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Sąjūdžio narys atsisako 
kandidatuoti 

Maskva. — Lietuvos Sąjūdis 
nusprendė nedalyvauti su savo 
kandidatu toje rinkiminėje apy
gardoje, kurioje kandidatuoja 
Komunistų partijos vadas, pra
neša Reuterio agentūra ir 
„Washington Post" dienraščio 
korespondentas. 

Sąjūdžio tarybos narys ir filo
sofijos dėstytojas Arvydas Juo
zaitis pranešė, kad jis daugiau 
nebėra Vilniaus miesto srityje 
kandidatu į deputatus. Jo spren
dimas atidaro laisvas duris par
tijos vadui Algirdui Brazauskui, 
kuris yra palankus Sąjūdžiui. 
Buvo plačiai tikima, kad Juozai
tis laimės rinkimus. Bet Sąjūdis 
pasisakė Jog būtų neišmintin
ga rizikuoti, kad už reformas 
nusiteikęs Brazauskas, kai tem
piasi politinė įtampa, nebūtų 
išrinktas deputatu. 

Stalinistų puolimai 
„Mes turime palaikyti Bra

zauską prieš senąją komunistų 
gvardiją, kuri šiuo metu jį 
puola. Jo pozicija yra kasdien 
silpninama", kalbėjo reporteriui 
M. Dobbs Juozaitis. Panašiai 
Reuterio agentūrai sakė ir 
Sąjūdžio narys Linas Medelis, 
kuris redaguoja laikraštį „Rene
sansą". Trečias kandidatas, 
kuris dar tebekandidatuoja, 

nesudaro jokio pavojaus 
Brazausku i , nes jis nėra 
Sąjūdžio narys. 

Brazauskas, kuris tapo par
tijos vadu spalio mėnesį, dažnai 
sutaria su Sąjūdžio reformų pro
grama, nes jam perėmus valdžią 
buvo sugrąžinta Vilniaus kated
ra ir Šv. Kazimiero bažnyčia, 
leista tautinė vėliava, lietuvių 
kalba ir daug kitų lietuvių 
tautai brangių dalykų. Juozaitis 
reporteriui pastebėjo, jog „Mes 
dabar dirbame su progresyviuo
ju Komunistų partijos sparnu 
prieš kietosios linijos komu
nistus. Kol tai darome, aš 
manau, kad nėra didesnio pavo
jaus palaužti persitvarkymui". 

Brazausko padėtis 
Paskutinių savaičių metu par

tijos viršininkas Brazauskas 
puola Sąjūdžio aktyvistus, va
dindamas juos ekstremistais, už 
norą atsiskirti nuo Maskvos ir 
išeiti iš Sovietų Sąjungos. Jis 
reikalauja tuos partijos narius, 
kurie yra Sąjūdyje, laikytis par
tijos disciplinos, rašo Reuterio 
žinių agentūra. Jo padėtis pana
ši į Gorbačiovo padėtį. 

Pranešama ta ip pat, jog 
Sąjūdis mano laimėti bent 30 
deputatų vietų iš 42 paskirtų 
Lietuvos respublikai. 

ŠV. KAZIMIERO RELIKVIJŲ 
GRĄŽINIMAS I VILNIAUS KATEDRĄ 

Vilnius. - 1989 m. kovo 1 die
na Lietuvių Informacijos 
Centrą pasiekė Vilniaus arki
vyskupijos kurijos pareiškimas 
apie šv. Kazimiero relikvijų 
sugrąžinimo į Vilniaus arkika-
tedrą-baziliką iškilmes. Lie
tuvos Globėjo relikvijos buvo 
vyskupo Paltaroko paprastai, 
slapčia išgabentos iš Vilniaus 
katedros koplyčios ir priglaustos 
šventųjų apaštalų Petro ir 
Povilo bažnyčioje 1953 metais. 
Dabar relikvijas į jom priklau
sančią vietą iškilmingai sugrą
žins vyskupas Julijonas Stepo
navičius. Vilniaus arkivyskupi
joje buvo paskelbtas iš sakyklų 
praeitą sekmadienį šis 

Pareiškimo tekstas 
Džiaugsmingai išgyvenę Vil

niaus arkikatedros bazilikos 
atšventimą, vėl sugrąžinsime į 
ją šv. Kazimiero relikvijas, ku
rios nuo 1953 m. buvo pri
glaustos Vilniaus šventųjų 
apaštalų Petro ir Povilo bažny
čioje. Šią iškilmę švęsime tris 
dienas. 

KALENDORIUS 
Kovo 4 d.: Šv. Kazimieras, 

Lietuvos globėjas. Alicija. 
Darna. Tautvaldas. Daugvydas, 
Vaclovą, Ginutis. 

Kovo 5 d.: Teofilius. Virgi
lijus, Giedrė, Klemensas, 
Vydotas, Liucijus, Adrijonas, 
Andrius, Adakris. 

Kovo 6 d.: Gerasimas, Kole
te. Karigaila, Raminta. Novilas, 
Rožė. 

Kovo 7 d.: Tomas Akvinietis, 
Vaidilutė. Rimtautas, Felicita. 
Perpetua, Galmantė, Tolman-
tas. 

ORAS CHICAGOJE 
Saulė teka 6:23, leidžiasi 5:43. 
Temperatūra šeštadienį 40 1., 

sekmadienį 32 1.. pirmadienį 33 
1., antradienį 42 1. 

Kovo trečioji diena: Pasi
ruošimo iškilmėm diena. Vil
niaus arkivyskupijos bažnyčių 
gerbiamiesiem klebonam 
pavedame tos dienos vakare 
atlaikyti Švenčiausios Jėzaus 
širdies šv. Mišias, po jų — prie 
išstatyto Švenčiausiojo Sak
ramento pagiedoti ar paskaityti 
Švenč. Jėzaus Širdies litaniją ir 
Šv. Kazimiero litaniją. 

Kovo ketvirtoji diena: Šv. 
Kazimiero relikvijų iškilmingo 
grąžinimo į arkikatedrą-bazili-
ką diena. Dalyvausime visi 
kuniga i su sutanomis ir 
kamžomis. 

10 vai. šv. Mišios šventųjų 
apaštalų Petro ir Povilo bažny
čioje. 

11 vai. iškilminga procesija iš 
šventųjų apaštalų Petro ir Povilo 
bažnyčios į Vilniaus arkikated-
rą-baziliką. Numatoma, kad 
s idabr in is ka r s t a s su šv. 
Kazimiero relikvijomis bus ve
žamas procesijoje žirgais 
pakinkyta karieta. 

12:30 vai. Lietuvos kardinolo, 
vyskupijų valdytojų ir Kauno 
kunigų seminarijos rektoriaus 
koncelebruojamos šv. Mišios 
Vilniaus arkikatedroje-bazili-
koje. 

Kovo penktoji diena: Pa
dėkos Viešpačiui diena. Gerbia
mi arkivyskupijos klebonai te-
pažymi tą dieną iškilmingomis 
pamaldomis, pamokslu, o tikin
tieji — gausiu dalyvavimu 
pamaldose. (Specialiu Apaštalų 
Sosto leidimu, vienerios šv. 
Mišios, pavyzdžiui suma. gali 
būti šv. Kazimiero). 

Valdžia leido šias iškilmes, tik 
atsisakė rodyti iškilmes per 
televiziją. 

Švento Kazimiero koplyčios Vilniaus katedroje detalė: 
š iandien padėtas šventojo karstas, grąžintas po de 
tremties. 

ta. kur 
t mečių 

Amerikiečiai vizituoja 
psichiatrus 

— Sun-Times perdavė Reu
terio žinias ketvirtadienio lai
doje Lietuvos Konstitucijos 
klausimu, kurios tą pačią dieną, 
vakar , buvo atspausdintos 
„Drauge". 

Maskva. — Amerikos psichi
atrų delegacija šią savaitę 
pradėjo dviejų savaičių vizitą 
Sovietų Sąjungoje, norėdama 
nustatyti, ar tikrai Sovietų 
piliečiai yra laikomi psichiat
rinėse ligoninėse už savo poli
tinius įsitikinimus. Delegacijo
je yra 20 asmenų, kuriems va
dovauja Valstybės depar
tamento vyresniojo rango parei
gūnas Robert Farrand. Jie nori 
apklausinėti buvusius ir esa
mus tokių ligoninių pacientus 4 
protinių ligų ligoninėse, įskai
tant ir dvi specialias psichiat
rines ligonines, kurios buvo 
saugumo kontroliuojamos. 

Prašosi priimama 
Šis vizitas laikomas politiniai 

svarbiu Maskvai ir VVashingto-
nui. Sovietų Sąjunga nori vėl 
įstoti į Pasaulio Psichiatrų są
jungą, iš kurios ji pati prieš 6 
metus pasitraukė, kai pasaulis 
plačiai sužinojo apie priversti
nius žmonių laikymus psichiat
rinėse ligoninėse už pareiški
mus politinių pažiūrų viešai. 
Daugel metų Sovietų disidentai 

Šventė visa Lietuva 
Vilnius. — Rasų kapinėse buvo 

uždegtos žvakutės prie Basana
vičiaus, Vileišio ir savanorių 
kapų. Sporto rūmuose vyko 
tautinės muzikos vakaras ir 
šventės proga kalbėjo Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo 
tarybos pirmininkas prof. 
Vytautas Landsbergis. O kated
ros aikštėje taip pat įvyko 
šventinis susibūrimas, koncer
tavo folkloriniai ansambliai. 
Klaipėdoje. Šiauliuose, Pane
vėžyje, Telšiuose daugiatūks
t a n t i n ė s minios dalyvavo 
Lietuvos vasltybinio nepriklau
somo gyvenimo atkūrimo prisi
minimuose ir visur reikalavo 
laisvos Lietuvos įgyvendinimo. 
Ir kaip ką tik atvykęs į 
VVashingtoną Balys Gajauskas 
papasakojo, šventė ne tik 
Lietuvos sostinė ir Kaunas, bet 
ir maži miesteliai ir kolekty
viniai žemdirbiai, šventė visa 
Lietuva Vasario šešioliktąją. 

ir Vakarų žmogaus te<sių gynė
jai kaltino Sovietų Sąjungą už 
žmonių laikymą psid ...įtrinėse. 
nežiūrint, kad jie nebuvo pro
tiniai ligoniai. Sovietų Sąjunga 
buvo kaltinama, kad tos psichi
atrinės ligoninės yra Vidaus 
reikalų ministerijos žinioje, 
KGB agentų valdomos. Ameri
ka ir šiuo metu tebemano, kad 
kovotojai už žmogaus teises 
tebėra laikomi šios rūšies insti
tucijose ir tebegydomi švirkš
tais, kurie naudojami tikrai psi
chiniams ligoniams suvaldyti. 

Įstatymai nevykdomi 
Maskva visus šiuos kaltini

mus paneigia ir ivedė naujas 
taisykles psichiatirnei prak
tikai. Šiuo metu tokios ligoninės 
nebėra Vidaus ministerijos 
žinioje. Jos priklauso Sveikatos 
ministerijai. Paskutiniu metu 
du milijonai žmonių buvo per
kelti iš psichiatrinių ligoninių 
į normalias ligonines arba 
visiškai išleist: į gyvenimą. 
Disidentai buvo teisingi, saky
dami, kad vyko milžiniškas 
piktnaudžiavimas. Bet ir šiuo 
metu disidentai sako, kad 
įstatymai negalioja ir žmonės 
neteisingai patalpinami pro
tinėse institucijose. 

Vakaruose tikima, kad 
padėtis yra pagerėjusi, sako 
Anatolijus Koriagmas, kuris 
yra psichiatras :r pats buvo 
patalpintas protiniu ligų ins
titucijoje, o vėlia 1 ištremtas į 
Vakarus. Jis tuo klausimu 
kalbėjo Briussely^e šį mėnesį ir 
pasakė, kad ir perpstroikos lai 
kais negalima pasitikėti sovietų 
sąžiningumu. Amerikiečių dele
gacijoje yra buvusių tokių 
„ligonių", kuri* dabar yra 
Amerikos pilieči.ti. Pasikalbė
jimai su buvusia^ ir esamais 
psichiatrinėse ligoninėse bus 
įrašyt i juostose. D. ktaramsbus 
leista vietoje pat krinti tokių 
asmenų sveikatos stovį. Tačiau 
delegacijoms nebus leista nu
vykti į tolimųjų Rytų re
gioną, kur esama 18 specialių 
psichiatrinių ligoninių. Sovietai 
sako. kad daugeli- .pacientų" 
atsisakė kalbėtis su amerikie
čiais 

Visa mūsų tauta pakilo žygiui! 
„Ne mūsų kvietimu { Lietuvą [žengė Raudonoji armija' 

Kaunas. — Papildomai gauta 
žinių apie Kaune įvykusį didįjį 
nepriklausomybės šventės 
paminėjimą vasario 16 d. Platus 
aprašymas buvo ir vasario 18 
dienos laidoje. 

Vasario 15-ji 
Vasario 16-sios išvakarėse 

Kauno teatre Sąjūdžio 
iškilminga sesija buvo pradėta 
su ..Lietuva brangi". Aktorius 
Viktoras Valašinas perskaitė 
1918 m. vasario 16 Lietuvos 
Nepriklausomybės aktą. Po to 
visa salė sugiedojo „Lietuviai 
esame mes gimę". Artistė Rūta 
Staliliūnaitė poetiniu žodžiu 
kreipėsi į susirinkusius. Są
jūdžio Seimo narys Jurgis Oksas 
peržvelgė lietuvių tautos kovas 
už nepriklausomybę, kurios 
eina iš kartos į kartą. Ilgesnė 
kalba buvo, kaip ir dera. 
Sąjūdžio pirmininko prof. 
Vytauto Landsbergio, kuris 
klausė, kokios norime Lietuvos. 
Laisvo tikėjimo išpažinimą 
priminė Sąjūdžio tarybos narys 
kun. Vaclovas Aliulis. ,,Ethos" 
draugijos atstovas Arimantas 
Raškinis iškėlė dvasines ver
tybes tautoje. Kun. Sigitas 
Tamkevičius pastebėjo, kad 
būtina priimti naujus įsta
tymus, atitinkančius Lietuvos 
katalikų norus. Kauno medici
nos instituto prof. Alfredas 
Smailys palietė tautinio ap
sisprendimo ir Lietuvos vietą 
Europos tautų bendrijoje pro
blemas. Prcf. Kazimieras 
Antanavičius savo kalbą 
paskyrė ekonominiams klausi
mams — visa, kas tautos 
uždirbta, turi ir likti tautoje. 

Paminėta išeivija 
Lietuvos Laisvės Lygos vardu 

kalbėjo Antanas Terleckas. Tei
sininkas Arvydas Juozaitis 
sakė, jog paskelbus ekonomini 
savarankiškumą, taut inės 
mokyklos koncepciją ir atkūrus 
Olimpinį komitetą, žengti pir
mieji žingsniai į suverenia 
valstybę. Sveikino šios šventes 

- MVashingtone po akcijų biržos 
nuvertinimo 1987 m. spalio 
mėnesį Kongrese buvo sudaryta 
speciali komisija ištirti padėčiai, 
kodėl taip atisitiko. Šiuo metu 
komisija paskelbė, kad negali 
susitarti dėl priežasčių ir tre
čiadienį pabaigė savo darbą. 

proga karaimų kultūros rėmimo 
grupės nare Halina Kobeckaitė, 
įsitikinusi, kad lietuviai leis ir 
kitom tautybėms bujoti. 
„Jaunosios Lietuvos" sąjungos 
vardu tarė žodį Ričardas Jakim-
čius. 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybos vicepirmininkė 
Gabija Juozapavičiūtė-Petraus-
kienė priminė, kad „Išeivija — 
stipri lietuviškojo medžio šaka... 
Jūsų darbai kelia mūsų dvasią". 
O teisininkas Kazimieras Mo
t ieka pasakė: „Ne mūsų 
kvietimu 1940 m. j Lietuvą 
įžengė šimtatūkstantiniai Rau
donosios armijos daliniai, ne 
mūsų noru čia šeimininkavo 
Dekanozovas..." Akademikas 
Antanas Buračas sakė, kad 
stalinizmas ir stagnacijos perio
das suardė socialinį tautos tei
singumą. Estijos Liaudies fron
te narys Albert Danilson perda
vė estų sveikinimus. Apie 
Lietuvos ateitį klbėjo Algirdas 
Patackas. Biofizikas Algirdas 
Saudargas sakė. kad lietuviai 
gerbia rusų tautą, bet taip pat 
nori. kad ir lietuviai būtų ger
biami. Seinų ir Punsko lietuvių 
vardu sveikino Sigitas Parance-
vičius. 

Brolių žodžiai 
Lietuvos žaliųjų vardu tarė 

žodį Lietuvos Žemes Ūkio 
akademijos prof. Vaidotas An
tanaitis. O Kauno menininkų 
direktorius Algirdas Norvilą pa
sakė, jog siekiant nepriklauso
mybės, aktyviai turi dalyvauti 
ir komunistai, nes tai gali 
nulemti jiems vietą ateityje. 
„Budėkime, broliai, Lietuvos 
vardan" , kvietė Lietuvos 
skautų organizacijos atstovas 
Feliksas Šakalys. 

Ypač įdomiai kalbėjo broliai 
Zingeriai — Emanuelis, Vil
niaus universiteto dėstytojas, ir 
Markas, žurnalistas, pasisaky
dami prieš ..Jedinstvos veiklą: 
nuo senų laikų tautybės Lietu
voje nebuvo skriaudžiamos. Ru
sų, gudų, žydų, totorių ir ka
raimų kultūros draugijos nariai 
liejasi į didįjį Lietuvos atnau-
jimo darbą — ilgą ir sunkų kelią 
tebus galima įveikti vienybėje. 
Broliams pritarė ir totorių 
atstovas Aldas Jakubauskas. 

Sveikinimus perdavė Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos 

atstovė Milda Saltmiraitė,o su 

Minia prie atstatyto Laisvos paminklo Kaunr mini Lietuvos 
nepriklausomybes švente 

ja kartu ir kalifornietis Antanas 
Mikalajūnas. Leonas Milčius, 
Lietuvos žemės ūkio instituto 
mokslinis bendradarbis, pareiš
kė, jog žemė, kuri iš ūkininkų 
buvo nusavinta, turi būti jiems 
vėl sugrąžinta. 

Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
dis išreiškia tautos ryžtą taikiu 
būdu atgauti savo teises ir 
gyventi nepriklausomai nuo 
Maskvos. Žengiama į teisinį, 
politinį, ekonominį ir kultūrinį 
Lietuvos suverenitetą — šia 
mintimi ir buvo baigta šventinė 
Sąjūdžio sesija. 

Vasario 16-ji 
Nepriklausomybės šventė pra

sidėjo arkikatedroje-bazilikoje. 
Dešimtą valandą Kauno miesto 
gatvės, aikštės ir Istorijos 
muziejaus sodelis buvo 
užtvindytos žmonėmis. Minia 
bangavo kaip jūra, plevėsavo 
Lietuvos trispalvės, dalyvavo su 
vėliavomis latviai ir estai. Tri
mitai savo garsais pradėjo at-
dengimo iškilmes Laisvės pa
minklo, sukurto Juozo Zi
karo. Jį pašventino kar
dinolas Vincentas Sladkevičius, 
kuris į minią prabilo pirmaisiais 
Lietuvos himno žodžiais. Jis 
taip pat sakė. jog prieš 50 metų, 
tada abiturientas, stovėjo toje 
pačioje vietoje ir dalyvavo 
Vasario 16-sios minėjime. 
Kardinolas ragino lietuvius 
kovoti už nepriklausomos Lietu
vos atstatymą ir to siekti 
blaiviu doros keliu. 

Minia su Sąjūdžiu 
Minia gausiais plojimais 

sutiko Sąjūdžio seimo narius. 
Vytautui Landsbergiui-Žemkal-
niui atidengus paminklą, į 
erdvę pakilo būriai balandžių. 
Susikaupimu buvo pagerbti 
žuvę už Lietuvos laisvę. Tylo
je buvo išklausytas paskutinio
jo Lietuvos respublikos užsienio 
reikalų ministerio Juozo Urbšio 
žodis, kuris ir kalėjimuose 
išsaugojo stiprią dvasią. Jis 
kvietė darbais parodyti savo 
meilę Lietuvai. 

Po Sąjūdžio priesaikos ir po 
Lietuvos Komunistų partijos 
vado A. Brazausko žodžio (apie 
tai jau buvo rašyta), kalbėjo 
Sąjūdžio Kauno tarybos pirmi
ninkas Česlovas Stankevičius, 
primindamas, kad Lietuvos 
valstybės vardas iš Europos 
žemėlapio ištrintas Ribbentro-
po-Molotovo paktu. Tačiau 
niekam nepavyko ištrinti iš lie
tuvio sąmonės laisvos valstybės 
atminimo. 

Sprindžio kalba 
Laisvės paminklo atstatymo 

iniciatorius ir Kauno Kultūros 
fondo pirmininkas architektas 
Algimantas Sprindy s pasakojo, 
jog prieš 39 metus Stalino agen
tai pasislėpę nugriovė Laisvės 
statulą ir sunaikino kitus šiame 
sodelyje buvusius paminklus. 
Laisvės paminklo atstatymui 
lietuviai suaukojo 86 tūkst. 
rublių. Už likusius pinigus bus 
atstatytas Nežinomojo kareivio 
paminklas. Kalbėjo ir Sąjūdžio 
Seimo tarybos narys Arvydas 
Juozaitis. Lietuvoje susilaukęs 
didelio pritarimo. Taip pat prie 
paminko tarė žodį iš Vokietijos 
atvykęs Kęstutis Girnius ir 
Lietuvos Laisvės Lygos atstovas 
Jurgis Mockapetris. 

Trimitai paskelbė iškilmingos 
šventės pabaigą kaune. Šventė 
je dalyvavo ir partijos vadai. 

! < 
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ATEITININKŲ TARYBOS 
POSĖDIS 

LAIMA ŠALČIUVIENĖ 

paruoštais užkan-Vasario 18-tos dienos šaltas, 
bet giedras šeštadienio rytas, 
lydėjo 25 asmenis į Ateitininkų 
Tarybos posėdį Lietuvių centre, 
Lemonte. Dr. Algis Norvilas, 
Ateit ininkų tarybos pir-

mušienės 
džiais. 

Pasistiprinę,dalyviai grįžo tęs
ti posėdžio. Po diskusijų, visų 
balsuojančių vienbalsiai buvo 
pr i imtas Vytauto Vyganto 

mininkas, pradėdamas posėdį, pasiūlymas Tarybos prezidiumą 
- - — T ^ . pakvietė kun. V. Rimšelį 

sukalbėti maldą. Posėdžio daly
viai, iš įvairių JAV vietovių, 
savo tarpe turėjo ir kun. Ričar
dą Repšį, svečią iš Lietuvos. Kiti 
dalyviai — Nijolė Balčiūnienė, 
ses. Margarita Bareikaitė, Ar
vydas Barzdukas, Juozas 
Baužys, Birutė Bublienė. Jadvy
ga Damušienė, dr. Adolfas 
Darnusis, dr. Aldona Juoze-
vičienė, dr. Petras Kaufmanas, 
dr. Petras Kisielius, Jr . , 
Vaclovas Kleiza. Ramune 
Kubiliūtė, dr. Algis Norvilas, 
Alfonsas Pargauskas, dr. Jus
tinas Pikūnas, Darius Polikai-
tis, dr. Marius Laniauskas, 
Juozas Pol ikai t is , Aldona 
Prapuolenytė, kun. V. Rimšelis, 
Laima Šalčiuvienė, dr. Vaclovas 
Šaulys, Vytautas Šoliūnas, 
Vytautas Vygantas. 

Posėdžio darbotvarkės pagrin
dinai punktai: 1. Tarybos pirmi
ninko žodis, 2. Federacijos Vado 
žodis. 3. Einamieji reikalai. Pra
dedant darbotvarkę, dr. Nor
vilas perskaitė laiškus kun. 
Valdemaro Cukuro, Jono Vait
kevičiaus ir Juozo Laučkos. 
Laiškuose pasisakoma dabarti
niais ateitininkų rūpesčiais. 

Pradėdamas praėjusių dvejų 
metų tarybos veiklos apžvalgą, 
dr. A. Norvilas teigė, kad jam ši 
nesitikėta pirmininko našta bu
vo nelengva. Staiga perėmus 
šias pareigas, dr. A. Norvilui 
orientuotis padėjo buvusių 
tarybų protokolai. Jais nau
dodamasis jis pastebėjo, kad di
džioji dalis tarybos krypties, jos 
rūpesčių, buvo pagrįsta 
aktualiais klausimais, ypač 
sąjungų veikloje. Ta kryptis ir 
rūpesčiai nepasikeitė ir jo 
kadencijoje. Tokie pavyzdžiai, 
kaip sąjungų statutų suderi
nimas, sąjungų narių sąrašų 
sudarymas, programų vysty
mas, ir archyvų užvedimas, jų 

sudaryti iš trijų asmenų — Biru 
tės Bublienės, dr. Juditos Čup-
linskienės ir Vytauto Vyganto. 
Tarybos prezidiumo nar ia i 
tarpusavy pasiskirstys parei
gomis. 

Federacijos vado, Juozo Poli-
kaičio, trijų metų veiklos 
apžvalga apėmė paskutinįjį 
Ateitininkų kongresą, Jubilie
jinę stovyklą, Nepaprastąją 
konferenciją, Ideologinę komi
siją, Organizacinę apžvalgą 
(įtraukiant visas sąjungas), 
„Ateities" fondą, ir „Ateities" 
žurnalą. Ateitininkų kongresas 
buvo paki l ios nuotaikos , 
sėkmingas ir gausus dalyviais. 
Jubiliejinė stovykla subūrė 
visus šeimyniškoj nuotaikoje ir 
„davė progą pažvelgti į save". 
Nepaprastoji konferencija davė 
impulsą studijų dienom. 
Ideologinė komisija, atsakinga 
Federacijos valdybai, buvo 
įs te igta sutelkt i medžiagą 
moksleivių ir studentų sąjungų 
ideologinėms programoms. Dr. 
Romualdas Kriaučiūnas, komi
sijos pirmininkas, bendradar
biauja su Birute Bubliene, 
J a n i n a Udriene, Gabija 
Petrauskiene, Laima Underiene 
ir Audrone Skruspkeliene. Pro
gramos leidinys turi būti išleis
tas '89-90 metais. 

Federacijos vadas pateikė visų 
keturių sąjungų bendrus veiklos 
bruožus. JAS stipriai stovi. 
MAS CV reikia sustiprinti; 
turėtų vėl patys rinkti CV, ji 
neturėtų būti skiriama Federa
cijos vado. SAS atveju iškėlė 
klausimą kontakto palaikymo 
tarp tų, kurie išvažiuoja į uni
versitetus tolimesnėse vietovėse, 
kuriose nėra ateitininkų; ASS 
jaunų šeimų stovykla — gausi, 
atsiranda daugiau norinčių sto
vyklauti negu galima priimti. 
Kyla klausimas dviejų savaičių 
stovyklos. Sendraugių stovykla 

Vasario 16-tosios gimnazijos mokinys Darius Udrys ta lentų vakaro programo
je. Darius y r a gabus moksle ir muzikos srityje. J i s t a ip pat yra R o m u v o s 
parapijos komite to narys, rūpinasi Mišių muz ika ir giedojimu. 

N u o t r M. Š m i t i e n ė s 

ATEITININKŲ FEDERACIJOS 
TARYBOS NARIŲ 
PABENDRAVIMAS 

patalpinimas šiandien tebekelia Vytauto Šoliūno dėka, jau daug 
rūpestį. 

Šalia rūpesčių yra ir darbo 
derlius, kurį liudija dr. A. Nor
vilo juodasis aplankas. Pavyz
džiui, gairės dvasiniam atsi
naujinimui ir praėjusių dvejų 
metų studijų dienų savaitgaliai 
yra tikrovė. Tokią veiklą rei
kia ir toliau vykdyti. 

Žvelgdamas į ateitį dr. A. 
Norvilas teigė, kad Tarybos 
pareigos turi apimti 1. Minties 
skleidimą, 2. Federacijos ste
bėjimą ir sąjungų veiklos verti
nimą. 3. Užnugario sudarymą 
federacijos valdybai ir solidari-
zavimą sąjungų su federacijos 
valdyba. Šiuo patarimu baigė 
savo pirmininkavimo apžvalgą. 

Dr. Adolfas Darnusis atkreipė 
dalyvių dėmesį į tai, kad tary
ba turėjusi daug puikių pasiū
lymų ir nutarimų. Didžiausias 
sunkumas buvo ir tebėra juos 
įgyvendinti. 

Buvo perskaitytas Ateiti
ninkų Federacijos rinkimų 
komisijos protokolas, išrinktųjų 
pavardės. Po to paskelbus per 
trauką, visi pasivaišino dr. A. 
J .',7>rvičienės ir Jadvygos Da 

metų puikiai ruošiama ir jo 
tvarkoma. 

Ateitininkų Šalpos fondas, 
tapęs Ateitininkų fondu, vado
vaujamas Povilo Kiliaus. For
ma, kurioje fondas veiks dar 
neišvystyta; dėmesys kreipia
mas į investavimą, kad pa
grindinė suma nebūtų liečiama. 

„Ateitis", mūsų organizacijos 
žu rna las , iki šiol turėjęs 
nemažai sunkumų, dabar yra 
pajėgiose rankose, jį reda
guojant Danutei Bindokienei. 
Nežiūrint sunkumų, „Ateities" 
vakaras kasmet ruošiamas. 
Didžiausias rūpestis šiuo metu 
yra administracijos darbas, 
kuris, pagal Arvydą Barzduką 
„neturėtų būti Federacijos vado 
rūpestis ir našta". Federacijos 
vadas pranešė, kad prel. J. 
Prunskis paskyrė 1000 dol. 
premiją autoriui ir leidyklai, 
kurie parašytų/išleistų knygą 
religine tema. 

Federacijos vado pranešimas 
gausus įvairiais darbais ir įvy
kiais. Daug kur dalyvauta; daug 
kam padėkota; daug kur ryšiai 
a tnaujint i ir pas t ip r in t i . 

Taip jau atsitiko, kad Atei
tininkų namuose Ateitininkų 
Federacijos tarybos narių 
suvažiavimui nebuvo gauta 
vietos, dėl jau praėjusiais metais 
jų išnuomavimo tą dieną vyku
sioms vestuvėms. Suvažiavimo 
posėdžiai buvo perkelti į Lie
tuvių centrą, Lemonte, „pora 
pėdų" nuo Ateitininkų namų. 

Po posėdžių, kurie tęsėsi nuo 
10 v.r. iki 4:30 v. p.p., visi Tary
bos nariai persikėlė į Just. 
Lieponio golfo klubo patalpas 
pabendravimui ir vakarienei. 
Ten atvyko ir dalis kviestųjų 
svečių, pabendravimui su iš 
kitų valstijų atvykusiais 
Tarybos nariais. O jų buvo iš 
Detroito, iš Clevelando ir net iš 
Texas. 

Tarpusavio pokalbiai sukosi 
Tarybos posėdžio temomis ir 
bendrai ateitininkijos atsikū
rimo reikalais Lietuvoje. Po 
pasivaišinimo prie baro, vaka
rieniauta prie gražiai paruoštų 
stalų. Karšta vakariene, nuo 
bufetiniu stiliumi paruošto 
stalo pasitarnavo patys svečiai, 
o prie keturviečių stalų sėdosi 
su tuo, su kuo jau būreliais 
stovinėjo prie baro ir norėjo 
pokalbius tęsti dar ir 
vakarienės metu. Tokiu laisvu 
vakarienės stiliumi visi buvo la
bai patenkinti. 

Buvo labai malonu, kad kar
tu su mumis ir posėdžiuose ir 
vaišėse dalyvavo neseniai iš 
Lietuvos atvykęs jaunas kun. R. 

Repšys. Posėdžio metu įsijungė 
į svarstymus, o vakarienės 
metu susi t iko ir a rč iau 
susipažino su naujais veidais ir 
vardais. Jo palaiminimu buvo 
pradėta ir vakarienė. 

Vakarienės metu buvo prista
tytas vienas iš peniausiųjų Atei
tininkų organizacijos narių, 
kuris kaip tfk prieš kelias 
dienas atšventė gražią savo 
gyvenimo sukaktį. J. Damu
šienė, laikinai einanti Chicagos 
sendraugių pirmininkės parei
gas, pristatė Kazimierą Pabe
dinską, kuris sulaukęs 85 metų 
yra dar tokios jaunos dvasios ir 
fizinės sveikatos, kad vasarą 
žaidžia tenisą, o žiemą važiuoja 
slidinėti aukščiausiais kalnais. 
Jam buvo sudainuota „Ilgiausių 
metų". Prie visa to, reikia 
paminėti, kad jis tebėra ir 
Chicagos sendraugių valdyboje, 
specialiems reikalams. Tarė 
žodį ir pats pagerbtasis. 

J. D. 

VAKARONĖ APIE 
PAGALBA LIETUVAI 

Ateinantį penktadienį, kovo 
10d., 7:30 v.v. Jaunimo centro 
kavinėje vyks vakaronė, tema — 
dabartinės Lietuvos ekonomijos 
problemos ir galimybės eko
nominei talkai ateityje. Pa
baltijo tautos aiškiai nori savo 
pačių vairuojamo ekonominio 
augimo, kuriam svarbūs verslo 
ryšiai su užsieniu. Tačiau, ar 
nežiūrim per daug romantiškom 
akim į biznį su Lietuva? Ar 
Lietuva nėra ekonominėj srity 
Trečiojo pasaulio kraštas? Tai 
labai svarbūs klausimai, ku
riuos išeivija privalo rimtai 
svarstyti. Vakaro diskusijoms 
„Perspektyvos tautinei ūkiskai-
ta i" foną duos ekonomistai 
Jonas Pabedinskas ir prof. dr. 
Feliksas Palubinskas. Jų pra
nešimas bus iliustruotas skaid
rėmis. 

Ate inančio penktadienio 
vakaronė yra trečioji šio sezono 
Chicagos ateitininkų sendrau
gių skyriaus ruošiamų vaka
ronių serijoje. Kviečiame lietu
vius iš arti ir toli dalyvauti šioje 
aktualioje ir informatyvioje 
vakaronėje ateinantį penkta
dienį 7:30 v.v. Jaunimo centro 
kavinėje. 

STUDENTŲ ATEITININKŲ 
SUSIRINKIMAS 

Chicagos studentų ateiti
n inkų sus i r ink imas įvyks 
penktadienį, kovo 10 d., 7 vai. 
vak. Ateitininkų namuose, 
Lemonte. Bus įdomus svečio iš 
Lietuvos kun. Ričardo Repšio 
pašnekesys. Visi kviečiami. 
Neturint iej i transportacijos 
priemonių, prašomi skambinti 
Mariui Katiliui-Boydstun, tel. 
743-1047, arba 434-0298, taip 
pat Rimai Polikaitytei, tel. 
434-2243. 
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DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel. — 476-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv. 1 7; 
antr ir penkt. 10-4; šėlt. 10-2 vai 

DR. ARVYDAS J. DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 VV. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Fieldt, 111. 

Tel. 748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W Ltthuanian Plaza Court 
T«. 925-8288 

507 S. Gllbart. LaGranga. IL. 
Tai. 352-4487 

Posėdyje skirtas momentas 
malda prisiminti mirusius 
buvusius Federacijos vadus, a.a. 
prof. Sužiedėlį ir a.a. dr. Antaną 
Maceiną. Maldą sukalbėjo kun. 
R. Repšys. 

Posėdžio dalyviai buvo supa
žindinti su Federacijos valdybos 
rūpesčiais, planais ir ateitimi. 
Ypatingą dėmesį Federacijos va
das atkreipė į Lietuvos Ateiti
ninkus, kuriems dvasiniai vado
vauja kun. Aliulis. Ateiti
ninkijos judėjimui ypač padeda 
jauni kunigai. Lietuvoje stipriai 
pabrėžta, kad ateitininku gali 
būti tik tikintieji. Pastebėta, 
kad Lietuvoje ir kitos organiza
cijos pasisakiusios už atei
tininkų veikimą. Ateitininkų 
Federacijos valdyba nori turėti 
asmenį vien tik ryšių palaiky
mui su Lietuvos ateitininkais. 

(Bus daugiau) 

pristatė ir kviestųjų 
svečių tarpe buvusią dr. A. 
Prunskienę, kaip didelę Atei
tininkų fondo rėmėją, praėju
siais metais įdėjusią į fondą 
35,000 dol. sumą. kurios nuo
šimčiai bus skiriami jaunimo 
krikščioniškam auklėjimui ir 
jaunuoliams pozityviai besireiš-
kiantiems veikloje. Dr. A. 
Prunskienei buvo padėkota ir 
dainos žodžiais pa l inkė ta 
ilgiausių ir laimingiausių metų. 

Galiausiai, dr. Alg. Norvilą, 
iki šiol buvęs Ateitininkų Fed. 
tarybos pirmininkas, pristatė 
naujai perrinktą Fed. vadą — 
Juozą Polikait}, aptardamas, 
savo kadencijos metu, gražų 
bendradarbiavimą su Fed. vadu 
ir linkėjo jam tokio pat darnaus 
bendradarbiavimo su naująja 
Fed. taryba. Naujosios Federaci 
jos tarybos prezidiumas, sudary
tas suvažiavimo metu. buvo pri
statytas svečiams — Birutė 
Bublienė (Detroitas), dr. Judita 
Čuplinskienė (Torontas) ir dr. V. 
Vygantas (Texas). Po dr. A. Nor
vilo kalbėjo dar ir pats Fed. 
vadas. Jis sveikino ir linkėjo 
naujai tarybai sėkmės ir tokio 
pat gražaus bendradarbiavimo 
su Federacijos valdyba, kuris 
buvo iki šiol. 

Suvažiavimo dalyvių ir svečių 
malonus pabendravimas slinko 
prie galo. 

Puikią vakariene paruošė O. 
Norvilienė, nuolatinis ateiti

n inkų vakarienių „šefas". 
Vaišių sklandžia eiga rūpinosi 
Irena Polikaitienė ir Jadv. 
Damušienė, o tarybos nariai, 
suvažiavimo posėdžių pertrau
kėlės metu, buvo aprūpinti 
kava ir užkandžiais dr. Aid. 
Juozevičienės rūpesčiu. 

Ateitininkų Federacijos tary
ba yra dėkinga Just. Lieponiui, 
su te ikus iam suvažiavimo 
dalyvaims visokeriopai malonią 
viešnagę golfo klube. Ir šį kartą 
dainos žodžiai: ,,...ką valgei, ką 
gėrei reikės užmokėti", nustojo 
prasmės, nes šiame pobūvyje ką 
valgėm, valgėm už „ačiū" Atei
tininkų Federacijai, o ką gėrėm, 
gėrėm už „ačiū" Just. Liepo
niui. 

jdv 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tol. 434-5648 (veikia 24 vai.) 

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

Ofs. 735-4477; 
Roz. 246-0067; arba 246-6561 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. LU 5-0346; 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. 

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

3900 W. 95 St. 
Tol. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

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

>r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tol. 565-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Kab. tol. 471-3300; roz. 442-0297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kodzlo Ave., 
Chicago, III. 60652 

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

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 £. 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. EUGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS 

4149 W. 63rd St. 
Tol. 735-7709 

Šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL. 
Tol. 596-6101 

Vai. pagal susitarimą 

Namų 564-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1165 Dundoo Ave., Elgin, III. 60120 
Tol. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Medical Cllntc 
217 E. 127 St. - Lemont, IL 6043* 
Priklauso Palos Commumty Hospital ir 

S:ive' Cross Hospital 
Valandos paga! susitarimą 

Tai. 257-2205 

DR. VIUJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

_ Ambor CMroproctle -
5522 S. Wolf Rd. 

Wootom Springo, IL 
240-4000 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol. 767-7575 j 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. UNAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

2636 W. 71 St Stroert 
Susitarimui: treč., ketv., šešt. 

436-5566 

Ofe. tol. 580-3160; namų 381-3772 
DR. PETRAS ŽLIOBA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 W0«t 63rd Street 

Vai pirm., antr. ketv ir penkt 3-6: 
šeštadieniais pagal susitarimą 

|roi. kabineto ir buto: OLymplc 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
155 N. Mlchlgan Ava., Sutts 324 Ir 
5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 

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

DR. PRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
„Contact lenses*' 

2618 W. 7lst St. - Tol. 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Kabineto tol. RE 7-1166; 
Rozld. 365-4811 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 Wost 71st Street 

Tol. 434-1818 — Roz. 852-0669 
Vai.; pirm., antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

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

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

11800 Souttmett Hlgtmay 
Palos Helght*. III. 60463 

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

Dr. Tumasonio kabinetą pereme 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 7lst Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tol. 776-2660, roz. 448-5549! 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. ipne Austtn) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. 565-7755 



Globėjas ištremtas 

GLOBA PASILIEKA 
Prieš ketverius metus iškil

mingai buvo paminėta Vilniaus 
ka t ed ro je p a l a i d o t o šv. 
Kazimiero, lietuvių tautos ir 
Lietuvos jaunimo globėjo, nuo jo 
mirties 500 metų sukaktis . Len
kijos karaliaus ir Lietuvos di
džiojo kuniga ikšč io s ū n a u s 
šventojo Kazimiero kūnas po jo 
mirt ies liko Vilniaus katedroje. 
Daugelį ka r tų net mirus io 
kūnas buvo rusų persekiojamas, 
buvo uždraustąjį garbint i ir jo 
minėjimo dieną skelbti. Bet 
komunistai, įsigalėję Vilniuje ir 
a tėmę iš arkivyskupijos kated
rą bei ją pavertę paveikslų gale
rija ir koncertų sale, negalėjo 
pakęsti , kad šventojo kaulai 
bū tų katedroje. J ie ištrėmė jį iš 
katedros, kad jis nebūtų Lie
tuvos globėjas. Bet nepajėgė iš
t remt i pagarbos savo j aunam 
kunigaikščiui šv. Kazimierui iš 
žmonių širdžių. 

Šv. Kazimieras mirė džiova 
j auname amžiuje (26 metų) ir 
buvo iškilmingai pala idotas 
1484 metais. Greitai po jo mir
t ies lietuviai jau garbino jį kaip 
šventą jaunikaitį , kaip asketiš
ką jų kunigaikščio įpėdinį ir 
įgal iot inį L ie tuva i i r k a i p 
rodžius į mei lę M a r i j a i ir 
vargšams, sutiktiems kelyje. Jo 
vardu buvo krikštijami vaikai, 
nors lietuviai j au t ada buvo 
prieš daugelį lenkų nusistatę . 
Kaz imieras , jo t ėvas , buvo 
lietuvio Jogailos ir lietuvės Sofi
jos sūnus. Šv. Kazimieras buvo 
lietuvio Kazimiero ir vokietės 
Elzbietos sūnus. Bet ta is laikais 
nebuvo žiūrima į tautybę, o į 
žmogų, kuris pasižymėjo t ik 
nepaprastu gyvenimu ir gyve
nimo pavyzdžiu. 

Nepraėjus nė šimtui metų, lie
tuvių prašomas ir j au rodant 
pamaldumą kaip šventajam, 
popiežius Leonas X 1521 metais 
jį paskelbė šventuoju, leido gar
bint i bažnyčioje ir jo vardu 
bažnyčias statyti . Lietuvos glo
bėju buvo paskirtas popiežiaus 
Urbono VIII 1636 m., o kaip 
jaunimo globėjas jaunimui buvo 
paskir tas popiežiaus Pijaus XII 
1948 m. Nors jis buvo ištremtas, 
bet jo globa pasiliko. 

Daugelis šventųjų buvo ger
biami ir garbinami senojoje ir 
nepriklausomoje Lietuvoje. Šv. 
Kazimieras buvo jų ypat ingas 
užtarėjas visokiuose reikaluose 
— tautiniuose ir valstybiniuose. 
Legendų yra apie kitus šventuo
sius pačioje Lietuvoje, ypač se
nesnių žmonių pasakojimuose. 
Bet legendos, susietos su šv. 
Kazimieru, ėjo iš lūpų į lūpas, 
tvirtino nelaimėse asmeniškai , 
šeimose, valstybinėse ir tauti
nėse p rob lemose . N e t ka
riaujant su rusais buvo t ikima, 
kad šv. Kazimieras Lietuvos ka
riuomenei vadovauja, kad jis pa
deda, kai ištinka sunkios apsi
sprendimo valandos. Prisimin
t inas t ik šv. Kazimieras ant 
balto žirgo prie Dauguvos, kai 
jo globa buvo laikoma išgelbė
j imu ir pergale. 

Nors šiuo metu jau daugelį 
metų šv. Kazimiero kūnas su 
k a r s t u buvo i š t r e m t a s iš 
Vilniaus katedros, bet jis nenu
stojo būti globėjas Lietuvos ir 
lietuvių jaunimo, kaip pavyz
dys, kaip šventasis, kaip tur įs 
galią Dievo vardu daryti stebuk
lus. Vėl prisimintini tik raštai 
a r pasakojimai iš t remtinių 
lietuvių gyvenimo Sibire, kur 
šv. Kazimieras buvo jų lage
r iuose , jų ka l ė j imuose , jų 
sunkiausiuose naikinimo dar

buose. Daugelis lietuvių net 
tokiose sąlygose n e p r a r a d o 
tikėjimo Dievu, pasitikėjimo 
Kris taus motina Marija ir savo 
tautos globėju šv. Kazimieru. 
Je i buvo gerbiami ir kiti šven
tieji, nepaisant ir ne t nežinant 
jų tautybės, t a i šv. Kazimiero 
u ž t a r i m o buvo p r a š o m a 
visuomet, ka ip ar t imo lietu
viams ir lietuvių t au ta i . 

Daugelis ir dabar žino, kad šv. 
Kazimieras buvo karal iaus ir di
džiojo kunigaikščio sūnus , kad 
j is augo kara l i škam dvare, ap
sup tas p r abanga . Taip p a t 
daugelis žino, kad j is buvo t ik 
paprastas atgailotojas, pavedęs 
Dievui savo ligą ir visą savo 
gyvenimą. Dėl to j is buvo nuo 
pat savo mirties, nuo paskel
bimo šventuoju ir iki dabar vi
siems lietuviams art imas, dėl to 
jo bijojo ir bijo komunist inis ti
ronas, paėmęs valdžią sveti
mame kraš te ir norįs sunaikin
t i lietuvių tau t i škumą ir šv. 
Kazimiero globą. 

Šiais metais šv. Kazimiero 
š v e n t ė i špuo la š e š t a d i e n į . 
Lengva jį pr is imint i t i ems , 
kurie jį laiko savo globėju. Pa
vergtoje Lietuvoje laukiama, 
kad jo kūnas būtų grąžintas į jo 
amžinojo poi l s io v i e t ą — 
katedrą, kad jo vardo bažnyčia 
iš ateizmo muziejaus bū tų vėl 
p a d a r y t a Dievo g a r b i n i m o 
vieta. Šv. Kazimiero šventės 
laukia ne t ik Vilnius. Jo laukia 
ir tose daugelyje bažnyčių, 
kurios tur i jo vardą, kuriose j is 
buvo ga rb inamas per v isas 
suirutes ir sunkumus , nepai
sant, kad bedieviškas komi*-
nizmas primetė rusišką tvarką 
ir ateistinį galvojimą visiems. 

Šv. Kazimiero šventė laukia
ma ir šiame krašte . Daugelis 
bažnyčių y ra šv. Kazimiero var
du. Ta diena bus bažnyčiose iš
kilmingai švenčiama arba ji bus 
pe rke l t a į sekmadien į , ka i 
žmonės tur i daugiau laiko, nors 
šiuo metu y r a gavėnios la ikas . 
Apie šv. Kazimierą ver ta skai
tyti paskai tas nors jo mir t ies 
sukakt is j au senokai praėjo. Jo 
gyvenimas lengvai perkeliamas 
į šiuos laikus, nors jis ir t rum
pai šioje žemėje tegyveno. 

Pereitų metų spalio 3 d. suėjo 
530 metų nuo jo gimimo. Ir to 
laiko gyvenimas buvo audrin
gas, kad ir visai nelygintinas su 
dabart imi ir dabar t in ia is ka
rais. Nors jo vardas reiškia 
„ T a i k o s nešė j ą " , b e t t a i 
reiškia, kad jis turėjo ta iką 
nešti savo asket išku gyvenimu, 
savo malda ir auka . 

Šv. Kazimiero šventės laukia 
Lietuvos Vyčių organizacija, 
kuri nuo pa t pradžios y ra pasi
r inkusi jį savo dangiškuoju glo
bėju. Jis y ra vyčių gyvenimo, 
veiklos, užmojų ir vilčių ateitimi 
globėjas, pavyzdys, kuriuo sekti 
jie y r a pasiryžę ir kurį garbint i 
jie kiekvieneriais metais ren
giasi. Ta šventė yra ir visų 
lietuvių šventė. Tą dieną šv. 
Kazimierą tur ime prisiminti ne 
tik kaip Lietuvos senovės, is
torinės Lietuvos kunigaikščio 
atstovą, bet ir ka ip visos t au tos 
šventą pavyzdį, kur is savo dva
singumu, savo auka, savo anks
tyva mirtimi ir savo atsidavimu 
pareigoms t r auk ia visus, kur ie 
tik juo seka. Ir šv. Kazimiero 
seserų vienuolija seka jo pavyz
džiu ir jį laiko savo globėju. J i s 
y ra visų l ietuvių už ta rė jas 
danguje pas Kūrėją. 

Pr. Gr. 

Rimties valandėlei 

BUVO MIRĘS IR VĖL 
ATGIJO 

Quigley South stato dramą „The Mystery of Edwin Drood" kovo 10 ir 12 d. Premjeroje dalyvaus 
keturios lietuvaitės. Iš kairės: Lina Viržintaitė, Matilda Shydagytė, Elena Tuskenytė ir Rasa 
Putriūtė. Į premjerą kviečiami ir lietuviai. 

RYTŲ VOKIETIJOS ELITAS 
KAZYS BARONAS 

M ū s ų ko re sponden t a s Europoje 

T i k 20 k m . nuo r y t i n i o 
Berlyno, g raž iame pušų miške, 
yra „ s l a p t a s " miestelis. Jame 
gyvena Rytų Vokietijos elitas, 
p ra l e i sdamas laisvalaikį savo 
vilose, paslėptose už 4 m. 
aukščio betoninio mūro sienos. 
Jų k a m b a r i a i įrengti su užsie
nietiškais baldais, grindys išklo
tos i t a l i šku marmuru , kiekvie
name name įrengta suomiška pir
tis. Tame miestelyje gyvena taip 
pat Honecker is , čia gyvena vyr. 
propagandos ministeris — Rytų 
Vokietijos televizijos komen
ta to r ius , kiekvieną kar tą peik
d a m a s kapitalizmą, į padanges 
keldamas socialistinį gyvenimą. 
Savo n a m e jis tu r i įrengęs 
senovišką vokišką „knaipę", 
kur io je p i l s to kapi ta l i s t in io 
Miuncheno „Loewenbrau" alų. 
Tą vietovę Ry tų Vokietijos gy
ventojai vad ina „Volvogradu", 
kadang i ry t a i s ir vakara i s zuja 
didelės švediškos gamybos au
tomašinos. 

Laisvala ik į Rytų Vokietijos 
„gr ie t inė lė" praleidžia teniso 
a i k š t ė j e , l a n k y d a m a t e n 
į rengtus special ius res toranus 
su viso pasaul io pat iekalais , 
k i rpyklas , k ino , ku r i ame rodo
mi v a k a r ų pasaul io filmai (pvz. 
J A V „ R a m b o " ) . Čia d i rba 
par inktos s laugės , daržininkai , 
sekre torės i r pardavėjos, o visą 
miestelį saugoja specialus slap
tos policijos dalinys. 

Vakarų Vokietijos spauda, 
rašydama apie linksmą šio elito 
gyven imą , tv i r t ina , kad į 
miestelį atvežamos komjaunuo
lės, kurios tokiu keliu daro 
vėliau karjerą. O ją daro ir 
e i l in ia i par t iečia i . J u o s 
pasirenka aukštų pareigūnų 
žmonos. Net pvz. E. Honeckerio 
žmona Margot, net 15 m. jau
nesnė už Rytų Vokietijos „šefą". 
Pradžioje Margot pasirinko 
eilinį darbininką. Dėka jos, 
vokietis pasiekė KP centro 
komitetą. Tačiau linksmoji Ho
neckerio žmona po kelių metų 
pasirinko aktorių Otto Mellies. 
Pasakojama, kad „šefo" žmona 
mėgsta alkoholį. Viename pobū
vyje Margot stipriai „traukė" 
degtinę, gerdama ją iš savo bato. 
Stovėdama ant kėdes, ji, nete
kusi pusiausvyros, atsisėdo 
ant torto. 

Kai tėvas gyvena elitui skir
tame miestelyje, gerą gyvenimą 
turi ir vaikai. Kiekvieną savaitę 
į rytinio Berlyno Hans Loch 
kvartalą atvyksta limuzinas, 

atvežantis vaikams geriausius 
olandiškus sū r ius , danišką 
vyšninį likerį, šampaną ir net 
kaviarą, o kad eiliniai gyvento
jai nematytų puikaus maisto, 
likučiai paprastai sudeginami. 

Aukštas pareigūnas Hans 
Albrecht kurį laiką Sirijoje ėjo 
patarėjo pareigas. Perkeltas į 
Rytų Vokietiją jis tuoj pat savo 

pavaldiniams pasakė: nereika
laukite ekstra dešrų, gyvenkite 
ka ip ir visi Rytų Vokietijos gy
ventojai. Pastebėjęs, kad jo 
šoferis perkasi specialiai keptą 
duoną, išbarė jį visų akivaiz
doje, uždedamas dar baudą. 
Tačiau jis pats, vykdamas me
dž ioklėn , visuomet įs ideda 
tur inginių dešrų, žuvų konser
vų, degtinės ir kitų skanėstų. 
V i s i SED (p r ideng tos K P 
pavadinimas) nariai perkasi 
specialiose krautuvėse, mokėda
mi už prekes rytinėm markėm 
(100 rytų markių = 13 vakarų 
m.) pvz. už svarą vakarų kavos 
9 markės. Tuo tarpu, eilinis 
pilietis privalo „pakloti" 40-50 
m. ir ta i ne visada rasdamas 
kavos krautuvėje. 

Užsakytą automašiną Rytų 
Vokiet i jos gyventojas susi
laukia po 12 metų. Tas laukimo 
periodas netaikomas aukšt iems 
partiečiams. Tuo pasirūpina po-
litbiuro raštinės vedėja Gisela 
Glende, tuoj pat paskambin
dama įmonei. Automašina kitą 
dieną stovi prie aukšto parei
gūno durų. Ta pati procedūra su 
telefonu. 

Tie, kurie atsisako Dievo, yra 
priversti pasitikėti jėga, kai 
j i ems nusibosta p a t a i k a u t i 
galingesniems už juos. 

Thomas Merton 

Ketvirto gavėnios sekmadie
nio Evangelija yra skirta Kris
taus p a l y g i n i m u i apie va
dinamą sūnų palaidūną. Dau
geliui šis pa lyg in imas yra 
žinomas, daugelis jį aiškina, 
kaip sugrįžimą prie Dievo po 
savo didesnių ar mažesnių 
nusikalt imų, po atsiskyrimo 
nuo savo Kūrėjo. 

Tą p a l y g i n i m ą K r i s t u s 
papasakojo, kai fariziejai jam 
prikaišiojo, kad jis priima nusi
dėjėlius ir su jais valgo. Jėzus 
jiems sakė: „Vienas žmogus 
turė jo du s ū n u s . K a r t ą 
jaunesnysis t a rė tėvui: „Tėve, 
atiduok man priklausančią pali
kimo dalį. Tėvas padalino sū
nums turtą. Netrukus jaunėlis, 
susiėmęs savo dalį, iškeliavo į 
tolimą šalį. Ten, palaidai gyven
damas, išeikvojo savo lobį" (Lk. 
15, 11-13). 

Tas sūnus, išeikvojęs savo 
turtą, užėjus badui, parsisamdė 
kiaulių ganyti . Badaudamas 
norėjo savo pilvą prikimšti bent 
kiaulių jovalu, bet ir to negavo. 
Jis pr is iminė savo tėvą ir 
nutarė: „Kiek mano tėvo sam
dinių apsčiai tur i duonos, o aš 
čia mirštu iš bado! Kelsiuos, 
eisiu pas tėvą ir sakysiu: „Tėve. 
nusidėjau dangui ir tau . Nesu 
vertas vadintis tavo sūnumi. 
Priimk mane samdiniu! J is 
pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą" 
(Lk. 15, 17-20). 

Yra žinomas to jaunojo sūnaus 
nusižeminimas prieš tėvą ir 
tėvo parodymas tėviškos meilės 
ir at laidumo. Tėvas ne t ik 
nepriekaištavo savo sūnui , bet 
jį dar priėmė ir iškėlė vaišes, su-
kviesdamas visus ta rnus su juo 
linksmintis, nes • „tas sūnus 
buvo miręs ir vėl prisikėlė". 

Tėvo elgesyje Jėzus norėjo pa
rodyti Dievo gailestingumą ir jo 
norą susigrąžinti laisvai apsi
sprendusi nusidėjėlį pas save, 
nes žmogus tu r i laisvą valią, 
pagal kurią gali pasirinkti tar
naut i savo Kūrėjui ar j am pasi
priešinti ir nuo jos pasišalinti. 
Fariziejai ir to laiko kunigai 
norėjo ki tus teisti pagal išorę, 
pagal k i t i ems uždėtus įsta
tymus. Jėzus jiems parodė sū
naus palaidūno brolį. J is užsi
degė pykčiu prieš savo sugrįžu
sį brolį. Fariziejai norėjo, kad ir 
Jėzus Kristus, atėjęs iš dangaus 
rodyti pavyzdį, kaip reikia 
gyven t i , k a i p mylė t i savo 
artimą, parodyti savo Tėvo 

gailestingumą, darytų kaip ir 
j ie, — smerktų nusidėjėlius ir 
juos teistų. O Jėzus dar anks
čiau jiems pasakė, kad daugiau 
..bus džiaugsmo danguje dėl vie
no nusidėjėlio darančio atgailą, 
nekaip dėl devynių dešimtų 
devynių teisiųjų, kurie nepri
valo atgai los" <Lk. 15, 7). 

Kristaus pavaizduotas jaunes
nysis sūnus y ra nusidėjėlis. 
Sūnus teisingas ir tėvui iš
t ik imas yra fariziejų įvaizdis, 
nes jis nebroliškai smerkia savo 
n u s i k a l t u s į brol į , nepa i 
sydamas, kad tėvas jam jau 
atleido ir tėvišką meilę parodė 
iškeltu pokyliu. 

Ir šios dienos skaityme apaš
talo šv. Pauliaus raginimas Ko
rinto krikščionims yra tikras ra
ginimas gavėnios metu visiems 
krikščionims: „Kas yra Kristu
je, tas yra naujas kūrinys. Kas 
buvo sena, praėjo, štai atsirado 
nauja. O visa ta i iš Dievo, kuris 
mus per Kristų sutaikino su 
savimi ir davė mums sutaiki
nimo tarnystę. Juk tai Dievas 
Kristuje sutaikino su savimi 
žmones, nebeužskai to j iems 
nusikalt imų ir patikėjo mums 
sutaikinimo žinią... Kristaus 
vardu mes maldaujame: „Susi
taikinkime su Dievu" (2 Kor. 5, 
17-20). 

S u s i t a i k i n i m a s su Dievu 
reiškia nusigręžimą nuo nuo
dėmės ir atsigręžimą į savo 
Kūrėją. K a i p t a s j a u n a s i s 
sūnus, įžeidęs savo Kūrėjo ir Iš
ganytojo mei lę , p i rmiaus i a 
pasako sau pačiam, kad jis grįš 
pas savo amžinąjį Tėvą ; pri
sipažins, kad susitaikinimas su 
Dievu yra sugrįžimas pas Dievą 
ir jo atsiprašymas. 

- A. Dls. 

MAŽIAU GINKLŲ, MAŽIAU 
NUSIKALTIMŲ 

Trijuose Chicagos priemies
čiuose uždrausta be specialaus 
leidimo turėti ginklus. Policija 
praneša, kad ten nusikaltimų 
skaičius pasidarė mažesnis. 

ŠV. P A T R I K O DIENA 

JAV-bėse Šv. Patriko diena 
minima iškilmingai. Šiemet ji 
bus penktadienį. Kardinolas tą 
dieną atleido nuo gavėnios pas
ninko, r a g i n d a m a s ki tomis 
progomis pasninkaut i . 

G e r i a u s i a s d a l y k a s , k a i 
liūdna, tai ką nors išmokti. Tai 
v i en in t e l i s d a l y k a s , k u r i s 
niekuomet nenuvilia. 

Winston Churchill 

Žmogui ruduo yra derl iaus 
nuėmimo, sur inkimo metas . 
Gamtai — tai sėjimo, plačiai iš 
barstymo metas. 

Edwin Way Teale 

KELIONES LIETUVON 
DIENORAŠTIS 

A L F O N S A S NAKAS 
3 '• 

Radęs kažką nuodėmingo, su moterim ėmė 
a išk in t i s . I r ver tė . Be aistros. Be pykčio. Apatiškai. 
Robotiškai. . . Bet be poilsio. Be pasigailėjimo. Ten gal 
sava i tę slėgtos moteriškos gėrybės išsipūtė taip. kad, 
regėjos, joms prireiks trijų lagaminų. Knisdarr.as bene 
trečią lagaminą, Šaunuolis užkliuvo už kokios sagės, 
ar ziperio, i r susižeidė pirštą. Nesupyko. Nesikeikė. 
Čiulpė kraują ir spjaudė ant grindų. Man žybtelėjo 
sadis t iška mint is : kad tu, biese, gautum kraujo 
užkrėtimą!.. . Ir tuoj susigėdau. Kuo jis kalta?? Tegu 
apopleksija t r enk ia tuos načalnikus. Ak, ir nt juos, ir 
ne juos . V i skas a te ina iš Kremliaus. O krečiama 
moter is m a n e gėdyti pribaigė. J i iš rankinukf iškniso 
lipnų pleistrą ir kraujuojantį pirštą aptvėrė. Neitmenu, 
ka ip Šaunuol is t ikrino paskutinį jos lagaminą Nes jau 
buvo mano eilė... 

Pe r dvi su puse valandų, t ik porą žinginių nuo 
mui t in inko , pergyvenau kelis visokių jausmu antplū
džius. Visų p i rma — namo grįžęs rašysiu laišką 
Gorbačiovui. Klausiu, ar t ikra i jūs norite turistų iš 
V a k a r ų ? J ų gėrybių? J ų džinsų? Jų aparatūros? Jų 
kompiuter ių? Tad kam tas sadistiškas žaidimas muiti
nėse? Neieškoki te narkot ikų ir teroristų ginklų, o 

įkimbate p r ie daiktelių, apskelbtų muituotinais. kad 
t ik tu r izmo kainas muitais padvigubintumėt... Gor
bačiovui la išką „suplėšęs" , šlykštėjausi slampi-
nėjančiais načalnikais , kurie an t kojų vos pastovin-
t i ems t u r i s t a m s neteikia jokio dėmesio. Tai stebėjau 
eilėse iš t įsusius, apsiblaususius veidus ir stebėiausi. 

kodėl niekas nekelia balso, neprotestuoja? Visiškai 
desperatiškom minutėm norėjosi mesti lagaminus ir 
ieškoti būdų grįžti Amerikon, Vilniaus nepasiekus. 
Jausmai t a rp paniekos, apatijos ir desperacijos... 

Ir štai, Šaunuolis spaudžia mygtuką mano lagami
nam. Deklaraciją padavęs, ant stalo paguldžiau abu 
delnus. Ir t a r iau : čia mano brangenybės — vestuvių 
žiedas. Be grimasos jis į žiedą pažiūrėjo, deklaracijoj 
paukščiuką padėjo. Garsiai rusiškai padeklamavo 
mano vežamą pinigų sumą. Patvir t inau su „yes". Kai 
uždėjęs antspaudą ir pasirašęs jis dar užmetė žvilgsnį 
ant mano lagaminų nuotraukos, pirmąjį, didįjį, pa
guldžiau an t stalo. Prašome. Tikrinkit. Pasiuskit. O 
jis? „Zabirite" (jeigu tikrai taip rusiškai „pasiimkite"). 
L* „idite". Netikėdamas muitinės stebuklu, tą paėmęs, 
paguldžiau antrąjį. Šaunuolis ramiai, bet kiek garsiau 
ir įsakmiau: „Idite, idite. Vsio". Iš mano burnos, jau 
labai sausos, išsprūdo „Thank you, sir!" Ir su t r im ga
balais, vis vieną tai keliu, tai padu stumdamas, nu
šliaužiau prie kitų patikrintųjų. Sužinojau, kad esu 
vienas iš trijų tarp dvidešimt kelių, kur iam lagaminų 
neatidarė. Ak. Šaunuoli! Prieš pusvalandį tu be reikalo 
turėjai mirti nuo kraujo užkrėtimo... 

Maskva p e r „Cosmos" ir a u t o b u s o l a n g u s 

„Cosmos" viešbutis erdvus, modernus ir beveik pa
togus. Jį pastatė šio dešimtmečio pradžioj, bene olimpi
nių žaidynių svečiams. 

Mano kambarys 25-tam aukšte. Jo numeris 2557. 
Jį dalinuosi su Amerikos lietuviu kunigu, su kuriuo 
liksim kambario draugais Vilniuje ir Leningrade. 
Lovelės siauros, maždaug keturių vyro sprindžių. 
Tokios bus Vilniuje ir Leningrade. Turi po vieną 
pagalvę. Švariai paklotos, šiltais apklotais aprūpintos, 
culėt i patogios . Hedonist iniai Vakara i tu rė tų 

pasimokyti, susigėsti ir milijonus viešbučių lovų dvi
gubai susiaurinti. Kiek sutaupytų medžiagų matra
cams, paklodėms, pagalvėms. Perpus tenaudotų muilo 
miltelių skalbimams, tad perpus sumažintų vandenų 
taršą. Veikė televizorius, t ik ar jo ekranas juoda-balta, 
ar nemokėjau spalvų sureguliuoti, išgauti. Vonios kam
barys aprūpintas viskuo, kaip Vakaruose, įskaitant 
neišsenkantį karštą vandenį, rankšluosčius (jie čia il
gi, siauri, kaip lietuviški „abrūsai"), nelabai kvepiantį, 
bet gerai putojantį muilą, tualetinį popierių. Tik į vonią 
įsilipus dušui, reikėjo būti labai atsargiam, vonios 
dugnas slidus, it plynas ledas. Negi niekas ten 
šonkaulių nesusilaužė? 

Įsivaizdavau Maskvą, kaip ir Leningradą, miestus 
lygumose. Leningradą lygumoj ir rasiu. Maskvos 
terenas banguotas. Jei ne kaip Stuttgarto, tai gal kaip 
Vilniaus ar Kauno. Per „Cosmos" kambario langą — 
labai nevienodų stat inių neaprėpiami plotai. Tarp 
gausiausių pilkų keliaaukščių, pridaigstyta tokių pat 
pilkų pusdangoraižių. Keletas impozantiškų paminklų, 
kurių nebandysiu aprašinėti . Parkuose eglės, beržai, 
gėlynai. Miesto vaizdas iš 25-to aukšto neblogas, be
veik kaip iš a tvirutės . 

Po per daug gausių, per daug gerų pusryčių, mus 
veža Maskvos apžiūrėti . Autobuso prieky, šalia durų. 
atsiranda toks vidutinio ūgio. apskrito veido, vešliai 
ūsotas. apvalainas, gal penkių dešimčių metų vyras. 
..My name is Boris. I am your guide" (mūsų ekskursi
joj visi JAV lietuviai, bet ne visi dypy: pora žmonių 
iš Pennsylvanijos ir pora iš Nevv Yorko lietuviškai 
sunkiai graibosi, tad ir čia. ir Vilniuje. Kaune bei 
Trakuose, gidai mums kalbės angliškai; gera proga 
jiems pasipraktikuoti.. .). 

(Bus daugiau) 
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HORIZONTAI 
SEKMADIENIS SKIRTAS 

LIETUVAI 

Sekmadienį, vasario 19, Wa-
shingtone, kaip ir daugelyje Lie
tuvos bei išeivijos vietų, iš
kilmingai paminėtos Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
71-mos metinės. JAV sostinė 
gal yra unikumas ta prasme, 
kad jau dešimt ar daugiau 
metų, kai Vasario 16 šventės 
proga Washingtono katalikų 
Sv. Mato katedroje laikomos 
Mišios už Lietuvą. Mišias savo 
iniciatyva užprašo žymus 
katalikų ir Lietuvos vyčių 
veikėjas Juozas Simanis, kartu 
pateikdamas ir medžiagą pa
mokslui. Kadangi per tas gie
dotas lotyniškas Mišias, gausiai 
lankomas ypač sostinėje rezi
duojančių užsienio diplomatų, 
katedra būna apypilnė, tai nori 
nenori Mišių dalyviai iš 
pamokslo gauna nemažai infor
macijos apie Lietuvą. Nors da
bar, vykstant drąsiam tautos at
gimimui, apie ją plačiai rašo ir 
amerikiečių bei viso pasaulio 
spauda. Vasario 16 proga apie 
atgimstančią Lietuvą vedamąjį 
paskelbė ir įtakingas dienraštis 
„Washington Post". 

Vasario 19 d. Šv. Mato kated
roje atlaikytose Mišiose už 
Lietuvą, dalyvaujant nemažam 
būriui sostinės bei apylinkių 
lietuvių, buvo ryškūs keli 
akcentai: choro ir dvasininkų 
procesiją (tarpe jų buvo ir kun. 
dr. T. Žiūraitis) prie altoriaus ly
dėjo ir tautiniais rūbais pasipuo
šęs lietuvių jaunimas, pamokslo 
metu, aiškinant dienos evan
geliją, buvo užsiminta jau ne 
apie Lietuvos tikinčiųjų kančios 
kelią, bet apie laimėjimus — 
lietuvio kardinolo paskyrimą, 
Vilniaus katedros ir kelių kitų 
bažnyčių sugrąžinimą, t i 
kinčiųjų maldose pirmiausia 
buvo pasimelsta už Lietuvą, o 
tik po to už Šv. Tėvą, Amerikos 
vedamos politikos pasisekimą 
(ta intencija meldžiamės beveik 
visose Washingtono bažnyčiose 
per kiekvienas sekmadienio 
Mišias) ir kitas intencijas. Kaip 
ir kiekvieneriais metais, Mi
šioms pasibaigus, katedros 
choras, galingiems vargonams 
palydint, sugiedojo Lietuvos 
himną, kuris dar kartą į kated
rą susirinkusiems įvairių tautų 
atstovams priminė po ilgai užsi
tęsusios vergijos laisvėjimo 
linkme drąsiai žengiančią lietu
vių tautą. Šis žiemos sekmadie
nis pasitaikė ypač saulėtas bei 
malonus, ir todėl būriai lietuvių, 
tarp jų ir svečiai iš Lietuvos, 
prie katedros dar ilgai pastovėjo 
ir šnekučiavosi, žiūrėdami į 
smarkiai atjaunėjantį sostinės 
vidurmiestį, kur stovi jau 
senstelėjusi Washingtono ka

talikų katedra. 
Pagrindinis Mišių už Lietuvą 

koncelebrantas buvo Šv. Mato 
katedros vikaras kun. J. 
Gigrich. pasakęs ir pamokslą. 

MINĖJIMAS 
UNIVERSITETO SALĖJE 

Svarbesniems lietuvių rengi
niams dabar, čia tarnaujančios 
V. Gaškaitės-Bandienės dėka, 
labai prieinamomis sąlygomis 
pasidarė galimas Marylando 
universiteto suaugusių švietimo 
centras su nedidelėmis, bet 
puikiomis salėmis. Vienoje iš jų 
ir įvyko LB Washingtono apyl. 
v-bos tą pačią vasario 19 d. ruoš
tas Vasario 16 šventės minėji
mas, sutraukęs gražų būrį 
žmonių, jų tarpe nuostabiai 
daug jaunimo. 

Minėjimą atidarė ir pravedė 
LB Washingtono apyl. pirmi
ninkas JAV kariuomenės pulk. 
D. Skučas. Pravedė, puikiai 
kalbėdamas abejomis kalbomis, 
ne šabloniškai, bet trumpai ir 
glaustai, iškeldamas pagrin
dines kiekvieno sveikinusio ar 
paskaitininko mintis, ir kartu 
parodęs, kaip reikia tokius 
minėjimus pravesti. JAV ir 
Lietuvos himnus giedojo D. 
Šimonytė-Miller, Lietuvos 
nepriklausomybės aktą 
perskaitė prof. K. Almenas. In-
vokacijoje, melsdamas Dangaus 
palaimos Lietuvai, kun. dr. T. 
Žiūraitis pastebėjo: „Visuomet 
turėtume pabrėžti, kad vasario 
16-ji yra atkurtos Lietuvos 
nepriklausomybės diena, kurią 
dabar švenčia visa mūsų tauta, 
tartum stebuklu atgimusi visa 
Lietuva..." 

Arūnas Pemkus paskaitė Lie
tuvių Bendruomenei atsiųstą 
prezidento Busho sveikinimą. 
Lietuvos diplomatijos šefas dr. 
S. Bačkis savo sveikinime, prisi
minęs netolimus įvykius Lie
tuvoje, sakė: „Prisiminkime, 
kad šių metų vasario 16 Lie
tuvos persitvarkymo sąjūdžio 
delegatai veidu prieš dviejų 
šimtų tūkstančių minią, daly
vaujančių Kaune Lietuvos Lais
vės paminklo atidarymo 
iškilmėse pareiškė: ,Lietuva 
turi būti tokia, kokios jos žmo
nės nori. Mūsų tikslas — laisva 
Lietuva. Mūsų likimas Lietuva! 
Te Dievas ir viso pasaulio geros 
valios žmonės padeda mums!' 
Šioji okupuotų lietuvių prie
saika tebūnie balsas, jungiąs 
mus visus Lietuvos laisvės bylos 
kovon, nes geresnio paminklo 
didvyriams nebus, kaip 
vykdymas jų idealo", sveiki
nimo žodyje pabrėžė Lietuvos 
diplomatijos šefas. Tuo metu 
Lietuvos atstovas Washingtone 
S. Lozoraitis kalbėjo Phila-
delphijos lietuviams. 

BRONIAUS JONUŠO 
STIPENDIJA 

LITUANISTIKAI 
Jau dvyliktą kartą skelbiama 

kasmetinė muziko ir kompozito
riaus Broniaus Jonušo stipen
dija l i tuanis t iką studi
juojančiam jaunuoliui-jaunuo-
lei. Stipendiją įsteigė Emilija 
Jonušienė, norėjusi įamžinti 
savo vyro atminimą nors tokiu 
būdu — sušelpti, padėti nepasi
turinčiam studentui. 

Stipendijos dydis - $1000.00. 
Kandidatai stipendijai gauti 
turi iki birželio 15 d. atsiųsti 
prašymą su kurios nors jaunimo 
ar visuomeninės organizacijos 
rekomendacijomis. Pirmenybė 
tiems, kurie aktyviai reiškiasi 
jaunimo ar kurioj kitoj lietu

viškoj organizacijoj. Stipendijai 
kandidatą parinks atitinkama 
komisija. 

Iki šiol Broniaus Jonušo sti
pendijas gavo penkiolika jau
nuolių iš įvairių Šiaurės ir Pietų 
Amerikos vietų; visi jie žinomi 
savo veikla lietuviškoj dirvoj ir 
visuomenės neapvylė. Praėju
siais metais stipendija teko Ro
bertui Vitui, dabar jau įsigi
jusiam Ph.D., uoliai besidarbuo
jančiam Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centre ir Krištanavi-
čiaus fondo tarybos ir valdybos 
pirmininkui. Metais anksčiau 
stipendijantais buvo veiklus 
Polikaičių jaunimas. 

Prašymus stipendijai gauti 
siųsti: 

Br. Jonušo stipendija, 
9927 Devonshire 

OMAHA, NE 68114. 

Ramiojo Vandenyno rajono skautams ir skautėms minint Lietuviškosios Skautybės 70-metų, 
žvakes uždega skautininkai Valė Barmienė ir Vaclovas Sviderskas. 

JAUNIMAS NESISKIRIA 
NUO VYRESNIŲJŲ 

Trumpą sveikinimo žodį tarus 
uzbekų tautos atstovui, pagrin
dinę kalbą pasakė JAV 
Jaunimo sąjungos pirmininkas 
studentas Darius Sužiedėlis, 
gerai pažįstantis ir Lietuvą, nes 
ten yra lankęsis ir studijavęs. 
Savo plačios tematikos kalboje 
jis palietė daug įvairių reikalų, 
klausimų, daug įvairių, išeiviją 
jaudinančių problemų. Tačiau 
deja, išsamiai neišgvildeno nė 
vienos. Pradžioje išeiviją su
skirstęs į du opozicinius polius 
— jaunimą ir vyresniuosius — 
savo paskaitą baigė neabejo
tinai leisdamas daryti išvadą, 
kad jaunimas ne tik niekuo 
nesiskiria nuo vyresniųjų, bet ir 
eina jų pėdomis. Jeigu jaunimas 
sako, kad vyresniųjų ruošiami 
minėjimai yra neįdomūs, jauni
mui neaktualūs, kad juose nusi
bosta klausytis nesibaigiančių 
kalbų, tai savo 45 minutes už
trukusioje kalboje Darius Su
žiedėlis pirmiausia įrodė, kad 
išeivijos jaunimas bent savo 
kalbomis visiškai nesiskiria nuo 
senimo. Paminėtina, kad maž
daug tuo pat metu Baltimorėje 
kalbėjęs V. Vokietijoje gimęs 
Romas Sakadolskis, jau trupu
tį vyresnės kartos atstovas, savo 
mintis ir įspūdžius iš pernai 
rudenį Vilniuje įvykusio Lie
tuvos persitvarkymo sąjūdžio 
steigiamojo suvažiavimo spal
vingai perdavė tik 15 minučių 
užtrukusioje kalboje. 

Po šių kritiškų pastabų vis 
dėlto tenka pripažinti, kad D. 
Sužiedėlio bandymas pasisakyti 
svarbiausiais išeivijos klau
simais yra sveikintinas ir kad jo 
veikla lietuviškoje visuomenėje 
yra viltį žadinantis reiškinys. 
Ypač kad Darius, baigęs studi
jas, ketina vykti į Lietuvą ir ten 
kurį laiką dirbti leidykloje. 

Lietuviai Californijoj 
UCLA LIETUVIŲ 

STUDENTŲ SĄJUNGA 
MINI 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĘ 

Kugelis , žagarėliai ir 
meduolis! UCLA Lietuvių Stu
dentų sąjunga vaišino to uni
versiteto studentus šiais lie
tuviškais valgiais, minint Lie
tuvos nepriklausomybę. Ten pat 
televizijoje buvo rodomi vaizdai 
iš praėjusių metų įvykių Lietu
voje. Rodė trispalvės pakėlimą 
Trakų pilyje, demonstracijas 
prieš branduolinės energijos pa

statų statymą, ir minias lie
tuvių, žygiuojančių miesto gat
vėmis, dainuojančių patrioti
nes dainas. Vaizdajuostę pa
ruošė Pau l ius J a s i u k o n i s . 

Lietuviai s tudentai labai 
smarkiai dirbo, ruošdami šį 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą. Tina Petrušytė, Kris
tina Kelertaitė, ponia Petru-
šienė ir Gailė Radvenytė kepė 
visą vakarą, o Sąjungos pir
mininkas Mikas Petrušis ta
rėsi su universiteto adminis
tratoriais, gaudamas jų oficialų 
leidimą rodyti video ir parda-

MINĖJIMO VIRŠŪNE 
• • 

Įspūdingiausia minėjimo dalis 
vis dėlto buvo koncertas, kurį 
atliko solistė Nerija Linkevičiū-
tė-Kasparienė. akompanuojant 
pianistui T.^'E.' Reilly. Pro
gramai pritaikyto koncerto 
metu ji padainavo dešimtį 
lietuvių kompozitorių kūrinių ir 
pirmos dalies pabaigai ariją iš 
operos „Mignon". 

Ilgesnį laiką Washingtone ne
girdėtos solistės N. Linkevičiū-
tės-Kasparienės pasirodymas 
buvo maloniai ir šiltai sutiktas 
bei išklausytas. Aplamai jos 
pasirinktas repertuaras labai 
derinosi prie dienos nuotaikos — 
viltingai ir ilgesingai išreikštas 
tikėjimas Lietuvos ateitimi. 
Dėlto Nerija ir pavergė minėji
mo dalyvių širdis. 

Minėtina ir minėjimo progra
ma, paruošta P. Kaufmano, 
kuris programon įvedė Lietuvos 
Laisvės lygos ir Lietuvos Persi
tvarkymo sąjūdžio tarybos 
narių pavardes ir kai kurias jų 
pasakytų kalbų svarbesnes iš
t raukas. Tokios programos 
tikrai originalios ir turi išlie
kančią vertę. 

AMERICAM TPAVEt SERVICE BUPEAU 
9727 SOUTH VYESTERN AVENUE 
CHICAGO. ILLINOIS 60643 
TEL. (312) 238-9787 

1989 m. KELIONES Į LIETUVĄ 
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1 Balandžio 27 - Gegužės 15 
2 Gegužes 15 - Gegužės 31 
3 Birželio 12 • Liepos 01 
4 Birželio 14 - Uepos 01 

(Lietuvių gydytojų ir medicinos 
5 Birželio 26 • Uepos 12 
6 Uepos 11 - Uepos 30 
7. Uepos 24 - Rugpjūčio 09 
8 Uepos 29 • Rugpjūčio 16 
9 Rugpjūčio 01 • Rugpjūčio 16 

10. Rugpjūčio 21 • Rugsėjo 06 
11 Rugsėjo 12 - Spalio 01 
•2 Spalio 03 - Spalio 16 

Maskva 1, 
Maskva 1, 
Maskva 1, 
Maskva 1. 

Vilnius 15, 
Vilnius 11, 
Vilnius 15, 
Kaunas 15, 

Maskva 1 
Maskva 2 
Leningradas 2 
Maskva 0 

profesionalų grupė) 
Maskva 1, Vilnius 10, Leningradas 2, Helsinkis 2 
Maskva 2, Vilnius 15, Maskva 1 
Maskva 2, Vilnius 10, Leninqradas 2, Maskva 1 
Maskva 1, Kaunas 15, Maskva 1 
Maskva 1, Vilnius 10, Leningradas 2, Maskva 1 
Maskva 2, Vilnius 10, Ryga 2, Maskva 1 
Maskva 2, Vilnius 15, Maskva 1 
Maskva 1, Vilnius 10, Maskva 1 

Chicago 
2.150.00 
2,395.00 
2,795.00 
2,595.00 

2,595.00 
2,795.00 
2,695.00 
2,695.00 
2,595.00 
2,595 00 
2,795.00 
1,895.00 

New York 
2,100.00 
2,245.00 
2,645.00 
2,445.00 

2,445.00 
2,645.00 
2,545.00 
2,545.00 
2,445.00 
2,445.00 
2,645.00 
1,850.00 

VJ Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas. 

Registracijai ir informacijai skambinkite 1-312-238-9787. 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 S. VVestern Ave., Chicago, IL 60643. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU taip pat tvarko giminių ir draugų iškvietimo iš 
Lietuvos dokumentus ir parūpina lėktuvų rezervacijas atvykimui į Ameriką. Taip pat darome 
nuotraukas vizoms ir pasams. 

vinėti maistą. Mikas tris dienas 
stengėsi pasiekti sveikatos 
departmento atstovą; pagaliau 
jam pavyko gauti jo parašą, vos 
keletą minučių prieš minėjimo 
pradžią. Tina ir Kristina 
praleido visą dieną prie 
prekystalio, kviesdamos kita
taučius studentus paragauti 
lietuviško maisto. 

Kitą dieną UCLA dienraštis 
„Daily Bruin"atspausdino mais
tą parduodančių Gailės, Kristi
nos ir Tinos nuotrauką. O to 
paties laikraščio „Viepoint" 
skyriuje atspausdintas Miko 
Petrušio straipsnis ,,Soviet do-
mination makes Lithuanian 

anniversary r ing hollow", 
kuriame Mikas rašo apie Lietu
vos naujai atgautas simbolines 
laisves; Lietuvos padėtį lygina 
su Afganistano ir reikalauja 
ekonominės ir politinės laisvės 
Lietuvai. 

UCLA šiuo metu studijuoja 
bent 18 lietuvių, nors žinome, 
kad jų yra ir daugiau. Šia pro
ga „suradome" dar du lietuvius. 
UCLA Lietuvių Studentų sąjun
ga renkasi kas ketvirtadienį, 6 
vai. vak. Cooperage valgykloje. 
Jei pažįstate lietuvius, stu
dijuojančius UCLA, prašome 
jiems pranešti; mes norėtume su 
jais susipažinti! Gail. Rad. 

INTERNATIONAL 
INDUSTRIES 

International Industries 
10401 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-0074 

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪDAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE 
Jūsų artimieji tikrai apsidžiaugs gavę kvietimą atvykti į užsienio valiutos parduotuvę Vilniuje, 
Kaune ar Klaipėdoje ir, jiems patogiu laiku, be palydovo, už Jūsų nurodytą sumą apsipirkti: 
ar atsiimti naują Volgą ar Žigulį. 

Kreipkitės — atsiųsime kainoraščius bei platesnę informaciją apie šį išimtinį patarnavimą. 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS 

LIETUVOJE ,2/ai(ra$^ 
ŽAIBO greitumu jūsų artimieji bus pasveikinti vardinių, jubiliejų, 
sukaktuvių, vestuvių, Velykų ar bet 
kokia kita proga. Sveikinimai pristatomi į namus. 

Kreipkitės — atsakysime Į visus jūsų klausimus 

ŽAIBAS 
10401 Roberts Road 

Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas; (312) 430-8090 

INTERNATIONAL M2J 
7* G. T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą 

patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti 1989 metais 
1989 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 

8901 Maskva 1 nkt.. Vilnius 10 nkt 
iš Čikagos: $2,267.00 

8902 Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt. 
Iš Čikagos; $2,496.00 

8903 Maskva 1 nkt , Vilnius 9 nkt.. 
Iš Čikagos: $2,296.00 

8904 Maskva 1 nkt . Vilnius 7 nkt., 
Iš Čikagos: $2,496.00 

8905 Maskva 1 nkt., Vilnius 7 nkt.. 
Iš Čikagos: $2,366.00 

8906 Maskva 1 nkt , Vilnius 9 nkt.. 

8907 

8908 

Iš Čikagos: $2,496.00 
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt. 
Iš Čikagos: $2,366.00 

, Viena 1 nkt., gegužės 12-25 d. 
lšNew Yorko: 2,157.00 

. Kaunas 1 nkt., Viena 3 nkt., birželio 15-30 d. 
Iš New Yorko: $2,386.00 

Kaunas 1 nkt., birželio 16-28 d. 
Iš New Yorko: $2,186.00 

Kaunas 3 nkt, Viena 3 nkt., liepos 13-28 d. 
Iš New Yorko: $2,386.00 

Kaunas 3 nkt., Helsinkis 1 nkt., liepos 14-27 d. 
Iš New Yorko: $2,256.00 

Kaunas 1 nkt.. Viena 3 nkt., rugpjūčio 10-25 d. 
Iš New Yorko; 

1 > U , 
386.00 

Kaunas 1 nkt., Viena 1 , \ t , rugpjūčio 11-24 d. 
Iš New Yorko: $2,256.00 

Maskva 1 nkt., VILNIUS 15 NAKTŲ, Viena 1 nkt., rugsėjo 14-spalio 2 d. 
Iš Čikagos: $2,648.00 Iš New Yorko: $2,538.00 

MALONIAI PATENKINSIME PAVIENIŲ (be grupės) KELIAUTOJŲ PAGEIDAVIMUS TRUMPESNIAM 
ARBA ILGESNIAM LAIKUI LIETUVOJE BE PASKELBTŲ GRUPIŲ YRA KELETAS SPECIALIZUOTŲ 
GRUPIŲ, KURIOSE GALI BŪTI VIENA. KITA PAPILDOMA VIETA. 0. T. INTERNATIONAL TVARKO 
VISUS KELIONIŲ REIKALUS TURIZMO AR BIZNIO KELIONĖM KREIPKITĖS Į MUS. 

J&v 
G. T. INTERNATIONAL, INC. 

10401 ROBERTS ROAD 
PALOS HILLS, IL 60465 
TELEF.: (312) 430-7272 



SPAUDOS APŽIŪRF.H]H^ 

Redaguoja dr. K. A. Dagys 

ĮSPŪDINGA MELCHIJORO 
KALBA 

Šį mėnesį turime labai minė
tiną dieną — Juozines. Anks
čiau Lietuvoje ir čia tarp pensi
ninkų Jonų ir Juozų buvo ir yra 
daugiausia. Jei žinai pavardę, o 
nežinai vardo, dėk J. ir penkias
dešimt procentų nesuklysi. 
Tačiau laikai keičiasi, ir dabar 
kas antro jaunikaičio vardo 
raidė iš A(Aigis, Audrius, 
Arūnas, Algimantas...), kai 
mergaičių iš EKDalia, Danutė, 
Daiva etc). Juozų mažėja, tai 
reikia juos gerbti, šv. Juozapo 
dieną aplankyti, jų širdį paglos
tyti, ilgo amžiaus palinkėti, jį 
garbinančią kalbelę pasakyti. 

Kaip taisyklė, sulaukusių 
trečios jaunystės kalbininkų 
„trumpas žodelis" esti „trum
pas", jis kartojamas su pagra
žintais pakeitimais mažiausiai 
tris kartus. Lygiai taip įsidėmė
tinai buvo ir pernai per Juoza-
pines, kai Melchijoras Put-
ramentas garbino Juozapą 
Alijošių: 

„Tai va, mielas ir retas senu gerų 
laikų kaimyne ir beveik kūmai. 
Tave, kaip ir mane j šią vargų šalį at-'" 
vijo vandenyno bangos. Tai ot, kal
bant iš širdies, nieko neslepiant, 
kiekvienu atveju, kaip jau aš esu 
anąsyk sakęs anoj pusėj visų 
vandenų, marių, palikom savo tvo
ras, šulinių svirtis, nebaigtas dengti 
pirtis. Neduok tu Dieve, juk galvo
trūkčiais bėgom nuo maro! Tavęs, 
kaip ir manęs niekas čia nepasitiko, 
nedavė nei iškeptos baronkos ar 
stiklo pieno, o alaus, kas gi apie tai 
girdėjo! Viską, o viską mes savo 
penkiais, ne dešimt, tik penkiais pirš
tais uždirbom,dar ir kitiem davėm. O 
šiandien gerai, kad esi Juozas, o ne 
koks biedniokas Jonas ar net 
Mateušas, už tai ir baliavojam, taip 
sakant tavo subudavotoj rezidencijoj, 
kuri bemaž ko prilygsta ir mano pa
stogei. 
. „O tu sviete mano, tik dabar prisi

miniau, kad mes ir augom kartu. Tik 
aš visą laiką buvau už tave vyresnis, 
visą laiką daugiau pamokytas, 
daugiau žinojau. Ir kur gi ne: aš jau 
buvau piemuo, botagu sušerdavau 
gyvuliui, bet skerdžiaus botagėlio ir 
man teko paragauti, o tu dar tada bu
vai tik toks 'čia jis parodė, koks tada 
buvo Juozapas, Juozapėliu va
dinamas). Taigi, atmenu, aš jau mai
šiausi kaimo gegužinėj tarp 
šokančiųjų, o tu tik pro tvoros plyšius 
stebėjai, kaip grojant patriubočių 
kapelai, jaunimas polkas trepseno. 
Buvai, atmenu, trumpom, kreivom 
kelnėm su plačia tėvo skrybėle, ruda, 
gal iš veršio kailio pasiūta, ir atrodei 
kaip koja priplotas kazlėkas ar koks 
kitas grybas bobaausis. Įeiti j ati
tvertą šokių pievelę bijojai, dar gali 
tave sutrinti kaip kokj minkštą 
slieką. 

„Paskui jau aš buvau pusbernis, 
ant arklių laksčiau kaip kulka.o tu 
prie Žiedupio tupėjai ir prie botkočio 
prisirišęs virvės galą ant surūdijusio 
kablio užmovęs musę ar tik klecką 
laukei,kad kas užsikabintų. Vadinas, 
ar matote, ir aš žvejys! Aišku, ne tik 
kilbukai, bet ir varlytes juokėsi iš 
tokio žvejo. Dar po tam aš jau buvau 
tikras bernas ir su kitais naktigonių 
jodinėjau prie Šingailių pamiškės. O 
ką mes tada ten išdarinėjom! Prie 
laužo kepėm iš svetimo lauko iškas
tas bulves. Kartą Pabrinkio vežėčias 
užvilkom ant Kačiolo klojimo stogo ir 
dar malku pridėjom. Tai buvo geri 
laikai! 

„O tu anais laikais tik pratinais 
ant tokios margos kumeles jodinėti 
Sykį, kaip šiandien menu. norėjai 
pasirodyti šaunuoliu ir bandei zova

da per miestelį pralėkti. Buvo palyta, 
kumelė kažkokio motoro ar tik 
licipedos pasibaidė, ir tu atsidūrei 
labai šlapioj vietoj. Visą garnitūrą 
sugadinai. Ai, ai, ai! Bet nieko, taip 
ir reikia. Išaugai tiesus. 

„Ale tu mano, kad išaugai į vyrus, 
ir žmoną ne prastą gavai. Aš tada 
išėjau į kariuomenę, iš armotų šau
džiau. Per mažai šaudėm, už tai ir 
bėgom į vokiečių žemę, iš ten per 
vandenį bridom. Ne, ką aš sakau, lai
veliais plaukėm. Tada aš tave jau 
sutikau čia, buvai toks numučytas, 
juodais poakiais, vėl toks mažas, kad 
vos galima buvo tave įžiūrėti -
neprisimerkus. Ieškojai darbo ir 
nenorėjai pas antros eilės dėdę jo 
pastogėj kentėti karščius, galvojai už 
sutaupytus centus įsigyti kokį seną 
vežimą, nors ir su trimis ratais ar be 
ratų. O dabar, matai pats, kokius 
palocius įsigijai, esi kaip ponas, ne 
daug ką biednesnis už mne. Už tai 
mes čia ir susirinkom tave pasveikin
ti. Jei ne rezidencija, ar mes čia be-
gertumėm tavo konjaką. 

„Taigi, o taip neseniai.kaip jau 
sakiau, dar tu buvai mažas (čia 
parodė, koks) grybą ar blyną 
užsimaukšlijęs ant galvos gegužinėj 
pro tvorą stebėjai šokančius. O aš jau 
buvau piemuo ir tarp šokančių mai
šiausi. Paskui aš jau buvau pusber
nis, ant arklių po miestelį laksčiau, 
o tu prie Žiedupio su virvagaliu ban
dei kilbukus gaudyti, bet nei varlės 
neištraukei Jos juoke?' i* tokio žvejo. 
Na ir ką gi, aš išaugau j bernus pir
miau už tave, naktigonių jodinėjau, 
ant klojimo vežimą su malkom 
užtraukiau. Taip, aš pats, šitom 
pačiom rankom. Netikit? Tau taip 
gerai ant arklių nėjos. Atmeni, kaip 
miestely kumelė tave į purvą 
numetė. Tam stovinčiam šalia mies
telio puošeivai Keturausiui naują 
garnitūrą purvais aptaškei. Paskui 
tu išaugai j tikrus vyrus, o aš į 
kariuomenę"... 

Čia nedoras Danielius per
traukė oracijas ir pasiūlė už 
Juozapą išgerti iki dugno, bet 
Melchijoro tas nesustabdė, ir jis 
savo žodelį tęsė: 

„O tu sviete mano, juk aš, ne tu, 
visą laiką buvau vyresnes už tave. 
Atsimenu gegužinėj tu tik pro tvorą 
žiūrėjai su tokiu grybu ar blynu ant 
galvos, kai aš..." 

O negailestingi dievai! Kaž-
koKS nedzvanytas Ciprijonas lyg 
varpu sudundėjo: 

„O tu, Melcbijonai, jau dusyk, 
girdėjom, išdėstei savo 
viršenybę, o dabar užteks 
pagyru. Trečią kartą istorijas 
porink savo vaikų vaikams". 

Taip ir neioko Melchijorui 
Putramentui savo sparnuotą 
žodį išdėstyti dar ir dar sykį jau 
kitais, dar gražesniais žodžiais. 

Užrašė iš slapto 
magnetofono Laibūnas 

Lakierka. 

1$ jugoslavų spaudos 

— Tai ne rasinės riaušės, bet argu
mentuotas minčių pasidalinimas tarp 
rūkančiųjų ir nerūkančių. 

Iš anglų spaudos 

IR TAI VADINA 
GYVENTOJŲ 
SURAŠYMU! 

„Atsargiai: artėja surašy
mas. Taupykite pieštukus!" 
— rašo Mažoji Lietuva" 
(Klaipėdos laikraštis) 
1989.1.6. Ir kodėl?— klausia 
tas pats laikraštis? Ogi, kad 
būsimo gyventojų surašymo 
lapai pildomi tik pieštuku, 
ne tušu, rašalu ar šratinuku. 
Juk tai bus lengva „patai
syti" taip, kaip to reikalauja 
partijos politika, bus galima 
įrašus ištrinti ir įrašyti ką 
nors kita. 

Toliau laikraštis rašo, 
kaip buvo daromas gyven
tojų surašymas 1937: 

1937 metais įvykęs visuo
tinis TSRS gyventojų 
surašymas absoliučiai nepa
tenkino draugo Stalino, ir 
komisijos nariai tučtuojau 
buvo sušaudyti... Naujai 
įpareigoti asmenys 
1938-siais „pagimdė" tokią 
statistiką, kuri „įtiko" Tau
tų Vadui ir Mokytojui". 

KAM SKIRTI PREMIJĄ? 

Jeigu meno parodoj nėra pre-
mijuotino kūrinio, neįdomu. 
Anksčiau visada kas nors 
premiją gaudavo. Buvo premi
juotas meno kūrinys — dvi 
paprastos, krautuvėj pirktos 
pirštinės, užmautos ant su
glamžytų laikraščių. Dar 
anksčiau, tiesa, tai buvo latvių 
dailininkų paroda Jaunimo cen
tre, ir pirmą premiją gavo juo
das batas su auliukais, padėtas 
ant aukštoko pjedestalo ir į tą 
batą pripilta juodų dažų ar 
smalos. Dažai nutekėję per visą 
pjedestalą ir siekė grindis. 
Laimei po pjedestalu buvo pa
klota pakankamai senų laik
raščių. O dabar vykstančioj me
no parodoj žiūrovai daugiausia 
siūlo duoti premiją iš amerikie
tiškos knygos apie psichiatriją 
išplėštam tituliniam puslapiui, 
įstatytam į medinius rėmelius. 
Ką ten mūsų žymieji meni
ninkai ne tik iš Amerikos ir 
Kanados, Europos, Australijos 
ar Urugvajaus su tuo drąsiu 
meno šedevru! 

Kurmis rausia, kiaulė knisa, 
žmogus melioruoja. 

A. Vitkauskas, Šluota 

KAI SAU IŠDURIA AKIS 

„...Išeivijoje nedidelė atskalū
nų dalis, susibūrusi į Reor
ganizuotą Lietuvių Bend
ruomenę, RLB tarybos 
prezidiumo ir centro valdybos 
vardu paskelbė deklaraciją, 
kurioje PLB pirmininkui už jo 
tiesiog didvyrišką pasirodymą ir 
laikyseną Vilniuje štai ką pa
reiškė: „... Protestuojame prie 
P.L.B. ir Am. L.B. viešą bend
radarbiavimą su okupanto 
kontroliuojamu tariamu .persi
tvarkymo' Sąjūdžiu, masinant 
patraukti lietuvių tautą į visiš
ką ir galutinę Maskvos kon
trolę... Kaipo Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės dalis protes-
tuojam prieš... PLB pirmininko 
Bieliausko ,viešnagę' ir pasaky
tą kalbą (kas įgaliojo?)". 

Cituota iš Draugo, 
Horizontai 

Anais laikais Lietuvoje saky
davo: jei kas gimsta kurčias — 
nelaimingas: jei gimsta ir aklas 
— dar nelaimingesnis jo gaila. 
Bet jei gimsta sveikas, o paskui 
jam pasimaišo ten, kur plaukai 
auga, ir pats sau užsikemša au
sis arba ir akis išduria, — pats 
nelaimingiausias, tik jo jau ne
gaila. Ir ką su tokiais daryti? 
Greičiausiai, reikia leisti jiems 
ramiai numirti, o kol kas 
galima t ik džiaugtis, kad yra ir 
svieto linksmintojų, nes be 
tokių aiškiaregių protestuotojų, 
kad tik jie vieni turi išminties 
monopolį, būtų neįdomu gyven
ti, neturėtumėm iš ko pasi
juokti. 

PASIGENDA 
DEMONSTRACIJŲ 

„Ir štai sausio 27 d. į Jauni
mo centrą ramų ramiausiai įžy
giavo Lietuvos Sąjūdžio Trojos 
Arklys, atgabendamas Vilniaus 
Jaunimo teatro aktorius Petrą 
ir Apoloniją Steponavičius... 
Toks netikėtas okupanto pro
veržis ir jo sutikimas išskės
tomis rankomis, su maža 
išimtimi, čikagiškius tiesiog ap
stulbino, matant tokį vergišką 
nuolankumą okupantų samdi
niams ir perdėtą pataikavimą. 
Spauda reklamuoja, organiza
cijos tyli, jokių demonstracijų, 
niekas neprotestuoja... Tai va, 
kaip KGB moka apsukriai pa
naudoti visas politines kortas, 
kad jiems tik būtų naudos. Ir 
šiuo atveju — išeiviams sme
genis plauna ir dolerius gauna". 

J . Tijūnas, Lietuvių balsas, 
vasario 11. 

Spygliai yra tos pačios nuomo
nės, kad kai kam ir dabar dar 
vaidenasi, sapnuojasi Trojos 
kuinai, o prie ausų susisukę 
graužikai klebena į smegenis 
apie senus gerus laikus, kai 
buvo nešiojami plakatai su svas
tikom, į langus buvo mėtomi 
plytgaliai ir šaukiama: „Tik aš 
ir mano draugas esam neklys-
tantys, be nuodėmės, o visi ki
ti, nors būtų ir mano broliai, 
prakeikti". Kad būtų linksmiau 
gyventi, reikia ir tokių. Sulau
kus trečios jaunystės norisi ir 
demonstruoti. 

* 
„Malonu sėdėti liepų 

paunksmėje (Kaune, Laisvės 
alėjoje) ir stebėti gražiąsias lie
tuvaites. Tik visa bėda, o tą aš 
pasakiau vienai, kad pusę jų 
grožio numuša, kai pamatai 
moterį, apsirengusią gražiai ir 
su gražiu lietuvišku veideliu, o 
kojos, kojos plaukučiais apaugu
sios, ypatingai pas brunetes, jog 
manytum, kad į Dzūkijos pušy
nėlius žmogus vakarietiškom 
akim žiūri". 
Antanas Laukaitis, Draugas 

* 

Kiekvienas lietuvis turi kas
dien sunaudoti po keturis puo
delius avižinių SĖLENŲ (OAT 
BRAN), dėdamas jas į kiekvieną 
valgį, ir taip elgtis per visą savo 
gyvenimą. 

Dr. J. Adomavičius, 
Lietuvių balsas Nr. 3, 1989 

DRAUGAS, šeštadienis, 1989 m. kovo mėn. 4 d. 

Balys Pavabalys 

MAN SĖDĖTI, JIEMS JUDĖTI 

Kad būčiau toks, kokiam nelemta būti, 
Kad būčiau Vilniuj, kuriame nesu, 
Garbingai šokčiau per kiekvieną kliūtį, 
Jei nelaikytų niekas už ausų. 

Kad būčiau toks,kuris neparsiduoda: 
Laisva mintim ir sąžine sava!.. 
Bet kas iš to? Ar tautai bus paguoda? 
Ir be manės už laisve vyks kova. 

Iš austrų spaudos 

TENAI KIAULES 
SPROGDINAMOS 

„Lietuvos kaimų bei miestelių 
parduotuvėse nebeliko ries
tainių... Kilometrinės eilės prie 
virtos dešros Šakiuose, peštynės 
prie paprasčiausio varškės sūrio 
Zarasuose, vidurvasary Mer
kinės parduotuvę apgulusios 
moterėlės su rezginėm, — mat 
atvežė limonado... Šitaip 
praėjus keturiasdešimt ketve
riems metams po karo!... Vals
tybiniai prekybininkai į nusi
stebėjimą, bene Lietuvoje 
kiaulės dabar ne skerdžiamos, 
o sprogdinamos, kad į parduo
tuves nukr in t a tik kojos, 
nemirktelėję atrėžia esą niekuo 
dėti — „Ką duoda, tuo ir pre-
kiaujam!" 

„Viešpatie, kaip mąžta mūsų 
norai! Jau ne kumpio, ne dešrų 
prašome — mums jau nors ries
tainio, užsigeriant limonadu... 
Nes apie mėsą jau net kalbėt 
drovimės. Gal tas drovumas iš 
žinojimo, kad mėsos vienam 
žmogui gaminame dvigubai 
daugiau negu vidutiniškai 
šalyje, bet šit kažkas kažkur nu
sprendžia, kiek mes galime jos 
suvalgyti... 

„Ir jau sunku patikėti, kad 
vos prieš pusšimtį metų 
Lietuvos apskričių centruose, 
netgi bažnytkaimiuose galėjo 
būti po kelias dešrines, 
kepyklas, limonadines, sūrines, 
kad žmogus galėjo pasirinkti..." 

Šluota, 1988 Nr. 23 

BULDOGIŠKAS KOJOS 
PAKĖLIMAS 

„...gal „Akiračių" redakto
rius, žinodamas, kad dalį jo 
redaguojamo mėnraščio prirašo 
mitinis buldogas, nutarė, kad ir 
kiti redaktoriai taip pat slapta 
naudojasi mitinių būtybių pa
galba... šiuo atveju „urbi et or-
bi" paskelbdamas, kad ,,Į 
laisvę" rugsėjo mėnesio ve
damasis „prikeverzotas pikto
sios dvasios vedžiojama ranka". 

„Būtų galima skaniai nusi
juokti ir užmiršti tą žurnalistine 
etika nepasižymintį „Akiračių" 
redaktoriaus Zenono Rekašiaus 
išpuolį prieš savo kolegą. 
Paprastai tokia rašliava never
ta atsako, nes ji kalba už save 
ir jau vien tik savo stiliumi sau 
ir atsako, kad tai nerimtas — 
buldogiškas — kojos pakėli
mas... 

„Z. Rekašiaus straipsnelis 
buvo įdomus, savo kalba nukel-
damas skaitytoją į šio šimtmečio 
pradžią, kada to meto spauda 
mirgėte mirgėjo .juodašimčių", 
„cicilikų" ir panašiais termi
nais. Kartu su juo turiu pasi
džiaugti, kad akiratininkų 
garbei reikia pažymėti, kad nė 
vienas akiratininkas viešai kol 
kas nepritarė šiam išpuoliui". 
P. Algis Raulinaitis, Draugas 

* 

„Akiračiai, kaip rodo adresas, 
vis dar tebeleidžiami senojoje 
vietoje — Čikagoje, o ne kur 
nors Šančiuose. Matomai 
gerokai trunka susipakuoti 
leidyklos kartotekas, redakejos 
kitus intelektualinius reikme-
n i s " Br. Vilėnas, 

Laisvoji Lietuva 

Tad ir toliau, patogiai atsisėdės 
Pas dėde Šamą ant minkštos kėdės, 
Stebėsiu veiklą garaširdžio dėdės, 
O Lietuva tegu toliau judės. 
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— O, čia trąšos... Pamiršom išbarstyti. 

KATINAS I 
PREZIDENTUS 

Marianapolio kolegijoj pra
ėjusį rudenį prieš prezidentinius 
r ink imus buvo šiaudiniai 
balsavimai. Dalyvavo veik visi 
165 studentai. Rezultatai: da
bar t in i s prezidentas Bush 
surinko 65 balsus, Dukakis 60, 
o televizijoje dažnai matomas 
kačių maisto reklamuotojas 
rudas katinas Morris gavo 12 
(taip, dvylika!). Vieną balsą 
gavo ir Gorbačiovas. 

Vyrai darbą palieka mote
rims, bet nuopelnus mėgsta 
prisiimti sau. 

Marija Remienė, 
Draugas 

SKIRTUMAS NUO 
PAPUASŲ 

Kuo mes, lenkai, skiriamės 
nuo papuasų? Skiriamės 
kasmet vis gausėjančiomis 
skyrybomis. Pas juos viskas at
virkščiai. Tai siūlome įteisinti 
daugpatystę, paklausyti jų pa
tarimo: jei turėsi daug žmonų, 
svetimų nenorėsi. 

Szpilki. lenkų satyrinis 
žurnalas 

— Prisipažink. Bradūnai. tiki 
į žalčius, ar ne? — Klausimas iš 
auditorijos po rečitalio Philadel-
phijoj. 

W4 
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Iš italų spaudos 

Jonas Varnas, Šluota 

TIK AMERIKOJE 
TAIP GALIMA 

Besiruošdamas pradėti pulk. 
North bylą. teisėjas turėjo daug 
vargo ieškodamas prisiekusiųjų. 
Kandidatų į prisiekusius tei
sėjus buvo pašaukta keli šimtai, 
vis ieškant tokių, kurie nieko 
nežinotų apie tą bylą, vadinas, 
kurie laikraščių neskaito, tele
vizijos nežiūri, nieku nesidomi. 
Spauda šaiposi, kad labiausiai 
išgarsintai bylai reikia kviesti 
prisiekusiais teisėjais abori-
genos iš Australijos ir iš Pacifi-
ko salų primityviuosius. Jie 
tikrai nieko nežino, ne tik kas 
Amerikoj vyksta, bet ir už savo 
kiemo vartelių, jie bus labai 
objektyvūs. 

Gorbačiovas įsakė Maskvos 
miesto plane gatvių pavadi
nimus rašyti taip, kaip tos gat
vės vadinamos ir kaip jos pažy
mėtos. Anksčiau gatvių pavadi
nimai buvo „karinės paslaptys". 

ORAS 

„Kovo mėnesi naktį braška 
'šąla), dieną teška", sako lie
tuviai. Vadinas, vyksta kova 
gamtoje. Taip buvo prieš dešimt, 
devyniolika, tris šimtus šešias
dešimt devynerius metus, taip. 
greičiausiai bus ir šiemet. 
Mėnesio pavadinimas labai 
geras. Primena mums. kad štai 
pavasaris pradėjo kovą su 
žiemos snauduliu. ta igi 
nesnauskime ir mes. kovokime. 
Su kuo? Iki šiol mes skaldem 
antausius vieni kitiem: vieni 
buvo organizuoti, kiti reor
ganizuoti, ir kovojom dėl slieko 
galvos, kad būtų linksmiau. 
Dabar, rodos, reikėtų sulaikyti 
kautynes čia. ir sekti, kaip 
mūsų lietuviai tėvynėje kapoja 
galvas slibinui, ir jiems padėti. 
Deja. taip nėra. Patys kovin-
giausi. perorganizuoti, vietoj 
kad arba patys vyktų žvėriui 
kaulus laužyti,arba iš čia kokią 
saują šratų pasiųstų, pagalius 
kaišioja ir aniems, ir mums. 
Tačiau, nežiūrint visko, pavasa
ris eis kaip ėjęs, gal kiek ir susi
vėlins, bet dėl to galvų nei 
rankų nenuleiskim. 

• 
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MOŠŲ KOLONIJOSE 
Melrose Park, IL 
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

Vasario 16-tos minėjimas, ku
ris vyko vasario 11 d. Bulger 
Veteranų salėje, praėjo pakilia 
nuotaika. Susirinko nemažai 
Melrose Parko ir jo apylinkių 
bendruomenės nairų. 

Apylinkės pirmininkė Ona 
Rakauskienė minėjimą atidarė, 
pakviesdama Reginą Baraus
ka i tę prie pianino. Buvo 
sugiedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnai pianino garsams paly
dint. Jonas Rugelis pamaldžiai 
paprašė Dievo visiems susirin
kusiems pagalbos ir palaimos 
mūsų darbams. Po maldos R. 
Barauskaitė perskaitė Nepri
klausomybės aktą, o Melrose 
Parko burmistro proklamaciją 
perskaitė O. Rakauskienė. 

Prelegentas Jonas Indriūnas 
mus nukėlė į sunkius Lietuvos 
kovos laikus, kada buvo krau
ju atpirkta Lietuvos nepri
klausomybė, o taip pat ir j da
bartį, kai vėl Lietuva pradeda 
energingai reikštis savo nepri
klausomybe. Ragino visus mus 
užsieniečius kovoti vieningai ir 
dar stipriau ir energingiau 
mūsų broliams padėti sunkioje 
ir nelygioje kovoje dėl laisvos 
Lietuvos. K. Valis perskaitė 
ištrauką iš Lietuvos laikraščio, 
kaip pirma lietuviška vėliava 
buvo iškelta Vilniaus pilies 
kalne. Zina Sinkevičienė ir 
Jonas Rugelis duetu padainavo 
Partizanų dainą, Saulėlydis tė
viškėje. Norėčiau aš keliauti ir 
Arą. Baigiant minėjimą sugie
dojom Lietuva Brangi, kuri 
gražiai nuskambėjo V. Rustei-
kiui pravedant. 

Mūsų salę puošė labai gražus 
Vytis, kurį mums padarė 
Janina iš Lietuvos ant lietu
viško medžio. Didelis dėkui 
Janinai, nes ta dovana visuomet 
puoš mūsų visus minėjimus. 

Po minėjimo į namus nesis-
kirstėm. Dalinomės minėjimo 
įspūdžiais ir vaišinomės pyra
gais ir skaniu maistu mūsų 
talkininkių pagamintu. Tai 
darbščiausios darbinbinkės 0 
Rugelienė , M. Rudaitienė, S. 
Gritėnienė, A. Česnienė, M. 
Paugiene, O. Junkerienė, L. 
Puodžiūnienė, M. Poderienė, 0. 
Rakauskienė, Z. Sinkevičienė ir 
K. Valienė. Aukas rinko 0. Ru
gelienė, K. Valienė ir V. Ra
kauskas. Smagu buvo išgirsti, 
kad aukų surinkome gana 
nemažai. 

Tai labai didelis ačiū visoms 
ponioms, kurios visuomet 
išgirsta mūsų kvietimo pagelbos 
šauksmą. 

Melrose Pa rko valdyba 

East Chicago, Ind. 
LIETUVIŲ MEDŽIOTOJŲ 

IR MEŠKERIOTOJŲ 
KLUBO VEIKLA 

Metinis narių susirinkimas. 
kuriuo pabaigti 24 veiklos me
tai, nustatyta tolimesnė veik
la, išrinkta valdyba ir įženg
ta į 25-uosius veiklos metus, 
įvyko sausio 22 d.. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje 
Gary. Indianoje. Dalyvaujant 
dvidešimt keturiems nariams 
susirinkimą 11:30 vai. ryte 
atidarė pirm. Antanas Vilutis. 
Susikaupimu atsistojus pagerb
ti bei prisiminti mirusieji klu
bo nariai. Dienotvarkė priimta. 
Prezidiumo sudarymui K. 
Čiurinskui pasiūlius.vienbalsiai 
nutarė, kad pravestų ir vado
vautų A. Vilutis, sekretoriautų 
Alex Navardauskas. Padėkojus 
už pasitikėjimą, protokolą per
skaitė Alex Navardauskas. Pri
imtas be pataisų. 

Klubo veiklą pranešė A. 
Vilutis. Valdyba per savo 
kadenciją turėjo 5 protokoluotus 
posėdžius, vieną gegužine 

Vilučių sodyboje ir tradicinį 
rudens balių Jonynų salėje, 
Chesterton, IN. Negavus didelio 
narių pritarimo bei pagalbos, 
valdyba buvo priversta kreiptis 
į kitas organizacijas, kad balius 
pasisektų. Padėka Beverly 
Shores Lietuvių klubui, kad 
pirm. J. Vaznelio pastangomis 
susirinkimas buvo atidėtas, kad 
galėtų dalyvauti baliuj. Gerai 
užpelnyta padėka priklauso 
Zarasiskių klubui, ypač Alex 
Žakui, blogam orui esant, nepa
bijojo atvažiuoti dalyvauti baliu
je. Dėkojame visiems platinu
siems laimėjimų bilietėlius — E. 
Kundrotienei, P. Peskaičiui, 
Anelei Ramanauskienei ir Al. 
Čičeliui, Anelei už padovanotą 
lietuvišką raguolį ir pravedimą 
laimėjimų. Padarytas pelnas 
aukomis paskirstytas: Sv. 
Kazimiero parapijai, Draugui ir 
Amerikos Lietuvių Tarybai. R. 
Nemickui perskaičius revizijos 
aktą, pasirodė, kad klubo 
piniginė atskaitomybė tvar
koma teisingai, raportas priim
tas be klausimų. 

Pirmininkaujančiam pačiam 
atsistatydinus ir prašant siūlyti 
kandidatus į 1989 metų 
valdybą, jų neatsirado. Kiek
vienas pasiūlytas atrado 
įvairiausių rimtų priežasčių nuo 
kandidatavimo aatsisakytu 
vieni staiga pavirto ligoniais. 
Kiti gyvena gana linksmas ir 
nerūpest ingas pensininko 
dienas ir neturi laiko. Treti 
patys nežino kodėl. Dar kiti 
baimindamiesi, kad, būnant 
valdyboje, reikės truputį 
pasiaukoti bendram labui ir 
kartais gal padirbėti. Čia iš visų 
dalyvavusių nė vieno sutin
kančio kandidatuoti neatsirado. 

Susidarius nemaloniai situa
cijai,reikėjo ieškoti kelių iš jos 
išbrist i . Po pertraukos ir 

.gesnių diskusijų surasta išei
tis. Susirinkimas pavedė pir
miau šiame klube buvusiam 
valdybos pareigose Alex Navar-
dauskui asmeniškom pastan
gom valdybą sudaryti. Susi
rinkime pats pasisiūlė į valdybą 
Alex Degutis, Antanas Kam-
staitis ir Carrie Navardaus-
kienė. Renkami į kontrolės ko
misiją sutiko dar vienerius me
tas padirbėti Romualdas Nelie
kas, Juozas Neverauskas ir Ju
liui Valeika. Linkėtina sėk
mės naujai valdybai ir kont
rolės komisijai 1989 metų pir
muosius žingsnius žengiant. 

Sklandžiai ir nuoširdžiai iš
sprendus visus dienotvarkėje 
klausimus, pirmininkaujantis 
pakvietė visus dalyvaujančius 
prie rūpestingai paruoštų Onu
tės Juškiew vaišių. Posėdyje, 
kuris įvyko A. Navardauskų 
rezidencijoje, pareigomis pasis
kirstė Alex Navardauskas — 
pirm., Walter Ruzgą — 
vicepirm., Kazys Balt — sekr., 
C. Navardauskienė — ižd., 
Richard Mačys — parengimų 
vadovas ir Antanas Kamstaitis 
— valdybos narys. Sveikiname 
pareiškusius norą įstoti į klubo 
bičiulišką šeimą naujus narius: 
Aldona Uždavinys, Sam Vician, 
Joe Petritis, Petras Paulson, 
Ona Jasienė ir John Bartos. 
Visa metų veikla svarstoma, 
kur ir kokie parengimai turės 
būti. Visi nariai, kurie dar 
nesumokėjo nario mokesčio už 
1989, prašome tai a t l ik t i 
ir pasiųsti iždininkui. 

A. 

CLASSIFIED GUIDE 

Muz. Rita ViKenė-Abromaitytė, „Pašvaistės" choro vadovė ir dirigentė, pasi
ruošusi pradėti lietuviškų dainų koncertą. 

ingojo P. Kuro, vasario 12 d., 
parapijos salėje surengė jaukų 
Nepriklausomybės šventės 
minėjimą. Dalyvavo gana daug 
tautiečių. Minėjimą atidaręs 
pirmininkas-4*. Kuras nurodė tą 
didelį skirtumą, įvykusį 
paskutinių metų laikotarpyje. 

K A N A D O S Ž I N I O S P r o t a i s metais Nepriklauso
mybės šventė atžymėta: Lietu
voje — priespauda, laisvame pa
saulyje — bado s t re ikais , 
demonstracijomis ir t.t. Šiemet 
beveik po pusšimčio metų visi 
galime švęsti savo brangiąją 
šventę. Jis ragino išeivijoje ir 
Lietuvoje gyvenančius lietuvius 

ruomenės ^ o n d o n o ^ a p į l i n k ė s ^ j a į į a ^ E r ^ a j > j d i r b j i Uę. 
valdyba, vadovaujama energ- t u v o s išlaisvinimui. 

London, Ont. 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖ 

Kanados Lietuvių Bend-

Organizuojama linksma užkietėjusių "sirgalių" ir nenuilstančių rėmėjų grupė į 
neeilines, nepakartojamas, Intriguojančias 

krepšininkų varžybas Lietuvoje 
S u s i t i n k a : Šiaurės Amerikos lietuvių krepšinio rinktinė "Vė jas" su Kauno "Žalgir iu", Vilniaus 
"Statyba", Panevėžio "Lietkabeliu", Klaipėdos "Neptūnu" ir Lietuvos jaunių rinktine. Varžybos 
numatomos įvairiuose Lietuvos miestuose. Kviečiame visus i š ią ilgai lauktą sporto šventę. 

G r u p ė i š v y k s t a " A i r F r a n c e " i r " L u f t h a n s o s " l ė k t u v a i s 

l i e p O S 5 , g r į ž t a l i e p O S 2 3 Smulkesnių žinių teiraukitės 

Audra Travel Corporation kelionių biure 
Tel (416) 769-2500, Fax (416) 763-6279, telex 06-967812, 

2100 Bloor St. YVest, Toronto, Ont Canada M6S1M7 

Gegužės 17-24 d.d. organizuojama medikų grupė į 

VI Lietuvos gydytojų suvažiavimą 
Grupė išvyksta "Lufthansos" lėktuvu iš Toronto. Užsakymai priimami iš visų Šiaurės 
Amerikos miestų. Svečiai bus apgyvendinami gydytojų šeimose Vilniuje. Grupe. lydės 
chirurgas iš Vilniaus/lr. Vytautas Našlėnas. Smulkesnių žinių teiraukitės 

Audra Travel Corporation kelionių biure 
T e l ( 4 1 6 ) 7 6 9 - 2 5 0 0 , F a x : ( 4 1 6 ) 7 6 3 - 6 2 7 9 , t e l e x : 0 6 - 9 6 7 8 1 2 

2 1 O O B l o o r S t . V V e s t , T o r o n t o , O n t . C a n a d a M 6 S 1 M 7 

y 

. . * # • * 

>* 

V*? 

Ctt0KAĖ 

"*&*» VILNIAUS 
O 

CNOOi) 

GENRIKAS SONGINAS 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Tik dabar ši knyga išėjo iš spaudos. 128 psl., kietais 

viršeliais su aplanku, kuris pieštas dail. Ramintos Lapšienės. 
Tai legendos, per eilę metų parašyti pasakojimai, girdėti iš 
žmonių ar atkurti autoriaus, pasiremiant kur nors rastais 
duomenimis, š i knyga gražiai išleista Songmo anūko Lino 
Raslavičiaus pastangomis. Kaina su persiuntimu 10 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 64 centus valstijos mokesčio 
Užsakymus siųsti. 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL $0629 

Vietoje įprastų prakalbų, 
šiemet parodyta įspūdinga 
vaizdajuostė apie Lietuvos 
Persitvarkymo sąjūdžio stei
giamąjį suvažiavimą. 

Po to įvyko „Pašvaistės" 
choro, vadovaujamo muz. Ritos 
Vilienės, lietuviškų dainų kon
certas. Minėjimas pradėtas Ka
nados himnu, o baigtas Lietuvos 
himnu. 

D.E. 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Daužvardienė 

Šiomis dienomis „Draugo" 
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms. 
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir virimu, 
šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių visuomet buvo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu $6.50 
Illinois gyventojai moka $6.94 
Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS, 
4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

INCOME TAX 
SERVICE 

Dabartiniai pajamų mokesčių įstatymai 
žymiai apsunkino ir ateityje apsunkins 
metin; mokesčių formų užpildymą. 
Profesionaliam, sąžiningam ir konfi
dencialiam patarnavimui kreipkitės: 

Pranas G. Meilė, CPA 
2 6 4 9 VVest 6 3 Street 
Chicago, I I I . 6 0 6 2 9 

Te l . : Rastinė — 7 7 6 - 5 1 6 3 
Namų — 6 3 6 - 5 3 4 7 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis Į: Hermis Deckys 
Tel. 585 6624 

Nuo 8 v. ryto Iki 5 v. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed. Bonded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuves 
ir vonios kabinetai Keramikos ply
teles Karšto vandens tankai, pom
p o s I šva lome u ž s i k i m š u s i u s 
vamzdžius 
BEN SERAPINAS 6 3 6 - 2 9 6 0 

R E A L E S T A T E 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA j 

R I M A S L. S T A N K U S 
3 6 1 - 5 9 5 0 6 3 6 - 6 1 6 9 

Norintiej i P I R K T I ar P A R D U O T I 
N A M U S per š ią (Staiga, p rašome 
paminėt i , kad esate arba^norite būti 
Rimo S t a n k a u * kl i jentais Nuosa
vybės Į ka inav imas n e m o k a m a i . 

Sav. pa rduoda namą: mūr in i s , ..Cape 
Cod" , 4 mieg. kamb., 2 prausyklos, ąžuoli
nė apdaila (trim); šeimos kamb.. rūsys; 
aluminio apdaila iš lauko; 2'/2 auto ga
ražas. Skambint iš ryto 582-4278. Kalbėt 
angliškai. 

OnhaJC. KMrECIK REALTORS 
• * 7922 S. PULASKIRD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 

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

O n e o w n e r h o m e for s a l e ! Ovvner 
relocating to Flor ida. See th is spacious 
4 bdrm., 13A b a t h , „spl i t l eve l " located 
elose to schoo l s & t ransp. in Lemon t . 
Beaut i fu l hardvvood f loors, d in . r m . , 
fam. rm . , b ig k i tehen , s ide dr ive; o n e 
year buyer vvarranty. 

E R A , R . M . P O S T 
Cal l M a r i a C r o n i n , t e l . 2 3 9 - 5 2 0 0 

I E Š K O 

I e š k o m o i šs inuomot i vasarnamį bent_ 
su 2-3 m i e g a m a i s i a i s a te i nanč ia i 
vasarai Bever i y Shores (Un ion Pier) 
Lakes ide ra jone . S k a m b i n k i t p o 7 
v a i . v a k . 7 7 1 - 4 1 3 6 . 

H E L P W A N T E D 

V A L O M E 
K I L I M U S , B A L D U S , 

G R I N D I S IR S I E N A S 
J . B U B N Y S 

7 3 7 - 5 1 6 8 

V. T. ELECTRIC CO. 
Licensed. Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St 
Tel. 776-1486 

VYAGNER and SONS 
TYPEvVRITERS A N D 

A D D I M G M A C H I N E S 

N u o m o j a . Pa rduoda , Taiso 

V i rš 50 metų pat ik imas jums 

pa ta rnav imas 

5 6 1 0 S. P u l a s k i R d . , C h i c a g o 

P H O N E — 5 8 1 - 4 1 1 1 

REAL E S T A T E 

H MLS, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ninga; patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAJC - INSURANCE 
6529 S KEOZIE 

778-2233 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 S. Kedzie Avo. 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7878 

Namas apž iūrė j imui 
Sekmadienį, kovo 5 d. 1 • 4 v. p.p. 

11246 S. S t Loula, visai naujas 3 mieg 
mūrinis „bi-levei" namas su 1-% prausyk
los; L formos valgomasis; įrengtas rūsys; 
šeimos kamb. su židiniu. „Thermal" lan
gai; aluminio „ t r im" , daug priedų. Skubė
kite. 

No. 372 — 63 & 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. 
<amb.. mūrinis, 35 metų amžiaus namas; 
visiškai nauja virtuvė; ištisas rūsys; 2 auto 
garažas: aluminio „ t r im" ; nauja šikjymo 

' sistema; centralinis vėsinimas: labai šva
rus. Skubėkite' 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Marno Įvertinimui skambinkite skubiai — 
labar. . • 

O B R I E N F A M I L Y RCALTY U 
Te l . — 4 3 4 - 7 1 0 0 

M I S C E L L A N E O U S 

$ 3 5 0 . A D A Y ! AT H O M E ! 
Process p h o n e orders fo r our p ro -
duets. Peop le ca l l you. Nat ionvvide. 
F r e e d e t a i l s . C a l l ( R e f u n d a b l e ) 
1 - 5 1 6 - 4 5 9 - 8 6 9 7 Ext. K 664A. 

U N I T C A R E G I V E R S 
W e need respons ib le , hardvvork ing 
people for bed -mak ing a n d ass is t ing 
to keep rooms c lean , tidy a n d organiz-
ed , if y o u en joy vvorking w i t h sen io rs . 
You vvill be vvorking a m i n i m u m of 5 
hours per day. 5 days per week. If y o u 
are in te res ted , app ly in person a t : 

VVESTSHIRE RETIREMENT 
& HEALTHCARE CENTRE 

5625 W . Cermak Rd. 
Cicero, IL 60650 

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

Tol. 376-1882 ar 376-5996 

10%—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 VVest 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

H E K T H O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 

re ikmenis Pas inaudok i te patogiu 

p lanu at idedant pasir inktus reiK-

m e n i s ypa t inga i progai Pi lnai 

užbaigtų foto nuotraukų aptarna

v i m a s A t ida ry ta p i rmad ien i ir 

ketvirtadienį vakara is iki 8 valan

dos. Antrad. ir t rečiad susikalbėsit 

l ietuviškai 

3314 VVest 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

J 

V E N C K A U S K A S , INC. 
Bui lders A Ramodel ing 

. Pcches * Oecks • Ftoor & Waii T,ie 
• Alum.num Sidmg » T'im • Kitcfien & Baths 
• Masonry ,Rec Rooms 
• AdoM'ons •insu'ance Repais 

Joe ( 3 1 2 ) 5 8 2 7606 
Pater ( 3 1 2 ) 4 4 8 0 1 1 3 

/ 



VOKIEČIŲ GYVENIME 
K. BARONAS 

1938 m. lapkričio 8-9 d. Vokie
tijoje įvyko dideli žydų pogromai 
(apie tai jau anksčiau minėjo
me). Šią liūdną sukaktį 
atžymėjo ne tik 30 tūkst. Vaka
rų Vokietijos žydų sinagogose, 
miesto rotušių salėse, bet taip 
pat ir Vokietijos parlamentas. 

Iškilmę perdavė televizija, tad 
dienos metu stebėjau programą 
bei pagrindinę Bundestago 
pirm. dr. Pilypo Jeningerio 
kalbą. Dalis vokiečių ir visi 
žydai (ypač JAV ir Izraelyje) 
palaikė ją labai užgaunančią 
žydų tautą, nors iš tikrųjų P. 
Jeningeris pasakė teisybę apie 
tuometinės vokiečių tautos 
džiaugsmą Hitlerio laimėjimais, 
visišku nedarbo panaikinimu, 
tačiau kartu pasmerkdamas 
antisemitizmą. Jo kalba buvo 
kartu Damoklo kardu, nes po 
opozicijos, net ir iš koalicijos 
eilių, Izraelio puolimų, jis turėjo 
atsisakyti iš garbingų ir svarbių 
Bundestago pirmininko parei
gų, kadangi jo užimama vieta po 
valstybės prezidento yra antro
je vietoje. 

Teko ieškoti naujo parlamen
to pirmininko. Po ilgų 
„zondavimų", koalicijai suti
kus, pirmininko kėdę užėmė 
sveikatos, šeimų ir jaunimo 
ministerė prof. R. Ziusmuth. 
Bundestago moterys — parla
mentarės tikėjosi, kad į jos vie
tą bus pakviesta viena iš CDU 
narių, ypačiai spaudoje ir radi
jo žiniose, minint kelių parla
mentarių pavardes. Didžiau
siam nustebimui, kancl. H. 
Kohlis, susitaręs su koalicijos 
pirm. į R. Ziusmuth vietą 
pakvietė ne parlamento narę, 
bet Heidelbergo u-to 58 m. prof. 
Uršulę Lehr, priklausančią 
CDU partijai. Suprantama — 
nusivylimas moterų eilėse. 
Pažįstantieji naują ministerę 
pasakė, kad ji ne vieną kartą H. 
Kohliui parodys savo stiprius 
dantis. 

Daug paskalų ir tikrų žinių 
korespondentai gauna 
parlamentarams įrengtame 
bare. Labai dažnai čia jau sėdi 
9 vai. ryte, praleisdami darbo 
sesijas, prie alaus, snapso ar 
konjako, ne kartą išeidami tik 
vakare, gerokai įsilinksminę. 
Mat gėrimai yra pigūs, valgykla 
taip pat. Bundestagą sudaro 519 
parlamentarų. Tuo tarpu, labai 
dažnai rodant televizijoje kokią 
nors svarbią sesiją, salėje ma
tomi gal 100-150 atstovų. 
Žymiai daugiau yra žiūrovų 
balkone. Tad nieko nuostabaus, 

. kad atviruose laiškuose redak
cijoms, reikalaujama „nukirpti" 
daug įvairių lengvatų parla
mentarams, ypač pajamų 
mokesčiuose, kelionėse ir pan. 

Visuomet prisimenu tėvo žo
džius: caras toli, o dangus 
aukštai... 

Nėra gyvenime tokio dalyko 
kaip nesvarbi diena. 

Alexander Wolcott 

A.tA. 
Teis. LIUDVIKUI ŠMULKŠČIUI 

mirus, jo žmoną dr. LAIMUTĘ, sūnus LIUDĄ ir 
JULIŲ ir kitus artimuosius giliai užjaučiame 

Garbrielius Gedvilą su šeima 
Sofija Gedvilienė 

A.tA. 
Teis. LIUDUI ŠMULKŠČIUI 

mirus, jo žmonai dr. LAIMUTEI, sūnums JULIUI ir 
LIUDUI su šeimomis gilią užuojautą reiškia 

Santara-Šviesa 

Mylimam Vyrui ir Brangiam Tėveliui 

A.tA. 
Dr. PRANUI SUTKUI 

taip staiga ir netikėtai iš mylimos šeimos atsiskyrus, 
nepaprastai didelio skausmo ir gailesčio prislėgtus: 
žmoną dail. ADĄ, dukteris dr. DANUTĘ, dail. 
RASELĘ, VILYTĘ su vyru ARVYDU, sūnus LINĄ 
ir ARĄ ir kitus gimines Amerikoje ir Lietuvoje giliai, 
giliai užjaučiame ir kar tu su visais liūdime 

Marius, Emilija, Audronė, Albertas, 
Aušra, Danas ir Adomėlis 

Mielam kolegai ir bičiuliui 

A.tA. 
Dr. PRANUI SUTKUI 

mirus, skausme likusiems: brangiai 
ADAI, sūnums ARUI ir LINUI, 
dukroms DANAI, RASAI, VILIJAI 
ir jos vyrui ARVYDUI Kielams gilią 
užuojautą reiškiame 

Elena ir Domas Giedraičiai 
Aldona ir Antanas Lipskiai 
Vida ir Vacys Tumasoniai 
Janina ir Rimas Vienužiai 

Key Biscayne, Florida 

A.tA. 
STASIUI AMBROZAIČIUI 

mirus, žmoną EMILIJĄ, dukterį NERINGĄ ir visus 
artimuosius užjaučiame ir kartu liūdime. 

Vasario 16 gimnazijai remti 
Centrinis komitetas 

fsfl midlcind Padarai 
• • • • r Savinas and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

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

925-7400 254-4470 
BRIDGEVIEVV 

8929 S. HARLEM AVE 
598-9400 

EŪC 
fazane 
LENOER 

A.tA. 
ANASTAZIJA KALVAITIENĖ 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1989 m. kovo 2 d., sulaukusi 89 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Vištytyje. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Amalija Jagutienė, 

žentas Mykolas, sūnus Leonas, marti Nijolė, anūkai: Jonas! 
Dana, Petras ir Andrius. Toronte, Kanadoje - sesuo Onute 
Juodviršienė, Lietuvoje - svainis Juozas Valiūnas su šeima 
ir kiti giminės. 

Kūnas pašarvotas pirmadienį, kovo 6 d. nuo 3 iki 9 v.v. 
Petkus-Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks antradienį, kovo 7 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę duktė, žentas, sūnus su šeima, sesuo ir kiti 
giminės. 

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

A.tA. • 
LIUDVIKUI ŠMULKŠČIUI 

mirus, mūsų klubo narį TAURĄ, jo tėvus ir visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

LSK Neris 

A.tA. 
JULIJAI MACKEVIČIENEI 

Lietuvoje mirus, nuoširdžiai guodžiame velionės 
seserį mūsų draugijos mielą na rę MARIJĄ ROČKU-
VIENĘ 

Lietuvos Dukterų draugija 

A.tA. 
JULIJAI MACKEVIČIENEI 

Lietuvoje mirus, jos seseriai MARIJAI ROČKUVIE-
NEI nuoširdžią užuojautą reiškia i r kar tu liūdi 

Gediminas ir Genė Janulai 
Viktorija ir Adolfas Leberai 

A.tA. 
ANTANINAI VOLERTIENEI 

Lietuvoje mirus, jos sūnui bičiuliui VYTAUTUI 
VOLERTUI su šeima ir artimaisiais reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

Lietuvių Fronto Bičiulių 
Centro Valdyba ir Taryba. 

Liūdime ir malda palydime 
A.tA. 

MARIJĄ STAŠAITIENĘ 

mūsų draugijos mielą narę į Amžinybę. Velionės 
liūdinčias dukras IRENĄ ir DANUTE, vaikaičius ir 
visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

Lietuvos Dukterų draugija 

A.tA. 
MARIJAI STANAITIENEI 

mirus, dukroms IRENAI ir DANUTEI, jų šeimoms, 
giminėms bei ar t imiesiems reiškiame mūsų nuošir
džiausią užuojautą ir liūdime ka r tu . 

Liucija ir Regimantas Vedegiai 
Eleonora ir Bronislovas Paliulioniai 

DRAUGAS, šeštadienis, 1989 m. kovo mėn. 4 d. 

Sibiro tremtį iškentėjusiai 

A.tA. 
OLGAI MERKIENEI 

tebūna lengva mylimos Lietuvos velėna. 
Liūdinčią seserį, mūsų draugjos narę EUGENIJĄ 

VOSYLIENE ir jos vyrą nuoširdžiai guodžiame. 

Lietuvos Dukterų draugija 

Gyvenimas tai 
Kaip graži kelionė — 
Išsirengi, keliauji 
Ir grįžti atgal. 

J. Aistis 

A.tA. 
Dr. PRANUI SUTKUI 

iškeliavus Atgal, atsiskyrimo skausme jo žmoną 
dailininkę ADĄ, sūnus ARĄ ir LINĄ, dukras dr. 
DANUTE, VILIJĄ su šeima ir dail. RASĄ visa 
širdimi užjaučiu ir kar tu liūdžiu. 

Elena Tumienė 

GAIDAS-DAIMID 
EU D E IK IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
46O5-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50th Av., Cicero 
Telefonas - 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir S Ū N U S 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

1 

Sally 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Donald M., Jr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave. , Cicero I l l ino is 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Te l . 652-5245 



DRAUGAS, šeštadienis, 1989 m. kovo mėn. 4 d. 

x J o n ė Bobin ienė , Vida 
Kuprytė, Aldona Prapuolenytė, 
Eleonora Radviliene, Julija 
Šaulienė ir Aldona Zailskaitė 
ruošiasi sudaryti vaišingą ir 
darbingą nuotaiką kovo 11 d. 
vyksiančiame Liturginiame 
seminare, kurį ruošia Lietuvių 
sielovados taryba ir kurį globo
ja Sv. Antano parapija Cicero. 

x U n i o n P i e r L ie tuv ių 
draugijos narių vakarienė ren
giama kovo 8 d., trečiadienį, 3 
vai. p.p. A. ir P. Mikštų patalpo
se. Kviečiami visi draugijos na
riai vakarienėje dalyvauti. 

x „Chronic leof the Catho-
lic Church in Lithuania". Nr. 
78, išėjo iš spaudos anglų kalba. 
Ji buvo spausdinta „Drauge", 
bet dabar bus galima siųsti 
amerikietiškai spaudai, biblio
tekoms ir reporteriams, kurie 
susirūpinę Pabaltijo reikalais. 
Išvertė kun. Kazimieras Pūge-
vičius, redagavo Marian Ska-
beikienė. Viršely įdėta kard. 
Vincento Sladkevičiaus nuo
trauka. 

x Visi kv ieč iami atsilan
kyt i į Margučio rengiamą 
koncertą, kuris bus kovo 12 d. 
3 vai. p.p. Jaunimo centre. 
Programą atliks sol. Aldona 
Stempužienė, sol. Jennifer 
Cochran-Luiza (trečios kartos 
lietuvaitė) ir pianistas dr. Mark 
George. Bilietai gaunami Mar
gučio raštinėje ir Vaznelių par
duotuvėje. 

x Rasa Pu t r i ū t ė vaidina Isa-
bel Yearsley, Matilda Shyda-
gytė vaidina Margery Sanders, 
Elena Tuskenytė vaidina Ernes-
tine Treadvvell ir Lina Viržin-
taitė vaidina Helena Landless 
Dickenso „The Mystery of Ed-
vvin Drood" dramoje. Visos 
keturios yra Marijos aukštesnio
sios mokyklos mokinės. Spek
takliai vyksta kovo 10 ir 11 7:30 
v.v. ir kovo 20 d. 2:30 v. p.p. 
Quigley South paruošiamoje 
seminarijoje, 7740 S. VVestern. 
Chicagoje. 

x Pat iks l in imas . Susipaži
nimo vakaras su Vilniaus ..Žal
girio" sportininkais rengiamas 
Jaunimo centre trečiadienį, ko
vo 15 d., 7 vai. vak. (ne ketvir
tadienį, kaip vasario 3 d. „Drau
go" laidoje parašyta). Už klaidą 
atsiprašome. 

x Kaip p a d ė t i Lie tuvai? 
Vakaronė apie Lietuvos eko
nomiją. Kalba Jonas Pabe
dinskas ir prof. dr. Feliksas 
Palubinskas. Ruošia Chicagos 
a te i t in inka i s end raug i a i . 

« Jaunimo centro kavinė, kovo 10 
d. 7:30 v.v. 

<sk> 
X Soc. Reik. T a r y b a ruošia 

išvyką pamatyti suaugusiems 
pirtaikytą dailųjį ledo čiuožimą 
„ICE CAPADES" kovo 31 d.. 
penktadienį. 10:30 v. ryto, Rose-
mont Horizon. Kaina (įskaitant 
autobusą^ 15 dol. Prašome re
gis t ruot is s k a m b i n a n t 
476-2655. Autobusai išvažiuoja 
9:15 vai. ryto. 

(sk) 

x Pigiai p a r d u o d u kompiu
terius t inkamus Lietuvoje ir 
kitą e lek t roninę techniką. 
Skambinti 312-839-5829 nuo 6 
v.v. iki 8 v.v. 

(sk) 

x Kr iš tanavič iaus Fondas 
padeda išlaikyti Lituanistikos 
Tyrimo ir Studijų centrą, kurio 
užmojis yra išsaugoti mūsų tau
tos kultūrines vertybes ateities 
kartoms. Mūsų darbai reikalaus 
moral inės ir m a t e r i a l i n ė s 
paramos iš lietuvių visuomenės. 
Bendrai dirbant mūsų ateitis 
gali būti šviesi ir laiminga. 
Kviečiame visus į talką. Nuo 
mokesčių nurašomos aukos ar 
paskolos gali būti siųstos adre
su: 5620 Sou th Claremont 
Ave., Chicago, IL 60636 USA. 
Telefonas (312) 434-4545. Pirmi
ninkas Robertas Vitas. 

(sk) 

x Baltic Monumen t s , Inc. , ' 
2621 W. 71 Street, Chicago, 111. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių pa
minklai, žemiausios kainos, ge
riausiomis sąlygomis. 

— tek) 
x Akiniai siuntimui į Lietu

vą. Kreiptis į V. Karosaitę — 
Optical Studio, 2620 VVest 71 
Street, Chicago, 111. 60629. Tele
fonas 778-6766. 

(sk) 

x Darome n u o t r a u k a s pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Trave l Service 
Bureau, 9727 S. Western Ave., 
Chicago, 111. 60643 . Tel . 
238-9787. 

(sk) 

x „Dainavos" ansamblis 
kartu su solistais Audrone 
Gaižiūniene ir Algirdu Braziu 
atliks religinį koncertą Nekal
to Prasidėjimo parapijos bažny
čioje Brighton Parke kovo 19 d. 
Visus kviečia koncerte daly
vauti. 

x A. a. dail. Broniaus Mu
rino paveikslą Dantų gydytojų 
sąjungai cepelinų užkandžių 
proga kovo 5 d. laimėjimams 
padovanojo mirusiojo žmona 
Praur imė Murinienė(ne sol. 
Praurimė). Jai dantų gydytojos 
labai dėkingos. 

x Juozo Daumanto „Figh-
ters for Freedom" (Partizanai) 
anglų kalba su papildymais, 
partizanų kovų žemėlapiais ir 
Adolfo Damušio palyginimais 
su Afganistano partizanais išėjo 
iš spaudos. Ši knyga yra svarbi 
svetimtaučiams, mūsų jau
nimui, tinkama dovana valdžios 
a ts tovams susipažinti su 
lietuvių partizanų veikla. Išlei
do Kanados lietuvių komitetas 
žmogaus teisėms ginti. Bus 
gaunama ir „Draugo" knygų 
platinimo skyriuje. Knygos 
leidimo mecenatė yra dr. N. 
Bražėnaitė. 

x Rekolekcijos tėvų jėzuitų 
kop lyč io j e įvyks kovo 
16-17-18-19 d. Po rekolekcijų, 
kovo 19d. 12 vai. ruošiami prieš-
velykiniai pusryčiai Jaunimo 
centre. Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti. Rezervacijoms skam
binti: 776-0043 arba 925-6193. 

(sk) 

x Pasaulio Lietuvių centre 
galima nuomoti atremontuotus 
butus, vieno arba dviejų kam-

Pas Lietuvos kardinolą Vincentą Sladkevičių svečiai iš Kanados. Iš kairės: V. Bireta, Kanados 
Lietuvių Bendruomenės pirmininkas, kard. V. Sladkevičius ir Gabija Petrauskienė, PLB valdybos 
vicepirmininkė. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
BALFO CICERO 14 
SKYRIAUS VEIKLA 

Jau tradicija tapo, kad Balfo 
Cicero 14 skyriaus metinis su
sirinkimas įvyksta sausio mėne
sio paskutinį sekmadienį, 
šiemet tai buvo 29 d. sausio. 
Tačiau iš tikrųjų ta baltininkų 
lyg derliaus paminėjimo ir rink
liavos atsiskaitymo šventė pra
sideda 10:30 vai. sv. Mišių au
ka Sv. Antano parapijos bažny-

x „Lietuvių Vasario 16 
x Ritos Markelytės-Dagie- barių. Visi butai turi atskiras gimnazija", metraštis 1987-88 

i 

nės , kontra l to , rečitalis bus 
penktadienį, kovo 10 d., 7 v.v. 
Roosevelt universiteto „Ganz 
Recitai Hali", 430 So. Michigan 
Ave. (7 aukštas). Programoje 
Bacho. Brahmso, Schuberto, 
Montsalvage, Mahlerio ir pačios 
sol is tės kūr in ia i . įėjimas 
laisvas. Visi maloniai kviečia
mi. 

x JUOZAS BACEVIČIUS 
namus parduoda greit. Įkaino
jimas — veltui. Skambinti Bell-
Bace RE, tel. 778-2233. 

(sk) 
x Dėmesio! Jeigu ruošiatės. 

pirkti ar parduoti namą Cicero, 
Bervvyn, Riverside. Westchester 
ar kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės į Alex 
Realty, 5727 W. Cermak Rd., 
Cicero, EL. Tel. 656-2233. Įstai 
gai vadovauja Aleksas Šatas ir 
sūnus Viktoras . Viktoras Ša
tas — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. įvertina pali
kimus. Jo patarnavimu nau
dojasi bankai, taupymo bendro
vės ir privatūs asmenys. Jeigu 
mes negalim parduoti : mes 
galim pa tys nupirkt i ! 

(sk) 

x J B Wordley & Associates 
Edi tor ia l and Writing Con-
sultants, partneriai Robertas 
Vitas ir John Brynda, pa
tarnauja ir padeda su vertimais, 
įvairių dokumentų pildymu, 
rašymu bei redagavimu anglų 
kalba. Skambinkite: dr. Ro
bertui Vitui 434-4545. 
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x Lietuvoje t inkami Toshi
b a V83CZ video rekorderiai 
t ik už 325.00 dol. Geros 
kokybės, su visais reikalingais 
pritaikymais. M-7 Panasonic 
cam corderai — tik 1200.00 dol. 
Priedo — penkios tuščios, pir
mos rūšies dažnam naudojimui 
Fuji T 120 kasetės (120 min.) už 
20 dol. Galima užsisakyti 
užeinant į įstaiga, paštu arba 
telefonu. Patogiai pristatoma į 
namus visoje Amerikoje per 
UPS sistemą. Taip pat siun
čiame i Lietuvą. Šiais ir visais 
video reikalais kreiptis į: Inter
national Historic Films, 3015 
W. 59th St., Chicago, IL 
60629. Tel. 312436-0038. Ve
dėjas Pe t ra s Bernotas. 

(sk) 

prausyklas. Virtuvė bendra, metų, išėjo iš spaudos. Leidinyje 
Šiluma ir elektra įskaitoma į duodama gimnazijos veiklos 
nuomą. Te i rauki tės te l . kronika, rašoma apie mokytojus 
257-8787. ir gimnazijos darbuotojus, apie 

(sk) mokinių draugijas ir veiklą. 
Knygelė gausiai iliustruota 
nuotraukomis iš gimnazijos. 
Paruošė Z. Grodbergienė, K. 
Grodbergas, B. Lipšienė, O. 
Šiugždinienė, M. Šmitienė ir A. 
Šmitas. Viršelis pieštas dail. A. 
Krivicko. Leidinys turi 78 psl. 
ir viršelius. 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 

x Valdemaras Varnas iš 
Panevėžio nori susirašinėti su 
38-40 m. Amerikos lietuve. 
Rašyti: Lithuania, Panevėžys 
235300, Vilties 6-32, V. Var
nas. 

(sk) 
x Naujiena! Lietuva Parcel 

Service. Siuntiniai į Lietuvą 
apmokėtu muitu. Nuo vasario 1 
d. priimame įvairių dydžių, iki mėnesiniais įmokėjimais ir pri-
22 sv., siuntinius. Siunčiame į einamais nuošimčiais. Kreipki-
visas Pabaltijo ir kitas respubli- tės į Mutual Federal Savings, 

čioje, meldžiantis už balfi-
ninkus. Šv. Mišias atnašavo 
kun. K. Trimakas. Kadangi 
1927 m. sausio 27 buvo arki-
vysk. Jurgio Matulaičio mirties 
diena, tai kun. K. Trimakas pa
moksle giliais žodžiais ir minti
mis nuostabiai įžvelgė ir iš
ryškino palaimintojo arkivysk. 
Jurgio Matulaičio asmenybę, 
atidavusio savo širdį ir darbą 
Bažnyčiai, Lietuvai ir žmonijai. 
Ši sujungtinė šventė labai deri
nosi su Balfo paskirtimi, nes 
Balfo veikla yra lyg dalelė 
palaimintojo troškimo: žvelgti ir 
dirbti Lietuvai ir vargstan
tiems, kai reikia pagalbos. 
Pamaldų iškilmingumą kėlė sol. 
L. Stepaitienė, fleististė R. 
Polikaitytė ir parapijos choras, 
vadovaujamas A. Prapuolenytės 
ir M. Prapuolenio, giedojimu 
momentui t inkamų nuo
taikingų giesmių. 

Po pamaldų daugumas (53) at
skubėjo į Šv. Antano parapijos 
salę; kai trumpą valandėlę besi
šnekučiuodami užkando ir atsi

kąs. Galima siųsti oro ir 
paprastu paštu. Pilnas patar
navimas. Galite atsinešti savo 
prekes arba užsisakyti norimas. 
Darbo valandos kol kas, pagal 
susitarimą. Kalbame lietuviš
kai, lenkiškai, rusiškai ir 
angliškai. Informacijai skam
binti Janinai Juodvalkienei: 
312-847-2614,4457 S. Talman 
Ave., Chicago, IL 60632. 
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2212 West Cermak Road — Tel. 
VI7-7747. 

(sk) 
x American Travel Service 

Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir Washingtono į Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland, ar kitus 

i miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, kuris sutinka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies-

x Ligos draudimas atvyku- t u s j ą p atį patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Kreiptis į American Travel 
Service Bureau, 9727 S. Wes-
tern Ave., Chicago, DL 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

(sk) 
x ,,Laiškai Lie tuviams" 

ruošia ekskursiją į Graikiją ir 
Turkiją š.m. gegužės 16 d. 
Informacijai kreiptis į American 
Travel Service Bureau, 9727 S. 
Western Ave., Chicago, 111. 
60643, tel. 312-238-9787. 
Paskutinė data užsiregist
ruoti kovo 15 d. 
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x DĖMESIO PENSININ
KAI! Nuolaida už patarnavimą 
parduodant nuosavybę. Ne
mokamai ir teisingai įkainosim 
jūsų namus. Padedam surasti 
nuomininkus, išnuomojant 
butą. Norint pirkti, didelis 
namų pasirinkimas mieste ir 
priemiesčiuose. Skambinkite 
Budraičiui 767-0600 arba 
užeikite į įstaigą, 6600 S. Pu-
laski Rd. Greit ir teisingai pa-
tarnaus Budraičio namų 
pard. įstaiga. 
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šiems iš Lietuvos ir kitų kraš
tų. Kreiptis pas A. Lauraitį, A. 
& L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 
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x Norintieji pagreitinti gi
minių iš Lietuvos atvykimą į 
Ameriką, prašomi kreiptis į 
American Travel Service Bu
reau, 9727 S. Western, Chicago, 
IL 60643, tel. 312-238-9787. 
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x Norinčius atšvęsti įvai
rias šeimos šventes su svečių 
skaičiumi iki 150. Baltios resto
ranas kviečia pasinaudoti 
dviem savo patalpom ir pasivai
šinti skaniu lietuvišku maistu 
ir kokteiliais. BALTIA, 8100 
Rober ts Rd., Justice, IL, tel. 
458-1400. 

(sk) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX FIRST, R imas 
Stankus , tel 361-5950 arba 
636-6169. 
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x Pigiai pa rduodu Lietuvo
je naujus automobilius, namus 
arba parūpinu pinigus gimi
nėms. Skambinti 312-839-5829. 

(sk) 

x Ieškomas patyręs laikro
dininkas laikrodžių taisymui. 
Gera proga pensininkui pa
didint savo pajamas. Alga 
proporcinga sugebėjimui. Dar
bas saulėtoje Kalifornijoje. 
Rašyti angl iškai : PAN 
Jewele rs , P.O. Box 1666, 
P a s o Robles, CA 93447. 

(sk) 

x Ieškomi: Vytautas M asio-
k a s , ir Klemensas Masiokas, 
maždaug 60-70 m. amžiaus, 
sūnūs Mykolo Masioko mirusio 
JAV prieš 50 metų. Jų motina 
Petronėlė Masiokienė iki II pas. 
karo buvo gyva ir gyveno Chica
goje. Taip pat ieškomi Jadvyga 
Kasparavičiūtė Paulikienė gim. 
apie 1903-08 ir jos sūnūs Jurgis 
ir Paulius, gyvenę Chicagoje 
prie II pas. karą. Sių asmenų 
ieško pusseserės: Birutė Gritė-
naitė-Mikėnienė ir Stasė Gri-
tėnaitė-Vėlyvienė. Žinantieji 
apie šiuos asmenis rašykite: 
Lithuania, Vilnius 232040, 
T v e r e č i a u s 24-4, Birutei 
Mikėnienei, tel. 76-86-94. 
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x Siunčiame prekes | Lietu
vą kargo. Jūsų dovanos, kaip 
video kameros, magnetofonai, 
radijo 2-jų kasečių aparatai ir 
kitos, Lietuvoje pageidaujamos, 
prekės pasieks Vilnių per 5 
dienas, saugiai ir pilnai 
apdraustos. Priimame prekių ir 
persiuntimo užsakymus ir iš 
kitų JAV miestų. PATRIA, 
2638 W. 71 St., Chicago, m., 
tel . 312-778-2100. Sav. A. F. 
Siutai. 
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gaivino kava, skyriaus pirm. dr. 
P. Budininkas paprašė susėsti ir 
pradėjo metinį susirinkimą. 
Atsistojimu ir tylia malda pa
prašė prisiminti mirusius balfi-
ninkus. Sveikino apskrities v-
bos pirm. S. Vanagūną ir 
pakvietė jį į prezidiumą. Inž. A. 
Didžiulį paprašė susirinkimui 
pirmininauti, o C. Bačinskienę 
— sekretoriauti. 

S. Vanagūnas sveikino apskri
ties v-bos vardu, gėrėjosi Cicero 
skyriumi, kurs esąs stipriausias 
apskrityje, nors gyventojų skai
čiumi kolonija mažėja, tačiau 
narių skaičiumi ir aukomis 
nemažėja. Apskrities v-bos di
džiausias darbas rudens vajus ir 
gegužinė, t.y. pinigų sutelkimo 
šaltiniai. Visi surinkti pinigai 
išsiunčiami Balfo centro v-bai. 
Pažymi, kad, pradėję šalpos 
darbą, dirba ilgus metus, dažnai 
ligi paskutinių gyvenimo dienų. 
Prašo tęsti darbą, nes šelpia
mųjų yra visuose kraštuose ir 
Lietuvoj. 

Skyriaus pirm. dr. P. Budi
ninkas padarė skyriaus veiklos 
pranešimą. Spalio mėnesio 
rinkliava darosi kasmet sunkes
nė, nes buvusi didelė lietuvių 
kolonija Cicero labai smarkiai 
mažėja, jaunesnioji ka r t a 
išsikelia į priemiesčius, senieji 
— į šiltesnį klimatą ar išmiršta. 
Rinkimas vykdomas aplankant 
namus, pasiskirsčius apy
linkėmis ar gatvėmis, toliau 
gyvenančius pats pirm. P. Budi
ninkas prašo aukų laiškais. 
Rinkliavą vykdė J. Dekefis, S. 
Didžiulienė, J. Mikulis, B. 

Novickis, D. Pareigienė, S. 
Pranckevičius, J. Skamienė, A. 
Zailskas ir Č. Bačinskienė. 
Pirm. ragina aukotojus įsirašyti 
Balfo nariais. Cicero skyrius 
vykdo rinkliavą ir Westside 27 
skyriuje, nes ten gyvena dau
gumoj gerokai vyresni aukotojai 
ir nėra kam juos aplankyti ir iš
rinkti aukas. Juos aplanko Č. 
Bačinskienė ir J. Skamienė. 

Iždininkės dr. B. Motušienės 
paruoštą apyskaitą perskaitė V. 
Motušis, o revizijos komisijos 
aktą skaitė inž. A. Didžiulis. 
Rev. k-ja pagyrė iždininkę, ne 
tik už pavyzdingą ir kruopštų fi
nansinį atsiskaitymą, bet ir ste
bėjosi, kad nerado jokių susi
rašinėjimo, nei telef. išlaidų. O 
tai yra iždininkės gera širdis, 
kuri savo darbą dar palydi pini
gine — pašto išlaidų auka 
Balfui. Tą patį reikia pasakyti 
ir apie skyriaus pirm., kuris, 
ieškodamas aukotojų, išsiun
tinėja daugiau kaip 70 laiškų, 
atlieka visus ryšius su centro ir 
apskrities valdybomis ir iždi
ninkei neperduoda nei telefono, 
nei pašto išlaidų sąskaitų. Visas 
surinktas aukas perduoda 
apskrities valdybai. Jau kelin
ti metai, aukotojų ir rinkėjų 
dėka Cicero skyrius į Balfo 
aruodą įpila kas metai daugiau 
penkis tūkstančius dol. 

Susirinkimui pageidaujant, 
skyriaus valdyba ir revizijos 
komisija sutiko pasilikti ir dirb
ti 1989 metuose. Dr. Budininkui 
prašant, į valdybą dar išrinktas 
inž. A. Didžiulis, o į revizijos 
komisiją — J. Mikulis. Dabar 
Cicero skyriaus v-ba yra Pranas 
Budininkas — pirmininkas, 
Bronė Motušienė — vicepirmi
ninkė ir iždininkė, Česlovą 
Bačinskienė — sekretorė, Julius 
Paulėnas — kartotekininkas, 
Janina Skamienė — parengimų 
vadovė, Danutė Pareigienė — 
narė ypatingiems reikalams, 
Algirdas Didžiulis — narys 
ypatingiems reikalams, An
tanas Zailskas — narys ypa
tingiems reikalams. Revizijos 
komisijos sudėtis: Julius Balu
tis, Jonas Dekeris, Juozas 
Mikulis. 

Susirinkimo pirm. inž. A. Di
džiulis padėkojo už aktyvų dė
mesį ir rūpestingą klausimų 
sprendimą ir atsilankiusius pa
kvietė pasivaišinti, ką dau
gumas ir padarė. 

C.B, 

x Maldin inkų kelionė į 
Medjugorje , Jugos lav i ją . 
Kun. A. Miciūnas lydės ekskur
siją į Medjugorje š.m. balandžio 
mėn. 10-20 d. Išvykstame iš 
Čikagos į Romą — 3 dienos (au
diencija pas šv. Tėvą), 1 diena 
Split, Jugoslavija, 5 dienos Med
jugorje, 1 diena Dubrovnik. Ke
lionės kaina $1,4459. Lankymas' 
tik Medjugorje - $1,059. Toli
mesnei informacijai kreiptis į 
kun. Miciūną, tel. 414-552-7004. 
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x Ieškomi Juozo Skučo 
vaikai: Juozas ir Rūta, gyvenę 
Niagara Falls, N.Y. Taip pat 
Onutė, Anelė ir Marytė Gutaus-
kaitės, dukterys Magdalenos 
Skučaitės-Gutauskienės, prieš 
30 metų gyvenusios 551 - 31st 
St., Niagara Falls, N.Y. Ieško 
brolio Mato dukterys Lietuvoje. 
Rašyti: I rena Galiūnas, 408 
NE 134th St., Vancouver, Wa. 
98686. 
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x Lietuvė gyv. Los Angeles 

mieste ieško lietuvės pensi
ninkės mokančios anglų kalbą 
gyventi kartu. Informacijos tei
rautis pas DRAUGĄ, Skelbimų 
Skyrius, 4545 W.63 St., Chica
go, IL 60629, tel. 312-586-9500. 
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NEDARBINGOMS 
SESELĖMS 

JAV-se sudarytas fondas pa
dėti išlaikyti susenusias, nebe-
darbingas seseles. Šiam fondui 
Chicagos katalikai per specia
lias rinkliavas gruodžio mėnesį 
suaukojo 1,145,260 dol. Iš 
tikrųjų bus daugiau, nes dar ne 
visos parapijos suspėjo aukas 
perduoti. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. - 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . — 776-8700 

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

ADVOKATAS 
Vytenis l ie tuvninkas 

2501 W. 68th Street 
Chicago, IL 00629 

Tel. 7784)800 
Kasdien 9 - 6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave., St*. 18-2 
Hinsdale, IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 


