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Latviai pakeliui į 
nepriklausomybę

Nauji Konstitucijos spąstai

Kol kas be naujo caro
Latvio žodis Sovietų taryboje

Ryga. vasario 15 d. — Reute
rio žinių agentūra pranešė, jog 
Latvija šiandien nubalsavo su
stiprinti tų darbų sritį, kurie 
veda į Latvijos nepriklausomy
bės atstatymą.

Po „karštų” debatų, Latvijos 
Aukščiausioji taryba balsavo už 
šią deklaraciją: „Reikalinga 
daryti viską, kad būtų atstatyta 
nepriklausomos Latvijos res
publika ir viskas pervesta į lais
vą bei nepriklausomą Latvijos 
valstybę”. Už tai pasisakė 177 
tarybos nariai, o prieš tik 48. 
Deklaracija atmeta 1940 metų 
farso nutarimą .jungtis su So
vietų Sąjunga”, nes tuo nebuvo 
pareikšta latvių tautos valia. 
Šiuo nutarimu Latvija dabar 
atsistojo greta Lietuvos ir Esti
jos, kurios jau anksčiau buvo pa
smerkusios Sovietų Sąjungos 
okupaciją, Raudonosios armijos 
įvykdytą.

Stipresnis nutarimas
Užsienio žurnalistai rašo, jog 

šis Latvijos nutarimas reiškia 
truputį daugiau, negu panašūs 
Lietuvos ir Estijos nutarimai 
tuo pačiu klausimu. Latvių 
žurnalistas Valdis Berzins po 
šio nutarimo pasakojo spaudai, 
jog „Žmonės visada žinojo, kad 
tie rinkimai buvo dirbtiniai ir 
apgaulė, bet tik dabar mes 
tegalime pradėti atitaisyti savo 
istoriją”. Latvijos parlamento 
deklaracija sako, jog „Latvijos 
valstybė bus grindžiama huma
niškumo ir demokratinio socia
lizmo principais ir ryšiai su 
kitomis valstybėmis bus atlie
kami sutarčių pagrindu”.

,,Jaunosios Lietuvos”
pirmininko

terorizavimas
Kaunas. — 1989 rugsėjo 20 

Stasys Buškevičius, Tautinės 
Jaunimo S-gos „Jaunoji Liętu- 
■va” pirmininkas, pakviestas į 
LTSR prokuratūrą pas tardyto
ją Vališiną. Tikslas nenustaty
tas, todėl Buškevičius atsisakė 
vykti. 1989 m. spalio 23 d. pa
kartotinai šauktas į Kauno 
miesto prokuratūrą pas LTSR 
prokuroro ypatingai svarbių į 

bylų tardytoją jaunesnį justici
jos patarėją K. Ožiūną. Motyvas 
nepažymėtas. Vėliau paaiškin
ta, kad tai susieta su patikrini
mu LTSR prokuratūroje. Stasys 
Buškevičius atsisakė vykti. Tų 
pačių metų spalio 24 d. šauki
mas per milicijos pareigūnus 
įteiktas pakartotinai atvykti. 
1989 m. lapkričio 3 d. įteiktas 
raginimas vėl per pareigūnus 
atvykti į Kauno miesto Lenino 
rajono Vidaus reikalų skyrių 
pas tardytoją Pakalniškienę ap
klausai. Stasys Buškevičius 
vėl atsisakė vykti. 1989 m. lap
kričio 9 d. šauktas atvykti į 
LTSR prokuratūrą vėl pas tar
dytoją Ožiūną ryšium su pa
tikrinimu. Šaukimas įteiktas 
per milicijos pareigūnus. Stasys 
Buškevičius atsisakė. 1990 
sausio 8 d. šaukiamas atvykti į 
Kauno miesto prokuratūrą pas 
tardytoją Dirvonskį 11 vai. pa
braukta kaip liudininkas. Tas 
pats kvietimas įteiktas sausio 
9 d. vėl per milicijos pareigūnus. 
Stasys Buškevičius atsisakė 
vykti. Tokį pat pakvietimą pas 
tardytoją Dirvonski gavo Arnas 
Taujanskas ir Ričardas Jakim- 
čius, Jaunosios Lietuvos atsto
vas.

„Išsipirkimo įstatymas”
Reuterio ir prancūzų žinių 

agentūros primena, jog, kai Lie
tuvoje lankėsi M. Gorbačiovas, 
jis ten priminė, kad Kremlius 
ruošia įstatymą, kuriame bus 
nusakyta, kada ir kaip respub
lika gali išstoti iš Sovietų Są
jungos. Sovietų Konstitucijoje 
tas straipsnis yra įrašytas, 
tačiau praktikoje to niekada 
nėra buvę. Dabar pranešama, 
jog Kremliuje vyriausieji So
vietų politikai kalba, kad res
publikos, norinčios išstoti iš są
jungos, turės išsipirkti ir 
užmokėti už tai, ką Kremlius 
per 50 metų yra investavęs į tas 
respublikas. Deputatai, kurie 
jau susipažino su įstatymo pro
jektu, sako, kad paskutinis 
sprendimo žodis, kada respubli
ka gali atsiskirti iš Sovietų 
Sąjungos, yra suteiktas Sovietų 
Liaudies deputatų Kongresui.

Atstovų rūmai siunčia
delegaciją į Lietuvą
Washingtonas. — JAV Atsto

vų rūmų speakeris Thomas Fo- 
ley ketvirtadienį pranešė, jog 
yra siunčiama Kongreso delega
cija, sudaryta iš keturių narių, 
stebėti rinkimų Pabaltijo Lietu
vos respublikoje vasario 24 d.

„Lietuva yra demokratinio ju
dėjimo pirmose gretose Sovietų 
Sąjungoje”, pasakė Foley. „Ši 
delegacija bus ten tam, jog paro
dytų, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės palaiko tas jų pastan
gas ir padės viskuo, kuo tik 
galės, kad būtų įsteigta Pabal
tijį reprezentuojanti vyriausy
bė”.

Delegacįjai vadovaus kongres
menas Richard Durbin, demo
kratas iš Illinois valstijos, o kiti 
Kongreso nariai yra William 
Sarpalius, demokratas iš Texas 
valstijos, Christopher Cox, res
publikonas iš Californijos valsti
jos, ir John Miller, respubliko
nas iš Washingtono valstijos. 
Delegacija išvyksta į Lietuvą 
vasario 20 d. ir grįžta į Wa- 
shingtoną vasario 27 d.

Lietuvos laureatai
Vilnius. — Lietuvos premijų 

komitetas, kuris veikia prie Mi
nisterių tarybos, paskyrė 1989 
metų Lietuvos tautinės litera
tūros, meno ir architektūros 
premijas, kurias įteikė laurea
tams Vasario 16-sios iškilmin
game minėjime. Premijos pa
skirtos šiems laureatams:

Jonui Juškaičiui už eilėraščių 
knygą „Anapus gaiso” (Vaga, 
1987); Algirdui Martinaičiui už 
muzikos kūrinius: „Paskutinių
jų sodų muzika”, „Meilės verks- 
mažolė”, „Cantus ad, futurum”, 
„Rojaus paukščiai”, „Gyvojo 
vandens klavyras”; Šarūnui 
Saukai už tapybos kūrinius 
„Maudymas” 1(1984), „Maudy
mas” II (1985), „Maudymas” III 
(1985, „Žalgirio mūšis” 2 dalys 
(1987); Henrikui Šablevičiui ir 
Kornelijui Matuzevičiui už fil
mus „Kelionė ūkų lankomis” 
(1977), „Žmogus, einantis 
namo” (1986), „Medžio atmin
tis” (1987), „Pabuvam savam 
lauki” (1988); Rimantui 
Šiugždiniui, Sauliui Kiškiui, 
Aloyzui Grižui, Sauliui Lipčiui 
— Valstybiniam M. K. 
Čiurlionio kvartetui už at- 
likėjišką veiklą.

Lietuvos jaunimas už laisvę ir nepriklausomybę^ Lietuvai — detalė iš demonstracijų Vilniuje.

Atsisteigė Lietuvos Krikščionių 
Demokratų partija

Vilnius, 1990 vasario 1. (LIC) 
— Sausio 28-2§ d. Kauno buvu
siuose ‘Švietimo namuose įvyko 
Lietuvos Krikščionių Demokra
tų partijos (LKDP) atkuriamoji 
konferencija. Joje dalyvavo 300 
žmonių, tarp jų 156 delegatai iš 
35 įsisteigusiųjų Lietuvoje 
skyrių. Skaičiuojama, kad šiuo 
metu LKDP priklauso 1,500 
narių.

Atkurtoji partija pasirinko 
Lietuvos krikščionių demokra
tų partijos vardą vietoj nepri
klausomybės laikais veikusios 
Lietuvių krikščionių demokratų 
partijos pavadinimo, nes į jos 
gretas priimami ne vien lietu
viai.

Konferencija buvo pradėta Šv. 
Mišiomis, kurias aukojo kar
dinolas Sladkevičius. Dėl LKDP 
ryšių su Katalikų Bažnyčia, 
vienas iš KKDP steigėjų einan
tis LKDP Vilniaus skyriaus pir
mininko pareigas Vytautas 
Bogušis, sakė, kad „Partija 
nebūtų susiformavusi jeigu 
nebūtumėme gavę hierarchijos 
pritarimo. Mūsų partijoj ir net 
į valdybą įeina kunigai”. „Nors 
mes pasisakom už visas konfesi
jas, bet dominuoja katalikai”. 
Bogušis pridūrė, kad Vilniaus 
LKDP skyrius jau yra užmezgęs 
kontaktus su pravoslavais bei 
evangelikais.

Nepripažįsta 
parlamentarinio kelio

Atkūrimo deklaraciją perskai
tė Viktoras Keturakis, KD Par- ! 
tijos narys nuo 1923 metų, į at
kuriamąją konferenciją atvyko 
ir sveikino Sąjūdžio ir politinių 
partijų atstovai. Konferencijoje 
nedalyvavo Lietuvos Laisvės 
Lygos, Jaunalietuvių ir Krikš
čionių Demokratų Sąjungos 
atstovai, kurie nepripažįsta 
parlamentinio kelio į nepri
klausomybę. LKDP pripažįsta šį 
kelią ir dalyvaus būsimuose va
sario 24 d. rinkimuose į LTSR 
Aykščiausiąją Tarybą, o Są
junga pasisako prieš, motyvuo
dama, kad esant okupacinei ka
riuomenei parlamentinis kelias 
neįmanomas. Sąjunga, kuriai 
vadovauja buvęs politinis 
kalinys, Lietuvos Helsinkio 
grupės vadovas Viktoras 
Petkus, susikūrė pernai, kilus 
nesutarimams dėl vadinamojo 
parlamentinio kelio, ir skatina 
pilietines protesto akcijas.

Pasak Vytauto Bogušio, nors 
LKDP nestatys atskirų LKDP 
kandidatų į vasario 24 d. rinki
mus, šeši jos nariai kandidatuo
ja po Sąjūdžio vėliava.

— Filipinų prezidentė Cora- 
zon Aquino atsisakė susitikti su 
JAV Gynybos sekretoriumi 
Diek Cheney, kuris ten lankėsi 
ir vizitavo amerikiečių bazes. 
Prez. Bushas pareiškė nepasi
tenkinimą, sakydamas: „Jei ji 
paklaustų patarimo, aš pasaky
čiau, kai aš kalbuosi su Diek 
Cheney, tai kiekvieną kartą 
daugiau sužinau, gal ji irgi tada 
daugiau įgautų patyrimo”.

— Maskvoje Užsienio reika
lų ministeris E. Shevardnadze 
pasiūlė demilitarizuoti Afganis
taną ir sukviesti keturių di
džiųjų taikos konferenciją, kad 
būtų pabaigtas ten civilinis ka
ras. Dešimties punktų progra
moje sakoma, kad turi dalyvau
ti ir Afgano komunistinė vy
riausybė.

— Miami mieste suimtasis 
, Panamos pilotas Eduardo Par- 
do prisipažino kaltu Panamos 
diktatoriaus Noriegos byloje liu
dydamas prieš jį. Pilotas kalti
namas bendradarbiavimu su 
Noriega, kai jis iš Ft. Lauder- 
dale vežė Noriegai už parduotus 
narkotikus 800,000 dol.

— Bronxo rabinas A. Weiss, 
kuris vadovavo demonstraci
joms Auschvvitze prieš lenkus, 
užvedė teisme bylą prieš Lenki
jos kardinolą J. Glemp, sakyda
mas, jog jis įžeidė jį, pasakyda
mas, kad Weiss turėjo net smur
tiškas intencijas, kai jis su 
šešiais savo studentais ten de
monstravo.

Išrinkta valdyba ir taryba
Konferencijos metu buvo pa

tvirtinti statutas ir programinė 
deklaracija. Išrinkta 52 asmenų 
taryba, išjos gretų sudaryta 19 
asmenų valdyba. LKDP pir
mininku išrinktas Egidijus 
Klumbys iš Kauno, kuris yra 
TSRS Liaudies deputatas ir 
Sąjūdžio seimo tarybos narys. 
Pirmininko pavaduotojai — 
kaunietis Egidijus Vareikis, 
LKDP informacini*) biuletenio 
„Apžvalga” redaktorius ir 
Valentinas Ardžiūnas, du kar
tus teistas, dirbantis vertėju , iš 
Vilniaus.

Programnių pranešimų temos 
buvo: Bažnyčia ir politika, 
kunigas ir visuomenė, santykiai 
su kitomis Lietuvos politinėmis 
partijomis ir krikščionių visuo
meninė veikla katalikiškoje 
šalyje. Numatoma oficialią par
tijos programą patvirtinti 
sekančioje konferencijoje, kurios 
data dar nenustatyta.

TRUMPAI 
IŠ VISUR

— Vaidotas Antanaitis, 
LPS Tarybos narys ir Sovietų 
aukščiausios tarybos deputatas, 
kalbėdamas sesijoje Kremliuje, 
oficialiai pasakė prez. M. Gorba
čiovui ir įteikė raštą, kad Lietu
vos Komunistų partija pasitrau
kė iš Sovietų Sąjungos partijos. 
Raštas pasirašytas LKP Prezi
diumo pirmininko Algirdo Bra
zausko ir sekretoriaus L. Sa
bučio. Jis taip pat pasiūlė 
Gorbačiovui paskelbti 1940 
metų prievarta įjungim > aktą

■* jįį •• JAV l "AV v* A. J X. • > JI.!»

negaliojančiu ir pradžfti aeiy bas* tus laikof Tarybos nariai’pab
dėl Lietuvos nepriklausomybės.

— Sovietų admirolas N. Čer- 
navinas, laivyno viršininkas, 
vizitavo Vak. Vokietijos laivyno 
bazę Eggebeke.

— Londone lankėsi Lenkijos 
premjeras T. Mazovvieckis ir ten 
po pasitarimų su Britanijos 
premjere M. Thatcher, pasakė, 
jog ir Lenkija nori dalyvauti 
tuose pasitarimuose, kurie 
bus vedami Vokietijų su- 

i jungimo klausimu. Ottavvoje 
1 buvo nutarta turėti tik keturių 

didžiųjų valstybių ir abiejų Vo
kietijų vyriausybių užsienio 
reikalų ministerių pasitarimus.
M. Thatcher pasakė remsianti 
Lenkijos premjero pageidavimą.

— Vengrijoje vyriausybė pa
gerbė komunistų nuteistąjį sa
vo kardinolą Mindszenty už iš
davimą, dabar suteikdama 
Vengrijos patrioto vardą. Iškil
mės buvo atliktos Vengrijos Ka
talikų Bažnyčios vyskupų cent
re Esztergom mieste prie Buda
pešto ir dalyvaujant Vatikano 
valstybės sekretoriui kard. 
Agostino Casaroli.

— Izraelis išmėgino naują 
ginklą prieš palestiniečius 
užimtose srityse — mechanišką 
akmenų išmetėją, kuris gali per 
minutę išsviesti 600 kiaušinio 
didumo akmenis. Šis ginklas 
bus naudojamas prieš protestuo
jančius palestiniečius.

— Rumunuos premjeras Pet
re Roman sutiko su daugiau 
kaip 1,000 kariškių reikalavi
mu pašalinti Gynybos ministerį
N. Militaru, kuris buvo buvusio 
Ceausescu režimo generolas.

— Albanijos žinių agentūra 
pranešė, jog jos Komunistų par
tijos vadovybė sudaranti planus 
reformoms. Bus leista turėti 
daugiau galios įmonėms pa
čioms daryti sprendimus, o taip 
pat galės rungtis du kandidatai 
tai pačiai pozicijai, tačiau jie 
abu turės priklausyti partijai. 
Atlyginimai būsią labiau pri
taikinti produkcijos kainoms.

Maskva. — Prez. Michailas 
Gorbačiovas pareiškė norą, kad 
Aukščiausioji taryba sukviestų 
vasario 27 d. Liaudies Deputa
tų Kongresą, daug anksčiau, 
negu tai buvo numatyta šį rude
nį, ir jame priimtų prezidento 
teisių bei daug didesnių galių 
patvirtinimą. Jis sakė, jog de
mokratija turi būti apsaugota 
dabar suteikimu plačių teisių 
prezidentui ir kad nebegalima 
daugiau prarasti laiko.

Tačiau įvykusiuose debatuose 
tarybos nariai kritikavo šį jo 
prašymą ir jo planą sukurti Va
karų stiliaus egzekutyvinę pre
zidentūrą. Faktas esąs, kad per 
101/2 mėnesių, kai ši Aukščiau
sioji taryba buvo sudaryta, daug 
buvo kalbama apie krašto prob
lemas, tačiau maža kas tepada
ryta. Daugelis pareiškė savo rū
pestį, kad nebūtų perdaug ga
lios sutelkta į vienas rankas ir 
Gorbačiovas buvo priverstas su
tikti su Aukščiausios tarybos 
sprendimu: 304 nariai balsavo 
prieš tų teisių suteikimą, ir tik 
95 už Gorbačiovo prašymą, o 34 
susilaikė. Šis jo pasiūlymas 
nukeliamas vėlesniam laikui.

Stiprėja delegatų 
susipratimas

Komunistų partijos Aukščiau
sioji taryba tampa stipresnė po
litinė jėgą, negu buvo pramaty- 
t'.,_įa sukuriant beveik prieš me-

jojo suteikti Gorbačiovui ir jo 
pasekėjui beveik diktatoriškas 
teises, kurios dar nėra išbandy
tos naujoje Sovietų politinėje

Kad vadovautų ne Komunistų partija

Vilnius, vasario 5 d. — Sąjū
džio informacijos biuras pra
neša, jog rinkimai į vietos savi- į 
valdos tarybas tokie pat svar
būs, o gal net svarbesni, negu 
rinkimai į Lietuvos TSR Aukš
čiausiąją Tarybą. Naujai išrink
ti miestų, rajonų ir apylinkių 
tarybų deputatai turės labai 
daug teisių ir galimybių pakeis
ti valdančios partijos įvestą 
tvarką — tikriau sakant, panai
kinti netvarką ir žmonių neto
lerantiškumą.

Sąjūdis yra pasiryžęs skirti

Nepriklausomybės atnaujintas 
paminklas Rokiškyje.

sistemoje. „Rusai nori sustip
rinti savo centrinę galią dėl to, 
kad jie jau tradiciniai taip gal
voja”, kalbėjo Ilmars Bisers, 
Latvijos deputatas ir kons
titucinės teisės ekspertas. 
„Kai kas kalbėjo beveik taip, 
kad nori naujo caro”, pareiškė 
jis.

Kad būtų Sovietų prezidentui 
suteiktos tos prašomos plačios 
teisės, buvo priimtas Centro 
komiteto, kaip kad ir kiti kons
tituciniai pakeitimai irfminkš- 
tokas” nutarimas atsisakyti ko
munistams monopolinės teisės. 
Minėtasis latvis Bisers teigė, 
kad 2,250 partijos narių Kong
resas, iš kurio sudaryta Aukš
čiausioji taryba, nėra geriausias 
forumas naujam Sovietų prezi
dento teisių paruošimui.

Niekada neįstojo
Prancūzų žinių agentūra pra

neša taip pat, jog kai susirinks 
Liaudies deputatų Kongresas, 
bus sprendžiamas konstitucinis 
papildymas suvereniteto klausi
mu ir apspręstos 15 Sovietų res
publikų išstojimo teisės. Kitas 
latvių deputatas Jurijus Boyars 
nebijojo pareikšti, kad Latvįjai, 
Lietuvai ir Estijai, kurios buvo 
prievarta prijungtos 1940 me
tais prie Sovietų Sąjungos, tai
gi, niekada savo noru į ją neįsto
jusios, yra visai nereikalingos 
toki • suverenumo aptarimo. Jis 
dar Jh’ldfcjo,*Kad 'nebegali Pa
baltijo respublikos ilgiau kęsti 
išnaudojimo ir mokėti Sovie
tams nebepakeliamas kainas už 
gaunamus iš ten produktus.

didelį dėmesį šiems rinkimams. 
Reiktų ne tik ieškoti tinkamų 
kandidatų į deputatus, bet ir 
mums patiems tapti agitato
riais, patikėtiniais, rinkimų 
stebėtojais. Taip pat LPS konfe
rencija prašo Lietuvos TSR AT 
pratęsti kandidatų į vietinių 
tarybų deputatus kėlimo termi
ną iki kovo 1 d., tuo išvengiant 
įstatymo vidinio prieštaravimo 
ir suvienodinant sąlygas vi
siems galimiems kandidatams.

Būtina pasiekti, kad ne Ko
munistų partija, anksčiau kont
roliavusi gyvenimą nuo viršaus 
ligi apačios, o patys kaimų ir 
miestų žmonės spręstų, kaip 
jiems tvarkytis, kaip ūkinin
kauti, ką statyti ir kaip dalin
tis darbo vaisiais.

Kiekviena tauta turi tokią 
valdžią, kokios ji verta. Tegul 
daug iškentusi mūsų Tėvynė 
išsirenka tokius deputatus, ku
rie bus tikri Lietuvos patriotai, 
gerbs jos kalbą, kultūrą, sieks 
nepriklausomybės ir gerovės.

KALENDORIUS
Vasario 17 d.: Donatas, Do

nata, Vaišvilas, Viltė, Salvė.
Vasario 18 d.: Simeonas, Ber

nadeta, Lengvenis, Gendrė, Ka
milė.

Vasario 19 d.: Konradas, Ša
rūnas, Nida, Belina, Sauge, Zu
zana.

Vasario 20 d.: Leonas, Ama
ta, Auksuolė, Eitvydė, Vis- 
gintas.

ORAS CHICAGOJE
Saulė teka 6:45, leidžiasi 5:25.
Temperatūra šeštadienį 27 1., 

sekmadienį 34 1., pirmadienį 42 
1., antradienį 50 1.
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PASNEKESYS SU 
NAUJĄJA ATEITININKŲ 
FEDERACIJOS TARYBOS

PIRMININKE
DR. ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. vasario mėn. 17 d.

Čiuožinėjimo iškyloje Prez. A.Stulginakio ir Kun. A. Lipniūno kuopų moksleiviai ateitininkai.

(Pabaiga)
— Yra tik viena katalikų 

bažnyčia. Kodėl negali būti 
vienos ateitininkų federa
cijos, su savo vadu, taryba, 
sąjungomis, veikla po platųjį 
pasaulį?

Turbūt geriausiai į šį 
klausimą atsakant būtų pakar
toti kardinolo Vincento Sladke
vičiaus žodžius, kai tarėmės dėl 
suvažiavimo organizavimo ir 
Lietuvos ateitininkų struk
tūros. „Mes esame viena Lie
tuva, ne vieni išeivijos, kiti 
Lietuvos. Esame viena tauta — 
ir čia ir išeivijoje. Mes visi suvie
nyti tautoje, Bažnyčioje, Kristu
je. Kol tokie jausimės, būsime 
galinga srovė ir gyvastinga tau
ta. Išlaikykime tą vienybę”. 
Taip kardinolo žodžių dvasia 
mūsų organizacinėse svarsty- 
bose ir liko. Jaučiamės, kad 
esame viena organizacija, bet, 
praktiškai kalbant, struktū
riniai reikia prisitaikyti prie 
krašto sąlygų, pirmiausiai 
turimu atsįmintj, kąd pors ir 
milžiniškos pastangos daromos 
kasdien Lietuvos išsilaisvinime, 
ji šiuo metu nėra laisva. Taigi, 
visą federacijos centrą „su
grąžinti” į Lietuvą šiuo metu 
netiktų. Tuo pačiu išrinkti ir 
turėti du federacijos vadus 
pažeistų vienos organizacijos 
sąvoką. Iš praktiškos pusės žiū
rint, dinamiškai veiklai puo
selėti reikia žmogaus vietoje, 
žmogaus, kuris galėtų vado
vauti, inspiruoti ir motyvuoti. 
Suvažiavime buvo vienbalsiai 
nutarta, kad liekame viena atei
tininkų organizacija su vienu 
vadu,' bet dviem federacijom, 
kurios gali daryti konkrečius ir 
praktiškus sprendimus savo ju
risdikcijoje. Taigi, Lietuvos ir 
išeivijos ateitininkai dirba glau
džiai, kasdieninę veiklą vykdy
dami kartais lygiagrečiai. 
Ateityje, kai Lietuva bus laisva 
ir kai Federacijos vado ir šios 
tarybos kadencija baigsis, 
pasaulio ateitininkai demokra
tiškais balsavimais nuspręs ir 
išsirinks vadą ir tarybą.

Toronto suvažiavime 1986 
metais buvo siūloma, kad 
taryba rūpintųsi ne tik atei
tininkų kūrybine iniciatyva 
ir ideologine interpretacija, 
bet tuo pačiu taptų federaci
jos sprendžiamuoju organu. 
Tuo pačiu federacijos val
dyba būtų vykdomasis orga
nas. Kokia tavo nuomonė 
šiuo klausimu?

Taryba turėtų nuolatos ateiti
ninkų veiklą stebėti, savo tarpe 
aiškintis ir ieškoti būdų ją 
tobulinti. Todėl pirmasis tary
bos sprendimas buvo suruošti 
ateitininkų studijų dienas 
tokias, kad visų sąjungų nariai 
galėtų ieškoti gražesnio bendra
vimo ir gilesnio ideologinio 
sąmoningumo.

Toronto suvažiavime pateik
tam projektui nebuvome organi
zaciniai pasiruošę. Taryba, nors 
ir renkama visuotiniuose 
balsavimuose, tradiciniai 
likdavo Federacijos vado ir jo 
sudarytos valdybos pata
riamuoju organu. Mano many

mu, ateityje rinktajai tarybai 
turėtų būti patikėtas spren
džiamasis vaidmuo, o valdybai, 
vadovaujamai valdybos pirmi
ninko, liktų labai svarbios 
vykdomojo organo pareigos. 
Panašiai jau daugelį metų 
tvarkosi Lietuvių Bendruome
nė, Lietuvių fondas, Dainavos 
jaunimo stovykla, tūkstančiai 
pelno nesiekiančių organizacijų 
vakarų demokratiniuose kraš
tuose.

Kaip ir visoje išeivijos veik
loje, taip ir ateitininkijos, pa
stebimi silpnėjimo ženklai. 
Įvykiai Lietuvoje konku
ruoja su išeivijos pastan
gomis atitolinti nutautėjimą. 
Ką mes galime duoti Lietu
vos ateitininkijai ir ko galime 
iš jų tikėtis?

Per beveik penkiasdešimt 
metų išeivijos ateitininkai 
išsaugojo ateitininkijos lobį, jį 
praturtindami prasmingais kur
sais, jaunatviškomis stovyk
lomis, naujais vadovais įifekt.^ 
Tuo pačiu išeivijos ateitininkai 
visada teikė moralinę, dvasinę 
ir materialinę paramą ir pa
galbą Lietuvos ateitininkams. 
Taigi, ir toliau išeivijos ateiti
ninkų užduotis yra apčiulpia
mos pagalbos teikimas. Lietu
vos ateitininkai laukia litera
tūros, knygų, vadovėlių, malda
knygių, religinių garsajuosčių ir 
vaizdajuosčių, rašymo technolo
gijos — rašomųjų mašinėlių, 
kompiuterių, įrašymo aparatū
ros. Lietuvos ateitininkai 
laukia globėjų ir vadovų, kurie 
galėtų atvykti į Lietuvą ir pa
dėti organizuoti stovyklas, kur
sus. Laukiami laiškai iš bendra- 
mečių apie veiklą išeivijoje, apie 
jaunimo lūkesčius, svajones ir 
gyvenimo planus.

Dr. Arvydas Žygas, naujai iš
rinktas Lietuvos ateitininkų fe
deracijos pirmininkas, prieš 
man išvykstant iš Lietuvos 
prašė, kad grįžusi namo visiems 
praneščiau, kad Lietuvos ateiti
ninkai iš pogrindžio išėjo gyvi ir 
kasdieną stiprėja. Jo manymu, 
išeivijos ateitininkai galėtų 
daug ko pasimokyti iš Lietuvos 
ateitininkų. Lietuvos jaunimas 
nuostabiai meldžiasi, yra gilių 
ir prasmingo dvasingumo ieš
kančių asmenybių. Iš Lietuvos 
ateitininkų galima pasimokyti 
ištvermės, nes melas ir tam
suma nesugeba sunaikinti 
meilės ir šviesos. Tegul 
pasimoko, kad Kristaus paži

Ateitininkės — vašingtonietė Vida Vodopalaitė ir viešnia iš Lietuvos Dalia 
Juozaitienė Lietuvos pasiuntinybėje Washingtone.

nimas reikalauja kančios ir 
aukos. Tegul išmoksta, kad tau
tos kilnumas pasireiškia kan
čioje ir, kad tiek laisvėje, tiek 
vergijoje, Kristaus sekimas 
reikalauja tyro noro ir tvirto 
pasiryžimo, be kurių „Visa 
atnaujinti Kristuje” lieka tik 
gražūs žodžiai.

Jeigu ateitininkų tarybai 
kas paliktų milijoną dolerių, 
kuriuos reiktų per mėnesį 
išleisti, ir tas sprendimas pri
klausytų nuo pirmininkės, 
kur tas lėšas nukreiptum?

Oi, kaip būtų smagu tokią 
problemą spręsti. Tik Dieve 
duok! Pirmas impulsas būtų 
pilnai viskuo aprūpinti Lietuvos 
ateitininkus ir įvykdyti jų man 
jau pareikštus prašymus. Tu
rėčiau atsižvelgti ir į išeivijos 
ateitininkus bei jų veiklą, kuri 
reikalauja dėmesio ir lėšų. Juk 
Lietuvos ateitininkams galė
sime padėti daugiau, kai patys 
būsime stiprūs. Taigi, ką 
konkrečiai daryčiau? Padalin
čiau pinigus per pusę. Šalia 
patenkinimo jau turimų pra
šymų, Lietuvos ateitininkijai 
nupirkčiau didelį sklypą žemės, 
miške, prie gražaus ežerėlio ir 
ten įrengčiau gražią stovykla
vietę. Norėčiau matyti didesnį 
tiražą ideologinių knygų, kurios 
būtų atspausdintos ir išdalintos. 
Norėčiau suteikti galimybę Lie
tuvos ateitininkams atvykti pas 
mus, dalyvauti mūsų stovyk
lose, kursuose, studijų dienose... 
Išeivijos ateitininkams skirčiau 
pinigus jų veiklai pagyvinti: 
ruošti kursus (veltui), remti stu
dentus moksle, apmokėti kelio
nes į Lietuvą, kur galėtų bend
rauti, mokytis iš Lietuvos atei
tininkų. Daina be galo... Minčių 
ir kūrybingumo tikrai netrūk
tų turint apčiuopiamas lėšas. Ar 
nebūtų puiku, jei atsirastų toks 
geradarys ir šias svajones pa
verstų realybe.

Ko taryba pageidautų iš 
Federacijos valdybos, sąjun
gų, plačios ateitininkijos 
šioje ir anoje Atlanto pusėje?

Atsakant prisimena atei
tininkų ideologo prof. Stasio 
Šalkauskio žodžiai: „Atėjo 
laikas pareikalauti iš savo 
narių griežtesnio ideologinio 
nusistatymo, nes kitaip gresia 
organizacijai ideloginis ištiži
mas ir nuolatinis kompromita
vimas savo idealų, tiek kata
likų, tiek nekatalikų tarpe. 
Tokiomis aplinkybėmis idėjinis 
apaštalavimas pasidaro negali
mas, o tuo pačiu katalikiškoji 
akcija nustoja savo idėjinio pa
grindo ir ima kyboti ore, neturė-

REKOLEKCIJOS-
SUSIKAUPIMAS

Ateitininkijoje nuo seno vy
rauja graži tradicija, kad 
neapleidžiant savo parapijoje 
vykstančių rekolekcijų, dar 
būtų ir atskiros susikaupimo 
dienos, ruošiantis didžiai at
pirkimo šventei — Velykoms.

Šįmet dvasinio susikaupimo 
diena įvyks kovo 3 d. Atei
tininkų namuose, Lemonte.

Pradžia — 9:00 vai. ryto. Šios 
gavėnios meto dvasinės kelio
nės dienos konferencijas sakys 
Chicagos ir apylinkės lietu
viams jau gerai žinomas kun. 
Ričardas Repšys, MIC.

Tema — „Dešimt Dievo įsa
kymų”. Lietuvos vyskupai 
kviečia visą Lietuvą, ir tuo 
pačiu mus visus, į dvasinį atsi
gaivinimą Kristuje. Tai gerai 
sutampa su ateitininkų princi
pais ir šūkiu. Tad, eidami drau
ge su mūsų sesėmis bei broliais 
pavergtoje tėvynėje, atgaivin
sime ir save pačius.

Kviečiami ir laukiami visi lie
tuviai (ir neateitininkai) į šį 
gavėninį susikaupimą. Būtų 
gražu, kad mes visi jame daly
vautume, jungdamiesi su pa
vergtaisiais tėvynėje. Tad mūsų 
parama ir solidarumas su visa 
tauta.

Kviečiami registruotis jau da
bar, skambinant J. Damušienei, 
tel. 708-460-8001 arba 
708-257-8508.

J. D.

RUOŠKITĖS DALYVAUTI

Kun. Alf. Lipniūno mokslei
vių ateitininkų kuopa tradicinį 
„Pončkų” balių ruošia vasario 
24 d. Ateitininkų namuose, 
Lemonte. Visi moksleiviai atei
tininkai, jų draugai ir visas lie
tuviškas jaunimas kviečiami ir 
laukiami. Atsimenat, kaip 
įdomu ir smagu buvo pernai? 
Šiemet bus dar smagiau — ga
rantuojami Šią datą pasižymė
kite savo kalendoriuose ir 
ruoškitės dalyvauti.

dama idėjinio svarumo. Rei
kalas pakelti ideologinį susipra
timą tarp ateitininkų yra tad 
aiškus ir šaukte šaukiasi rimto 
susirūpinimo. Kas daryt, kad jis 
galėtų būti patenkintas bent 
tam tikrame laipsnyje”.

Šie prof. Šalkauskio žodžiai 
steigiant ateitininkus tinka ir 
dabarčiai. Tai suprantant, 
taryba, valdyba ir sąjungos 
turėtų vispusiškai stengtis at
sinaujinti savo kasdieniniame 
gyvenime bei organizacinėje 
veikloje ir įprasminti mūsų šūkį 
— „Visa atnaujinti Kristuje, tar
naujant Dievui ir tėvynei”. 
Visiems siūlau nuolatos ateiti
ninkų veiklą stebėti, joje 
dalyvauti ir ieškoti būdų ją to
bulinti. Šį pašnekesį baigiu prof. 
Prano Dovydaičio žodžiais: „Ži
nok iš kur kilęs, kad žinotum 
kas esi, kur eiti ir kaip ten pa
tekti”.

Ačiū už pareikštas mintis. 
Sėkmės ateities darbuose va
dovaujant ateitininkų federa
cijos tarybai.

IEŠKOKIME SENŲ 
„ATEIČIŲ”

Labai reikalingi seni „Atei
ties” žurnalai, leisti išeivijoje, 
prieš perkeliant leidimą į Chica
gą. Būsime dėkingi, ne tik už 
pilnus komplektus, bet ir už 
atskirus numerius, prisiųstus 
redakcijai. Peržiūrėkite palėpes, 
apdulkėjusių spintų kerteles. 
Paaukokite Jums nebereika
lingus žurnalus, nes jų labai pa
geidauja Lietuvos ateitininkai. 
Jeigu gyvenate Chicagoje, ar 
netolimose apylinkėse, paskam
binkite redaktorei, pasi
stengsime žurnalus pasiimti, 
kad nereikėtųjų siųsti. Adresas:
D. Bindokienė, 7155 S. Homan 
Avė., Chicago, IL 60629; tel. 
(312) 776-2036.

PRISIMINKIME MALDOJE

Vasario 24 d. 11 vai. ryto 
Marijonų koplyčioje bus auko
jamos šv. Mišios už a.a. Elzbie
tą Pabedinskaitę, už ateitininkų 
sendraugių valdybos Chicagoje 
nario Kazio Pabedinsko sesutę. 
Visi būkime su savo broliu, jo 
liūdesio valandoje.

RENGINIAI ATEITININKŲ 
NAMUOSE

Kovo 3 d. — Ateitininkų 
namų gavėnios rekolekcijos.

Balandžio 21 d. — 
Ateitininkų namų metinis pa- • 
vasario pokylis ir laimėjimai.

Rugpjūčio 12 d. — Ateiti
ninkų namų tradicinė gegužinė 
— piknikas, AN sodelyje.

DR. VILIJA R. KERELYTĖ
CHIROPRAKTIKA 

34 VVest Burlington, tol. (708) 512-0084
VVestmont, IL

Valandos pagal susitarimą

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W. 63rd St.
Tol. (1-312) 735-7708 

217 E. 127st St.
Lemont, IL 60439

Tol.(708) 257-2265 
Pagal susitarimą

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

8356 8. Roberts Road 
Hickory Hills

Tel. (708) 598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS

Family Medical Clinic 
217 E. 127 St. — Lemont, IL 00439
Priklauso: Palos Community Hospital ir 

Siiver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą

Tel. (70B) 257-2265

DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Tol. (1ų-312) 767-7575 .
5780 Archer Avo.

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Avė.) 
Valandos pagal susitarimą

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS

DANTŲ GYDYTOJAI
Pensininkams nuolaida 

2430 W. Lithuanian Plaza Court
Tel. (1-312) 925-0200 

007 S. Ollbart, LaOrangs, IL
Tel. (700) 352-4407

JONAS V. PRUNSKIS, M.D.
Gydytojas ir chirurgas

Specialybė anesteziologija 
Sherman ligoninė, Elgin, IL.

(Tol. (708) 742-8800
Valandos pagal susitarimą
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą parėmė 
DR. EDMUND E. CIARA

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 81 at Street 

Tel. — (1-312) 476-2400
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 1-7; 

antr. ir penkt. 10-4; šešt. 10-2 vai.

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOK&A

VAIKŲ LIGOS

Rez. (1-312, 778-7679_
Kab. (1-312) 582-0221

Valandos susitarus

Keb. tel. (1-312, 471-3300;
Rez. (708) 442-8207

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

7722 S. Kedzie Avė.,
Chicago, III. 60652

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

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete)
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago
Tel. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai) 

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

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marąuette Medical Building

6132 S. Kedzie
Chicago, IL 60629

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

Keb. (1-312, 735-4477;
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą Namų (708) 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie, Chicago, III.

Tel. (1-312) 925-2670
1185 Dundee Avė., Elgln, III. 60120 

Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

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

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

Valandos pagal susitarimą

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberte Rd., Hickory Hills, II
1 mylia j vakarus nuo Harlem Avė.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

2659 W. 59th St., Chicago. IL
Tel. (1-312) 476-2112

9525 S 79th Avė . Hickory Hills. IL
Tel. (708) 598-8101
Vai. pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius
2618 W. 71«t SI.

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

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

Tel. (708) 448-1777Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159
DR. P. KISIELIUS

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

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

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

Specialybė — Chirurgija
2454 VVest 71sl Street

Tsl. (1-312) 434-1818; Rez. (708) 852-0881
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penki.

3 iki 7 v.v. Tik susitarus
DR. PETRAS V. KISIELIUS 

DR. EUGENE McENERY
DR. JAMES BURDEN

INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA

155 N. Michigan Avė., Suite 324 Ir 
5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL

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

DR. ANTANAS G. RAZMA
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS
2636 W. 71st. St., Chicago, III.

Tel.: (1-312) 436-0100
11800 Southvvest Highvvay
Pelos Heights, III. 60463 

(708) 361-0220 (708) 361-0222
DR. IRENA KURAS
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
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Lietuvos nepriklausomybė GAL JAU APKASUS KASTI LAIKAS? valandėlel
TĖVYNĖJE IR 

IŠEIVIJOJE

Jau septyniasdešimt dveji 
metai nuo drąsaus akto — 1918 
metų vasario 16 d. Nepriklau
somybės paskelbimo Vilniuje. 
Viduje dar Lietuvą valdė vokie
čiai. Lenkai mėgino atstatyti sa
vo valstybę pagal Liublino uni
ją. Bolševikai, nuvertę Kerens
kio vyriausybę, norėjo Rusijos 
imperiją išplėsti į visas buvusias 
imperatorių valdas ir dar toliau 
Europoje. Ta maža ir silpna Lie
tuvos Taryba išdrįso paskelbti, 
kad ji nutraukia visus ryšius su 
svetimomis valdžiomis, atstato 
savo valstybę su sostine Vilniu
je ir visa savo valstybine 
valdžia.

šiuo metu atrodo tai papras
ta. Lietuviai mini viešai ar bent 
širdyje tą istorinę datą, nors 
laisvės jau penkiasdešimt metų 
neturi. Išeivija jau nebeiš- 
galvoja, kaip savo jaunesniuo
sius paskatinti, net kaip juos į 
minėjimus pritraukti. Minėji
mai pasidarė tik paprastomis 
šventėmis.

Tėvynėje ilgą laiką net ne
galėjo tos datos užsiminti — ją 
galėjo pakartoti tik vyresnieji 
savo mintyse ar savo troškimais 
palinkėti, kad ji pasikartotų. 
Jaunieji tos dienos vertės net 
nežinojo, nes istorija buvo klas
tojama arba visiškai mokyklose 
nutylima. Tik antri metai, kai 
ir pavergtoje tėvynėje jau gali 
prisiminti tą istorinę Vasario 
16-tąją, kuri nulėmė Lietuvos 
likimą bent dvidešimčiai metų 
su viršum.

Šiandien po daugelio metų 
būtų sunku pasakyti, kur ge
riau prisimenama Lietuvos isto
rijos svarbioji diena — tėvynėje 
ar išeivijoje. Dar taip neseniai 
ten buvo žiauriai tramdomi už 
mažą paminėjimą, kai išeivija 
galėjo laisvai minėti, džiaugtis 
praeitimi ir planuoti darbus 
ateičiai. Šiandien ten minėjimai 
yra entuziastiškesni, nes ne
seniai jie buvo trukdomi. Čia jie 
liko ir toliau tik vyresniųjų 
prisiminimai, deklaracijos, tušti 
žodžiai be širdies ir minties 
įdėjimo. Tačiau būtina, kad Lie
tuvos nepriklausomybės dienos 
minėjimas abiejose pusėse 
susilygintų bent viltimis.

*

Vasario 16-tosios prisimi
nimas nei tėvynėje, kuri dar te
bėra okupuota, nei išeivijoje, 
kuri apatiškai žvelgia į visus 
minėjimus, ypač istorinius, 
neturi būti gedulo diena. Ji turi 
būti džiaugsmo, ryžto ir vilties 
pažadinimas. Jei anais laikais 
tauta, mažai teturinti švie
suolių, bet turinti daugelį pasi
ryžėlių, galėjo spirtis prieš iš 
visų pusių puolančias galybes, 
tai dabar kaip tik visi turi su
silieti į vienalytį troškimą lais
vės ir nepriklausomybės naują 
atgavimą.

Žinome iš savo praeities ir iš 
istorijos, kad laisvės niekas vel
tui neduoda, ypač ją paėmę prie
varta ar apgaule. Bet laisvė ir 
nepriklausomybė yra tokia 
brangenybė, už kurią turi visi 
kovai sujungti jėgas, visi turi 
ryžtis kovoje ištesėti, visi turi 
eiti vienu ir tuo pačiu keliu, kad 
laisvė sugrįžtų.

Šiandien yra žinoma politika 
imperialistinės Rusijos, pasiva
dinusios Sovietų Sąjunga, bet 
taip pat žinoma ekonominė ir 
valdžios krizė. Jos negali iš
vengti jokia svetimas žemes

Myli džiaugsmą, poilsį, malo
numus? Visa tai esu ragavusi. 
Nėra didesnio džiaugsmo, poil
sio ir malonumo, kaip tarnavi
mas Dievui.

De Maintenon

užgrobusi kad ir didžiulė vals
tybė. To negali padaryti ir 
Sovietų Sąjunga, kai ji net bijojo 
pasipriešinti Vidurio Europos 
satelitams verčiant komunis
tinius ir Maskvai ištikimus 
valdovus.

Lietuva laisvės dar neturi. Ji 
tik yra palaisvėjusi bent kai ku
riais atžvilgiais. Jau ir lietuviai 
gali atviriau kalbėti ir rašyti, 
gali savo viduje tvarkytis net 
religiniu atžvilgiu, pasiskųsti 
žiauriais komunistiniais vado
vais darbuose ar įmonėse.

Švęsdami istorinę datą, ne
turime užmiršti, kad mūsų 
broliai ir seserys tėvynėje gali 
tą datą minėti, bet jų minėjimai 
tepasižymi tik tautiniais sim
boliais, tik tautiniais šūkiais ir 
savo tautinių troškimų pavieniu 
pareiškimu. Išeivija turi pri
sidėti prie tėvynės šventės, prie 
tėvynainių minėjimų su dideliu 
atsargumu, didele pagarba ir 
tik vilties žadinimu. Tik bend
romis jėgomis tegalima pakar
toti Vasario 16-tosios idėjas ir 
pareikšti pasauliui, kad Lietuva 
turi būti laisva.

*

Negalima mokyti savo ar
timųjų, kaip jie turi švęsti 
Lietuvos Nepriklausomybės 
akto paskelbimo sukaktį 
okupuotame krašte. Mes turime 
pasiskatinti išeivijoje tą šventę 
padaryti ne vienos dienos 
švente, minėjimu, istorija. Išei
vija reikalinga pavergtai tautai, 
jų ryžtui ir vilčiai kelti, jų pa
galbai , ekonominėje ir mora
linėje srityje. Taip pat turime 
prisiminti, kad mes esame tik 
dalis tautos, kad mes esame 
laisvuose kraštuose, kad mūsų 
žodis yra laisvas ir nevaržomas.

Gal mūsų žodžio niekas ne
klausys. Bet išeivijos kraštuose 
turime pareikšti savo ir visos 
tautos gyvybę, kad ta tauta, 
kuri daugelį metų buvo laikoma 
užmarštyje, šiandien nėra 
užmiršimo verta. Ji kovoja už 
savo laisvę, ji pareiškia savo 
skirtingą tautiškumą ir savo 
skirtingus troškimus.

Nepriklausomybės minėjimas 
galimas tik vieną dieną ar 
mažesniu mastu kelias dienas. 
Pati idėja, pats ryžtas turi tęstis 
ištisus metus. Juo turi gyventi 
ne tik tie, kurie aną istorinę 
dieną ar po to ėjusias laimingas 
nepriklausomybės dienas 
prisimena, bet ir tie, kurie 
šiandien teieško tik savo šaknų, 
tik savo kilmės ir savo tėvų ar 
senolių praeities.

Praeitis neturi būti tik mumi
ja, kurią parodome scenoje.Ji 
turi būti gyva tautos dalis, susi
rūpinusi tautos ateitimi. Mi
nėjimai neturi būti tik dėl 
minėjimų ar aukų rinkimo pro
ga, bet dėl pasiryžimo sužadi
nimo jaunesnėje kartoje. Bent 
jos dalis tęs tėvų ar senolių įsi
pareigojimus. Ta dalis jau
nesniųjų bus arčiau ir savo pa
vergto krašto, kuris tebetrokš- 
ta laisvės ir už ją kovoja.

Lietuvos Nepriklausomybė 
turi būti minima išeivijoje ne 
kaip istorinė data, bet kaip visos 
tautos pasiryžimas laisvę ir 
nepriklausomybę atstatyti. 
Reikia naujų idėjų, naujų vadų, 
naujų pasiryžėlių, kurie 
sujungtų laisvės trokštančią 
tėvynę su laisvės trokštančia 
išeivija.

Pr. Gr.

Tu buvai manyje, Viešpatie, o 
aš buvau už savęs ir tenai ieško
jau tavęs; sužalodamas savo 
sielą, aistringai mečiausi tik į 
tavo kūrinius.

Šv. Augustinas

Iš pažiūros Lietuvoje padėtis 
nekelianti susirūpinimo. Visi 
ramiai dirba, dėl įdomumo dvi 
rusiškai kalbančios įmonės 
pusdienį pastreikavo ir pami
tingavo, du Vilniaus krašto ra
jonai, greitosiomis sušaukę savo 
deputatus, prie uždarų durų nu
sprendė pasiskelbti teritoriniais 
nacionaliniais rąjonais, tai bene 
ir viskas. Apie tuos naujuosius 
administracinius ir nacionali
nius darinius pakalbėsime kitą 
sykį, nes kol kas ir patys 
sudarytojai dar nežino, kas tai 
per daiktas.

Šiek tiek rodos, atslūgo ir 
visokių mitingų, susiėjimų, pa
reiškimų, deklaracijų, kreipi
mosi banga. Bet tik šiek tiek. 
Pogrindžiuose ir užkulisiuose 
verda audringos politinės aist
ros, kurias gerokai pakurstė 
Maskvos pareiškimas dėl 
padėties Pabaltijo respubliko
se. Visos didžiai vieningos ir 
draugingos. SSSR tautų reak
cija buvo tokia Pabaltijui 
netikėta, kad vieni pasiryžę jau 
šiandien atsiųsti mums desantą 
apkasams kasti, kiti linkę 
maloniai pasiūlyti ir tankų. 
Graudu girdėti, kad žmonės, 
patys kenčiantys visokiausius 
nepriteklius, iš Uralo ir Sibiro, 
Kazachstano ir Uzbekijos, 
Vologdos ir Kijevo, pasirengę 
viską mesti ir kuo skubiausiai 
lėkti į Lietuvą, kad padėtų 
normalizuoti padėtį, apgintų 
tarybų valdžią. Keista, kad tie 
visi geravaliai žmonės nesisiūlo 
į pagalbą nei Kalnų Karabacho, 
nei Armėnijos valdžiai, kur 
padėtis iš tikrųjų pasibaisėtina. 
Bet kaip tik šitokiais poelgiais 
ir pasireiškia didis tarybinis in
ternacionalizmas, visokiausiais 
būdais diegtas į žmonių sąmonę 
kaip vienintelė ir teisinga bend
rabūvio sąvoka. -ai

Toji visuotinė supratimo ir+ 
atjautos banga, plūstelėjusi iš 
šalies, išjudino iki šiol šiek tiek 
šešėlyje stoviniavusius žmogė
nus. Jie pajuto, iš kur pučia 
vėjas, o svarbiausia, kad yra 
jiems palankus. Beregint į 
areną išėjo Politinių ir 
socialinių teisių gynimo 
komitetas, ilgai nedelsęs 
pasirodė ir Tarybų valdžios 
gynimo komitetas. Ir vienam, ir 
kitam vadovauja nelietuviškai 
šnekantys partiečiai, vienaip ar 
kitaip jau spėję apsvilti nagus 
skambiai įvardintuose judėji
muose, pavyzdžiui, kad ir 
socialistinis judėjimas „Vie
nybė”, vadinęsis lietuviškai, 
rusiškai, lenkiškai. Deja, jam 
išlikti nepadėjo nė tariamas in
ternacionalizmas, arkliukas, 
kurį šiandien noriai balnoja ne 
vienas, jojantis tiesiai į pragarą.

ŽALIASIS VELNIAS
JONAS RŪTENIS

Romanas
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Jokių nusiskundimų, jokių nemalonių įvykių, 

viskas klesti, sparčiai auga, visko mokomės, visur, kaip 
atsilikę nuo kitų respublikų vejamės ir, žinoma, už vis
ką dėkojame: už pažangą moksle, darbe, mene ir 
kitose gyvenimo srityse. Už išgelbėjimą iš imperialis
tų ir išnaudotojų. Turime pritarti, kai keikiama ir 
niekinama buvusi nepriklausoma Lietuva, turime 
neapkęsti buvusių vadų. Turime juos apšaukti vagimis, 
kraugeriais ir žmonijos kenkėjais.

Laikrodis jau mušė vidurnaktį. Visi susitarėm susi
tikti kiekvieną savaitgalį ir išklausyti tolimesniųjų 
pasakojimų.

* * *

Antrasis mūsų susitikimas įvyko po dviejų savaičių. 
Sekančią — sueiti negalėjom dėl įvairių kitų įsiparei
gojimų. Visą savaitę ausyse skambėjo Antano parašyta 
ir sukomponuota partizaninė daina. Melodijos, žinoma, 
neatpasakosi, reikia ją išgirsti. Ji kovinga. Žodžiai: 
puikiai surimuoti, prasmingi — ne banalūs — poetiški. 
Ir jų čia padeklamuoti nepajėgsiu, pasitenkinsiu at
pasakoti tik turinį:

„Būsime narsūs, kaip lūšiai, net gyvybės nebosime 
savos! Eisime ryžtingai į mūšį, už garbę laisvos Lie
tuvos! Nemuno mėlyna juosta, gaivina viltį ir ryžtą,

Žinoma, sakyti, kad Tarybų 
valdžios gynimto komitetas turi j 
kokių šėtoniškų tikslų, nė už ką 
negali. Tačiau, aišku viena — 
visi prie to komiteto besi- 
šliejantys veikėjai stengiasi 
visokiais būdais išsaugoti tą 
valdymo sistemą, kuri iš esmės 
jau yra pasmerkta griūti. Senu, 
įprastu būdu liętuvių tauta jau 
nelinkusi toliau gyventi. Tuo la
biau) kad ir toji valdžios forma 
jai buvo primesta per jėgą, per

rievartą Lietuvoje gyvavo, 
monės bijojo tos bangos, kuri 

į Lietuvą atplūdo su Raudonąja 
armija, nors visuose kampuose 
aidėjo tautų brolybės šūkiai. Tie 
šūkiai nepasikeitė ir šiandien, 
po penkiasdešimties metų. Skel
biamas pavojus tarybų valdžiai, 
nors aikšu, kad iki šiol valdė ne 
tarybos, o partija. Matyt, todėl 
didžiausi esamos ir iki šiolei 
buvusios valdžios gynėjai yra 
kitakalbiai, kaip tautų broliškos 
pagalbos pasiuntiniai vėliau ar 
anksčiau atsikraustę į Lietuvą. 
Pati didžiausia rakštis tokiems 
piktavaliams yra lietuvių 
kalbos vasltybinis statusas. O 
kai iš jų rankų išmuštas vienas 
svarbiausių kozirių — jei ne 
rusų kalba Lietuvoje bus vir
šesnė, vadinasi, ir rusų į 
Lietuvą atvežta tarybų valdžia 
netenka pamato.''O kas nori 
prarasti valdžią laisva valia? 
Nebent tik Amerikos preziden
tai garbingai moka laimėti ar
pralaimėti rinkimus.

Lietuvoje valdžios monopolis 
buvo grindžiamas procentais: jei 
pirmasis partijos sekretorius 
lietuvis, antrasis būtinai turi 
būti rusas. Ir taip pakopomis iki 
pat apačios. Kaip tik per tuos iš 
Centro nustatytus procentus 
šiandien ne'vienas bukagalvis,
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Tėvynės daina

Dėl laukų ramunėlėm nusėtų, 
Dėlei tavo padangių žvainų, 
Negaliu aš tavęs nemylėti, 
Nedainuoti tavo skausmo dainų.

Kaip gili gintarinė jūružė,
Kaip gilus debesėlių dangus. 
Kaip linų mėlynų mėlynumas.. 
Taip ir tavo vargelis gilus...

Kaip žiemos surakinto upelio, 
Tyliai plaka tavoji širdis,
Bet galybėj pavasario žalio 
Jos plakimą padangės girdės!

Visagalio ranka maloninga — 
Virš tavęs, mylima Lietuva!
Vėl žydėsi graži ir laiminga, 
Amžių amžiais jauna ir laisva.

tegu ir profesoriaus vardą turin
tis, nesidrovėdamas drįsta 
mokyti lietuvį kaip jam verta 
gyventi, tvarkytis savo namuo
se. Iš Rusijos į Lietuvą at- Į 
sineštus mąstymo stereotipus 
toks žmogus mechaniškai sten
giasi pritaikyti visiškai 
nepalankioje tiek socialinėje, 
tiek nacionalinėje dirvoje. 
Nesulaukęs pritarimo ir net Į 
pasipiktinęs, kad lietuvis 
nekrykščia iš laimės vadinamas 
Jonovičium arba dar geriau 
tiesiog Ivanovičium, toksai 
tarybų valdžios atstovas iš 
plačiosios tėvynės aiškiai 
sudirgsta. Kur tai matyta, mes 
ir batiušką carą tėvavardžiais 
vadinome, o čia provincialai 
lietuviai nepatenkinti, netgi 
įsižeidžia. Su tais tėvavardžiais 
dar mat juos bala. Bet pikčiau
sia, kad Lietuvoje tvarką ima 
daryti Sąjūdis. Čia jau didžiųjų 
internacionalistų širdis ir 
savimeilė nebeišlaiko, ypač jei 
dar kas išdrįsta nepalankiai 
prasitarti apie taikingiausią iki j 
šiol pasaulyje Sovietinę armiją.I 
Tada jausmai užverda. Su stu
dentų profsąjungos lydere rin
kimuose į liaudies deputatus 
varžęsis kariškis Šurupov 
mitinge atsistojęs tiesiai drožia:

— Armijos komunistai kaip 
niekada vieningai susitelkę 
apie Tarybų sąjungos komunis
tų partiją ir kupini ryžto 
pateisinti savo tiesioginę 
paskirtį ir apginti pertvarkos 
idėjas. Tarybinės Armijos 
komunistai niekada nebuvo ir 
nebus ideologinės marionetės, 
kokios pasirodė esą Lietuvos 
komunistų partijos centro 
komiteto atsakingi darbuotojai 
ir Sąjūdyje dalyvaujantys parti
jos nariai.

Kupini ryžto apginti — nuo 
ko? ir ką ginti? Tokie klausimai 
kyla nuo amžių čia gyvenan
tiems lietuviams ir su jais visas 
gyvenimo negandas čia patyru- 
siems kitų tautybių žmonėms. 
Tačiau karingasis rusų interna
cionalistas pasiryžęs ir dides
niems žygiams.

— Sąjūdis padarė savo juodą 
• darbą, — piktinasi kariškis Šu
rupov, taip ir netapęs liaudies 1 
deputatu. — Sąjūdis spėjo įva- ' 
ryti pleištą tarp armijos ir 
liaudies, sužaloti trapias jaunų 
žmonių sielas. Armijai, kaip in
ternacionalizmo mokyklai, al
ternatyvos nėra ir mes jos į 
skriausti neleisime.

Klausaisi šitokio išmintingo 
gynėjo kalbos ir šypsais. Bet tik 
iš pradžių ima juokas iš tokių 
oratorių kalbos. O kai įsigilini 
— šiurpu pasidaro. Nes juk tokie 
paikšiai ir pajėgūs baisiausius 
nusikaltimus žmonijai daryti.

o širdį pakelės smūtkeliai paguodžia ir įgalina, lyg į 
erdvę kilti... Einam kovoti už kaimą, kur gimėm, už 
šalį ir prašome Viešpaties palaimos... Debesys dar čia 
sutemę, pašvaisčių ir bombų kruša, bet kyla protėvių 
žemė”...

Ir dar berods keli posmai, bet jų jau prisiminti 
nebegaliu.

Antrąjį savaitgalį susitikom visi. Nieko nebuvo for
malaus ir šventiško. Gavom po puodelį kavos ir vėl iš- 
buvom iki gaidykščių — klausydamiesi Žaliojo Velnio 
epopėjos...

* * *

— Kaip jau anksčiau .minėjau, Leliūnai jau buvo 
pasižymėję. Jie buvo naujosios valdžios sekami ir jiems 
pirmiesiems, taip spėju, buvo taikomos naujojo režimo 
„privilegijos”.

Pirmoje eilėje tai Ambrožų išvežimas. Jis, Juozas 
Ambroža, buvo pats stambiausias mūsų apylinkės ūki
ninkas. Keturi šeimos nariai valdė keturiasdešimt 
hektarų ūkį. Samdydavo du bernus ir mergą. Vasaros 
darbams talkino visi kaimynai. Ambroža buvo kietas, 
paklusnus valdžiai, tvarkingas ir teisingas. Niekas juo 
nesiskundė. Visi kaimynai už jo pečių jautėsi saugūs. 
Pas jį, ko tik pritrukai — visko gausi. Jo praturtėjimas 
kai kam buvo vienokia ar kitokia rakštis. Atvirai kal
bant, taip įvyko be jokių suktybių ar kombinacijų. 
Galima drąsiai tvirtinti, tik per sumanumą ir 
mokėjimą tvarkytis. Nepatiko kai kam, kad jo valdžion, 
iš varžytynių, atiteko kaimyninio ūkelio, apie dešimt 
hektarų žemės. Bet čia nieko nepadarysi. Jis turėjo 
kam nors atitekti. Kaimynas su savo dviem sūnumis,

RĄSTAS SAVOJE AKYJE

Kristaus palyginimas apie 
rąstą ir krislą akyje atrodo, kad i 
buvo dažnai vartojamas ir rabi
nų moksle. Pvz., Talmude (Ara- 
khin) skaitome: „Rabi Tarphon 
sako: Klausiu, ar yra šiais lai
kais, kas priimtų pataisymą. Jei 
kas pasakytų: išmesk krislą iš 
savo akies, tai jam atsakytų: tu 
išsiritink rąstą iš savosios”. ' 
Taigi ir rabinai kalbėjo bei 
mokė panašiai kaip Viešpats, 
bardamas tuos, kurie teisia ir 
kitus smerkia.

„Kaip tu gali sakyti broliui: 
leisk išimsiu krislą iš tavo a- 
kies”. Dialogas atsiduoda ironi
ja. Nepaprastas uolumas ieško
ti krislų kito akyje. Taigi ir tas 
„Broli”, skamba kažkaip nenuo
širdumu, o daugiau veidmainiš
kumu. Dėl to tąjį uolųjį krislų 
kitų akyse ieškotoją Kristus 
teisingai pavadina veidmainiu: 
„Veidmainy, pirmiau išsiritink 
rąstą iš savo akies”. Dėlto tok
sai nepaprastas, tačiau nenuo
širdus, uolumas teisingai 
vadinamas farizeizmu.

Atrodo, kad visuomet malo
naus, gero, nuolankaus Vieš
paties lūpose tas „Veidmainy” 
skamba kažkaip nenatūraliai. 
Tačiau tai yra ne paniekinimo 
tartum keiksmo žodis, o tik 
pavadinimas ir tai teisingas tų, 
kurie atrodė uolūs, tokiais no-

Juk tokie paikšiai nemąsto, į 
nesvarsto. Jiems nesvarbu — ar 
Stalinas, Brežnevas, Rodiono- 
vas įsakys pakilti prieš laisvės ; 
trokštančias tautas. Tokių paik- 
šių vienintelis argumentas yra 
automatas, tankas. Jeigu tokie 
kariškiai,neduok Dieve, staiga 
Įgautų valdžią, kas mus ištiktų.

Kol kas senojoje pabaltiečių 
žemėje šviečia saulė, bobų 
vasaros palaimingos ramybės 
nedrumsčia nei tankų žlegė- 
jimas, nei nekaltai krentančių 
nuo budelių kulkos dejonės. Kol 
kas dar nerausiame apkasų. 
Kol kas, nors pavojaus varpai 
jau skamba. Lietuviams tie var
pai panašūs į taurų ir didingą 
atgimimą, kai per visą Lietuvą 
nuvilnijo žodžiai: „Kelkimės, 
kelkimės!” tik dabartinės val
džios gynėjai, pajutę, kad iš 
rankų slysta vadžios, kad nebe
suvaldomos yra ištisos tautos, 
tie gynėjai iš paskutiniųjų 
stengiasi išsilaikyti ant pasos- ' 
tės, nors ji bemaž iškritus 
iš karietos, kurią pašėlusiu grei
čiu neša gerų permainų nuo
jauta.

Salomėja Čičiškina

kurie vėliau kažkur dingo, nieko nedirbdami, viską ką 
tik turėjo — pragėrė. Taip teko, už mokesčių kelerių 
metų nemokėjimą ūkį iš varžytynių parduoti. Pra
džioje jį buvo nupirkęs kitas, bet po mėnesio perleido 
Ambrožai. Kitą gabalą žemės jis prisijungė senutei 
Murmienei mirus. Vaikai gyvena mieste, mokslus išėję
— žemę pardavė Ambrožai. Tai ir visa Ambrožos pra
turtėjimo istorija. Žinoma, ji netiko socialistinei san
tvarkai, ir todėl jo šeima buvo pirmoji Leliūnų pavyz
dinė auka.

Antras įvykis — Leliūnų kaimą iškėlęs paviršiun — 
tai tas nelemtas susišaudymas ir dviejų jaunuolių 
mirtis.

Visi kiti, įskaitant ir mano ūkelį, kurį, dėdei jį pa
vedus man tvarkyti, kaip sakiau, nuomavau pusininkui
— buvome proletarai. Žemės kiekis, kol kas, nebuvo 
įskaitytas į „kulokų” kategoriją. Vėliau viskas buvo 
susemta į raudonuosius dvarus. Aš asmeniškai, nors 
ir retai rodydavausi kaime, gal tik vieną kitą vasarą, 
buvau visiems žinomas, kaip Antanėlis...

Visi kiti gan šviesūs kaimiečiai. Jauni, tiesa, dau
gumoje karšiną savo tėvelius ir kopią į savo būsimą 
gyvenimą. Ypatingesnis buvo tik Vaclovas Alksninis
— amžinas Leliūnų kaimo seniūnas. Žmogus jau pa
gyvenęs, protingas, caro armijos kareivis, baigęs 
keturias „klases”. Šviesus žmogus...

Raudonieji voratinkliai jo kol kas nelietė. Jis ne 
tik kad buvo paliktas Leliūnų kaimo seniūnu, o gal 
jį tada jau kitaip vadino, bet jam dar buvo pavestos ir 
miško priežiūros pareigos. Už kokio kilometro gyvenęs 
eigulys mirė. Jo pamiškės trobelė liko vieniša. Ją ati
davė Alksniniui, kad jis be seniūno pareigų prižiūrėtų 

| su mišku susijusius reikalus. (Bus daugiau)

rėjo pasirodyti žmonių akyse, 
paslėpdami savo nedorybes ir 
nuodėmes bei ydas. Tokiems 
priminimas: „Išritink rąstą iš 
savo akies, o tada matysi, kaip 
iš brolio akies išimti krislą”. 
Kitais žodžiais tariant — gy
dytojau, pirmiau išsigydyk pats 
save!

Kristaus pamokymas ir įspėji
mas yra bendras ir tinkamas 
visiems žmonėms. Tačiau Kris
taus jis buvo taikomas ypatin
gai fariziejams, kurie save ma
nydami esą teisūs, geri, niekino 
paprastą, nešvarią liaudį. Dėl jų 
išdidaus nusistatymo ir kitų pa
niekinimo, kaip tik ir vadinosi 
separatistais, tai yra fariziejais, 
kurie tik paviršutiniškai užlai
kė ir saugojo Įstatymą, o viduje 
neturėjo šventumo, kurį sudaro 
nuolankumas tiesoje.

Yra iš senovės likęs raštas, va
dinamas „Opus imperfectum” 
įvadas į šv. Mato Evangeliją, ki
tados klaidingai priskirtas šv. 
Jonui Krizostomui, kur Kris
taus palyginimas taikomas ku
nigiškai tarnybai. Ten sakoma: 
„Geriau nemokyti, ne smerkti 
pasauliškius, kaip mokyti ir 
peikti, kada pats vertas papei
kimo. Toks mokinimas kitų bus 
ne sėkmingas, o tik pajuokos 
vertas. Dėl to kiekvienas kuni
gas, kuris nori mokyti žmones, 
pirmiau temoko pats save. O jei 
pats save nenori pamokyti, tuo
se dalykuose, kuriuose priekaiš
tauja kitiems, verčiau tenemo- 
ko, nepriekaištauja kitiems, nes 
tada išvengs Dievo teismo ir ne
turės žmonių paniekos” (PG. 
LVI, col. 726-727). Kristaus se
kimo knygos autorius teisingai 
sako: „Visi esame silpni; bet tu 
jauskis už visus trapesnis”. Į 
save atgręžk akis ir kitų veiks
mus niekad neteisk. Kitus teis
damas žmogus veltui darbuoja
si, save apgaudinėja ir lengvai 
nusideda. O save teisdamas ir 
analizuodamas atlieka išganin
gą darbą”.

Panašiai įspėja ir Senojo Tes
tamento Eklezinė knyga: „Pir
ma teismo pats save tardyk, tai 
tu rasi Dievo akivaizdoje pasi
gailėjimo” (Ekl. 18, 20).

J. V.

Kiekvienam juk skirta 
keliauti per tris būties plotmes 
— daiktinę, dvasinę, religinę. 
Tai pilnaties kelias, kuriuo ten
ka kopti, ir kai tas kopimas yra 
antgamtinės malonės gaivina
mas, nugalima yra pati negali
mybė.

Pr. Gaidamavičius



DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. vasario mėn. 17 d.

HORIZONTAI
1989-IEJI PARTIZANŲ 

PALAIKŲ PERLAIDOJIMO 
METAI

Vėl žvilgsniai krypsta į pra
ėjusius 1989 metus, kai laisvėji
mo įvykiai atgimusioje Lie
tuvoje sekė vienas kitą. Šį kartą 
noriu dėmesį atkreipti į tai, kad 
praėjusieji metai buvo Lietuvos 
partizanų prisiminimo ir jų 
palaikų perlaidojimo metai. 
Apie tai tegu kalba detalės, su
rinktos iš okup. Lietuvos ofi
cialios ir pusiau oficialios Lie
tuvos Persitvarkymo sąjūdžio 
(LPS) leidžiamos spaudos.

Kaip atrodo, pirmiausiai — 
1989 m. vasario 12 d. — par
tizanai buvo prisiminti Var
niuose. Apie tai komunistų par
tijos dienraštis „Tiesa” 
1989.V.3 rašė: „Varniuose Lie
tuvos Laisvės lyga surengė mi
tingą pokario aukoms prisimin
ti... Kalbėjo dešimt žmonių, tarp 
jų buvę partizanai Bronius Na
vickas, Juozas Remeikis, 
Leonas Laurinkus ir kt...”

Tuose pačiuose Varniuose 
1989 m. gegužės 7 d. įvyko 
partizanų atminčiai pastatyto 
paminklo atidengimas. Ra
seinių LPS laikraštyje „Duby
sa” 1989.VI.9 nr. iškilmės taip 
aprašomos: „Gegužės 7 d. Var
niuose prie namo, kur pokario 
metais buvo vadinamųjų .liau
dies gynėjų’ būstinė ir suimtųjų 
kankinimo vieta, atidengtas pa
minklas Lietuvos partizanams. 
Pagerbti čia 200 žiauriai nukan
kintų ir nužudytų partizanų 
susirinko apie trys tūkstančiai 
žmonių iš įvairių Lietuvos 
kampelių. Po šv. Mišių vietos 
bažnyčioje eisena pasiekė 
paminklinį akmenį, kuris buvo 
pašventintas vietinio kunigo... 
Paminklas iš marmuro, trijų 
dalių. Apačioje — Gedimino 
stulpai, viršuje kryžius. 
Užrašas: .Žuvusiems už Lie
tuvos laisvę ir nepriklausomy
bę 1944-1954. Laisvės siekian
ti tauta’ ”,

Toronte leidžiami „Tėviškės 
Žiburiai” įdėjo nuotrauką, ku
rioje 1989 m. vasario 16 d. iš
vakarėse kauniečiai tvarko Dig- 
rių partizanų kapus, esančius už 
9 km nuo Garliavos.

Tų metų balandžio 4 d. Vilniu
je vyko TSR Rašytoų sąjungos 
ir Mokslų akademijos istorijos 
instituto atviras partinis susi
rinkimas, kuris priėmė eilę nu
tarimų. Šeštajam punkte 
sakoma: „Rekomenduoti poka
rio ginkluoto pasipriešinimo 
kovą vadinti rezistencija, o ko
votojus — partizanais. Pasi
taikiusius šioje kovoje van
dalizmo atvejus, sukeltus beri- 
jinės genocido politikos, 
kvalifikuoti kaip banditizmą ir 
nusikaltimą tautai...” (Litera
tūra ir menas, 1989.IV. 15).

Partiniam susirinkimui pa
skelbus tokią rekomendaciją, 
dar drąsiau ir plačiau apie lais
vės kovotojus ima rašyti ypač 
Persitvarkymo sąjūdžio spauda.

Vilkaviškio LPS laikraštyje 
„Dobilas” 1989.VIII. 1 nr. spe
cialiai Lietuvos partizanams 
skirtame skyrelyje įdėta 1947 
m. Pajevony žuvusio partizano 
Jono Pavilionio nuotrauka su 
tokiu parašu; „19-metis vai
kinas iš Gražiškių valsčiaus, 
Šilsodžio kaimo, nukautas 
Dabrovolėj, paskui atvežtas ir 
numestas prie tvarto — pajuo
kai, patyčioms”. Skelbiamos ir 
šios partizanų dainos: Ar pabo
do, Kalniškės mūšis, Vado mir
tis.

Apie 1945 m. gegužės mėn. 
įvykusį Kalniškės mūšį ypač 
plačiai rašo laikraštis „Alytaus 
sąjūdis”. 1989 m. liepos mėn. nr. 
skelbiamas šis epizodas iš kai 
kurių Kalniškės mūšyje žu
vusių partizanų perlaidojimo: 
„Eisena su 6 karstais pajuda 
miestelio kapinių link... Kapuo
se tyla. Simno parapijos kle

bonas pašventina duobę, kalba 
prasmingus žodžius apie san
tarvę, artimo meilę, pakantu
mą. Tegul lengva bus jums, žu
vusieji, Dzūkijos žemė, už kurią 
padėjote jaunas galvas...”

Tenka pastebėti, kad „Dobilo” 
ir „Alytaus sąjūdžio” skelbia
mos „Kalniškės mūšio” dainos 
versijos yra skirtingos. Pirmo
sios versijos pirmas punktas: 
Kada obelys gegužy/ Skendėjo 
žieduos,/ Žiaurūs priešai mus 
užpuolė/ Kalniškės miškuos... 
Tuo tarpu antrosios versijos pir
mas posmas yra šis: Slenka mūs 
audringos gyvenimo dienos,/ 
Šaly viešpatauja beširdė audra/ 
Ir 45-iems metams slenkant/ 
Atskrido gegužis gėlėtais 
laukais...

PRIEŠYBĖ PASENUSIEMS 
MĄSTYMO 

STEREOTIPAMS

Tarybiniam jaunimui skir
tame žurnale „Jaunimo gretos” 
1989 m. rugpjūčio mėn. nr. 
skelbiama ištrauka iš Juozo 
Lukšos-Daumanto knygos „Par
tizanai” su tokia istorijos 
mokslų dr. Henriko Šadžiaus 
pastaba: „Reikia tiesiai pa
sakyti, kad praeityje mūsų pa
teikti ginkluotos opozicijos pasi
priešinimo bei jų veikėjų verti
nimai buvo labai politizuoti, 
dažnai atitrūkę nuo realios 
tikrovės. Tai pasakytina ir apie 
knygas ,Vanagai iš anapus’, 
dokumentų seriją .Faktai kal
tina’ ”. Juozo Lukšos atsimi
nimų fragmentų spausdinimą 
galima kvalifikuoti kaip 
maksimalistinę priešybę 
pasenusiems mūsų mąstymo 
stereotipams, istoriniu požiūriu 
vertinant pokarinį laikotarpį* 
Dabar, kai mus vis labiau 
domina pasipriešinimo pogrin
džio veiklos dialektika, kai 
analizuodami šį metą mes 
galime daugiau dėmesio skirti 
pasipriešinimo jėgų, asmenybių 
charakteristikai, turime 
argumentuotai pagrįsti abiejose 
barikadų pusėse atsidūrusių jė
gų motyvus, pozicijas. Pabrėž
tina, kad čia priešprieša atsklei
džiamas ne vien tik kontrastas, 
bet ir reali situacija pokario Lie
tuvoje...”

Atsiminimų fragmentą žur
nale „Jaunimo gretos” puošia ir 
Dzūkijos partizanų apie 1946 m. 
daryta nuotrauka, kurioje mato

1990 KELIONĖS Į ATGIMSTANČIĄ LIETUVĄ
Aplenkiant Maskvą, Aeroflotą ir Inturistą. Nakvynės mažuose viešbučiuose ir/ar pri

vačiuose namuose.

Naktys Iš New Yorko*
Lietuvoje Kaina asmeniui, gyvenant dviese kambaryje

Gegužės 2-16 13 $1,590
Gegužės 21-31 9 1,420
Birželio 5-19 13 1,695
Liepos 1-20 18 1,940 — Dainų šventės kelionė
Rugpjūčio 6-20 13 1,795
Rugsėjo 10-24 13 1,580

•Pridėtinis mokestis iš kitų miestų.
Vienam gyvenant kambaryje pridėtinis mokestis 10 dol. nakčiai.

Į kainą įsiskaito:
• Lėktuvo bilietai
• Pervežimai auobusu/mašinomis
• Viešbutis ar kambarys šeimyniškoj atmosferoj
• Visi mokesčiai ir taksai
• Pusryčiai ir pietūs
• Bagažų pernešimas
• Apylinkės apžiūrėjimas
• Kelionės palydovai
• Sovietinės vizos mokesčiai 

SPECIALIOS NUOLAIDOS GRUPĖMS

Be šių kelionių galima vykti Ir Individualiai — išvykti Ir grįžti bet kurią dieną. Skam
binkite Į „Vyti” dšl Informacijų.

Daugumos kelionių reikalus Lietuvoje tvarko Pasaulio Lietuvių Kultūros, Mokslo ir švietimo 
centras.

Užsitikrinti vietai siųsti 100 dol. mokestį asmeniui

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE, INC.
2129 Knapp St.

Brooklyn, N.Y. 11229 
Tai. 718-799-3300

mi Anicetas Gilutis, Antanas 
Grušauskas ir Jonas Kibildis, 
visi trys Lietuvos kariuomenės 
uniformose.

Prienų LPS laikraštyje „Gė- 
lupis” 1989.X.27 nr. prisi
menami tėvynės ginti išėjusieji 
keturi broliai Lukšai, skelbiant 
visų keturių biografijas ir Juo
zo Lukšos-Daumanto nuo
trauka su tokiu redakcijos įva
du: „Juos, penkis brolius, išau
gino derlinga Suvalkijos žemė, 
sena sodyba Prienų rajono Juod- 
būdžio kaime. Vyriausias Lukšų 
sūnus Vincas turėjo paveldėti 
ūkį, o keturi jaunesnieji, kitos 
motinos sūnūs, mokėsi universi
tete. Visų jų jaunystę skaudžiai 
palietė karas ir okupacija. O kai 
reikėjo pasirinkti, visi keturi be 
abejonių išėjo ginti Tėvynę. 
Trys iš jų žuvo. Antanas, pa
tekęs priešams gyvas ir nuėjęs 
kančių kelius lageriuose, išliko, 
kad papasakotų mums apie 
brolius ir save. Kad papasako
tų, kad jiems davė sakalų 
dvasią, ąžuolų tvirtumą, beribę 
Tėvynės meilę. Tokią didelę, 
kad sudegė jos liepsnose...”, 
rašoma Prienų LPS laikraštyje 
„Gėlupis”.

O kai paimu gruodžio 12 d. 
„Tėviškės Žiburius” ir pasižiū
riu į nuotrauką, kurioje matyti 
Daumanto žuvimo vietoje pasta
tyti vienas baltas, aukštas, o 
kitas mažytis kryžius, akys 
nukrypsta į ten stovinčius du 
žmones — žilagalvį vyrą ir tam
siaplaukę moterį. Ar tik ten 
nebus vienintelis gyvas likęs 
Daumantų brolis, kad papasa
kotų, „kas jiems davė sakalų 
dvasią, ąžuolų tvirtumą, beribę 
Tėvynės meilę...”

P. S. Šis ciklas dar bus tęsia
mas ateities „Horizontuose”.

Melas — plonasienis daiktas: 
gerai įsižiūrėjus, jis persišviečia.

Seneca

REMKIME TAUTOS FONDĄ' ... - nv .ansajšvąg plėėi
ir padėkime ok. Lietuvai kovoje ūž jos teises.

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

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

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

TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

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

KANADOS ŽINIOS
London, Ont.

KUN. KAZIMIERAS 
KAKNEVIČIUS -

NAUJASIS ŠILUVOS
MARIJOS PARAPIJOS 

KLEBONAS

Kun. Ignui Mikalauskui,
O.F.M., dėl ligų ir senatvės pa
sitraukus iš klebono pareigų, — 
tos pareigos buvo pavestos kun. 
Kazimierui Kaknevičiui, Lietu
vos Kankinių parapijos Missis- 
saugoje vikarui. Yra labai 
įdomi naujojo klebono gyvenimo 
istorija.

Jis gimė šv. Kazimiero dieną, 
1926 m. kovo 4 d. Čekaičių 
dvare, Užvenčio valsčiuje, 
Šiaulių apskrityje,gausioje šešių 
brolių ir penkių seserų šeimoje. 
Graži 13 asmenų šeima (kartu 
su tėvais)! Didžiąją dalį viduri
niojo mokslo išėjo Lietuvoje, o jį 
užbaigė Vokietijoje, Seligensta- 
to mieste. Gyveno Toronte ir 
1950 m. vedė Janiną Vanagaitę, 
susilaukė trijų sūnų. Janina 
buvo malonaus būdo, ilgametė 
ir labai stropi savaitraščio 
„Tėviškės Žiburiai” adminis
tratorė, tose pareigose išbuvusi 
11 metų... iki mirties!

Kazimiero mama daug meldė
si, prašydama Dievo, kad jos 
sūnus Kazimieras būtų kunigu. 
Kartą Kazimiero tėvas išsi
reiškė: „Kai ji tiek daug 
meldėsi, tai gal Kazimieras ir 
bus kunigu”. Visi vaikai mė
gino kritikuoti tą tėvo nesu
prantamą pareiškimą: „Tėte, 
kaip jis gali būti kunigu, kad jis 
yra vedęs ir turi šeimą?!” Tėvas 
nenusileido: „Pavyzdžiui, jei jo 
žmona mirtų ir jis išvažiuotų 
Romon studijuoti — tai gal ir 
taptų kunigu”, Kaip tik taip ir 
įvyko. 1978 m. jis labai pergy-

veno mylimos žmonos mirtį ir 
pagaliau apsisprendė vykti Ro
mon, įstoti į kunigų seminariją 
ir tapti kunigu. Kai jis tai 
pasakė savo vaikams — visi 
vaikai jį pasveikino ir nudžiugo: 
„Dabar mes žiome, kad ir po 
mamos mirties mes liksime 
viena šeima”. Bažnyčios vyriau
sybei sutikus — jis galėjo 
pasiekti užsibrėžtą tikslą.

INTERNATIONAL (708) 430-7272 

9525 SO. 78TH AVENUE HICKORY HILLS, IL 60457

G.T. INTERNATIONAL DĖKOJA VISIEMS SAVO KLIENTAMS UŽ IŠSKIRTINAI GERĄ 1989 M. 
SEZONĄ. KVIEČIAME VISUS KELIAUTI SU MUMIS 1990 METAIS.

1990 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS
9001 KULTŪROS KONGRESAS & GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS gegužės 15-31 d

Čikaga/Berlynas/Vilnius: Lietuva 14 nkt. Vakarų Berlynas 1 nkt.
KAINA: $1,875.00

9002 TURISTINĖ KELIONĖ SU SUSTOJU*-• • )KIETIJOJE birželio 7-22 d.
Maskva 1 nkt. Lietuva 10 r'1'.oQUOT^.,„t.
KAINA: Iš Čikagos $2,6i New Yorko $2,490.00

9003 DAINŲ ŠVENTĖ birželio 29-liepos 15 d.
Vilnius per Torontą/Helsinkį/Taliną: Lietuva 15 nkt.
KAINA: $2,280.00

9004 DAINŲ ŠVENTĖ „Grandies” Ansamblio iškyla liepos 2-25 d.
ŠI KELIONĖ IŠPARDUOTA

9005 DAINŲ ŠVENTĖ liepos 3-19 d.
Čikaga/Berlynas/Vilnius: Lietuva 14 nkt. Vakarų Berlynas 1 nkt.
KAINA: $2,095.00

9006 TURISTINĖ KELIONĖ SU SUSTOJIMI* k BTRIJOJ IR VENGRIJOJ rūgpjūčio,1-16 d.
Lietuva 10 nkt. Viena 2 nkt. Bud',-—\jO'_ nkt.
KAINA: Iš Čikagos $2,762 Yorko $2,642.00
(Visos kainos gyvenant d' - Kambaryje)

KELEIVIAI, KURIEMS NETINKA DATOS AR NENORI KELIAUTI SU GRUPE, GALI IŠSIPIRKTI PAS 
MUS KELIONĘ SU SPECIALIAI SUDARYTAIS MARŠRUTAIS:

— pasirinkite kelionės ilgį nuo 3-30 dienų;
— Maskvoje Jus pasitiks, perveš ir įsodins į lėktuvus;
— pageidaujant, Maskvoje Jus apnakvydins jaukioje, lietuviškoje aplinkoje;
— jeigu domina Maskva, galima apžiūrėti miestą su palydovu.
— Lietuvoje pasirinkite Jums mielesnę apsistojimui vietą ar tai būtų Vilnius, Kaunas ar 

Palanga — o gal visos trys po keletą dienų.

PASKAMBINKITE AR UŽEIKITE — MIELAI PATARNAUSIMI
MŪSŲ FIRMA TAIP PAT SUTEIKIA VISAS KELIONIŲ PASLAUGAS. Padedame sutvarkyti iškvietimo 
dokumentus, rašome bilietus Jūsų artimiesiems atvykstantiems iš Lietuvos. Galime parūpinti bilietą 
nuo pat Maskvos iki Jūsų miesto. Turime žmogų suteikiantį sutikimo ir persodinimo paslaugas New 
Yorke ir VVashingtone — patikimi profesionalai, kaip ir visi mūsų firmos darbuotojai.

Neužmirškite mūsų Jūsų biznio ar šeimos atostogų progomis. LAUKIAM JŪSŲ VISŲ!

SĖKMINGAI IR SAUGIAI JAU PERSIŲSTA VIRŠ DVIEJŲ MILIJONŲ DOLERIŲ 
ARTIMŲJŲ APIPREKINIMUI LIETUVOJE!

Toliau tęsiame šį patarnavimą greitai ir patikimai parūpinti mašinas, bei iškviesti jūsų artimuosius 
jiems patogiu laiku, be palydovo, už Jūsų nurodytą sumą apsiprekinti užsienio valiutos parduotuvėje. 

Kainoraščiai bei platesnė informacija bus mielai Jums pristatyta kreipiantis:

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ Į NAUJĄ ADRESĄ IR TELEFONO KODĄ.

midlcind fcdcrcil
Savings and Loan Associat"

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

MAROUETTE PARK
2567 VVEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400

K1IC

Romoje „Angelicum” univer
sitete jis baigė teologijos ir 
filosofijos mokslus magistro 
laipsniu, šv. Kazimiero šventės 
išvakarėse 1984 m. kovo 3 d. 
Romoje Šv. Kryžiaus bazilikoje 
vysk. A. Deksnio buvo įšventin
tas į kunigus! Retas atvejis! 
Grįžęs į Torontą buvo paskirtas 
Lietuvos Kankinių parapijos 
Mississaugoje vikaru.Būdamas 
tose pareigose sūnui Linui su
teikė moterystės sakramentą ir 
pakrikštijo tris vaikaičius.

Jo tėvelis jau nebeturėjo pro
gos sužinoti, ar jo spėjimai tapo 
realybe, nes jis jau buvo miręs 
1972 m. Nė mama neturėjo pro
gos patirti, kad Dievas išklau
sė jos prašymus ir karštas mal
das, nes ji mirė dar anksčiau — 
1951 m.

Dabar naujasis klebonas susi- 1 
pažįsta su parapiečiais ir 
parapijos problemomis, kartu jis 
jau yra įsijungęs ir į bendrąją 
lietuvių veiklą. Parapiečiai 
linki jam sėkmės.

D. E.

Lietuviai Floridoje

Pompano Beach, Fla.

PAMALDOS

Šių metų sausio 10 d. mirė a.a. 
Vacys Lukas, dr. Lukienės 
vyras, Pompano Beach, Flori
doje. Velionio kūnas buvo nu
vežtas į Kanadą ir palaidotas 
Anapilio kapinėse.

Vasario 7 d. kun. V. Pikturna 
laikė šv. Mišias už velionio sielą 
Lukų rezidencijoje. Į pamaldas 
susirinko apie šešiasdešimt dr. 
Aldonos Lukienės draugų ir 
pažįstamų iš Floridos, Chicagos, 
Kanados, Prancūzijos ir Lietu
vos.

Lietuvišku papročiu, visi 
pamaldose dalyvavę svečiai 
daktarės Aldonos ir jai padėju
sios Janinos Pacevičienės ska
niais valgiais ir gėrimais 
pavaišinti.

K. Pabedinskas

G. T. INTERNATIONAL INC. 
9525 SO. 79TH AVENUE 

HICKORY HILLS, IL 60457-2259 
TEL. 708-430-7272

BRIDGEVIEVV
8929 S. HARLEM AVĖ. 

(708) 598-9400

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470

I0UA1 HŪUSIS
lender



RUOŠIANTIS JAUNIMO KONGRESUI
IV Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas
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I iVtyRdant vien4 yn Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso jaun^4’ pieti> A'”-ikO:

jaunimas susirinkome Li 
tuan a- sodyboje „Sao Paulo,
6 no ?4Jej-1990 m- nuo sausi° 
dnlw d,enos- Suvažiavime 
daly vavome aštuoni atstovai iš 
Argentinos, du iš Urugvajaus ir
da?vkl- 1§ BraziliJ°s- Daugelis 

alyvių prisidėjo ir prie darbo. 
Suvažiavimas prasidėjo šv

Misiomis, Vila Zelinos lietuvių 
Pai apijos bažnyčioje, Sao Paulo

Vakare, Brazilijos Lietuvių 
sąjungos salėje, pasirodė Argen
tinos Lietuvių centro jaunimo 
teatro grupė, suvaidindama ko
medijų „Gavau žmoną”.

Pirmadienio rytą visi iš
važiavome į „Lituanicos” 
sodybą, kurioje prasidėjo pats 
suvažiavimas. Atidarymo žodį 
tarė. suvažiavimo pirmininkė 
Klanse Bacevičiūtė. Pasidžiau
gt , kad į suvažiavimą atvyko ir 
atstovas iš Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos (PLJS): pir 
nuninkaa A. Saplys; kun. A. 
Saulaitis, ir PLJS „Kibirkšties” 
korespondentas ir Vak. Vokieti
jos LJS atstovas Alain de 
Paul Gromašauskas.

Po to PLJS pirmininkas Alvy
das Saplys davė mums trumpą 
pranešimą apie PLJS veiklą per 
paskutinius mėnesius, t.y., 
ryšių sutvirtinimą tarp Lietu
vos ir išeivijos jaunimo; PLJS 
Sąskrydį Vak. Vokietijoje; E. 
Punkrio ir Polikaičio grupių 
gastroles per Lietuvą, ir t.t. O i 
gale pabrėžė VII PLJS kongre
so svarbą. Žvelgiant į Pietų 
Amerikos kolonijos sunkią 
padėtį, ir bendrai, politinę ir 
ekonominę padėtį visuose kraš
tuose, Šiaurės Amerikoje 
susidarė talkos komitetas, kuris 
palaikys ryšius su Pietų 
Amerikos organizatoriais ir, 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės vardu, tęs ir koordinuos šį 
projektą — VII PLJ kongresą. 
Tam komitetui pirmininkauja 
buvęs Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės (PLB) pirmininkas 
Vytautas Kamantas ir jam 
padeda H. Antanaitis, kun. A. 
Saulaitis, atstovai iš kiekvieno 
Pietų Amerikos krašto ir kiti 
kviesti žmonės. Baigiant, A. 
Saplys ragino jaunimą palaikyti 
glaudžius ryšius su savo kraštų 
lietuvių bendruomenėmis, nes 
„bus labai sunku suruošti šį 
kongresą, be vyresniosios kartos 
pagalbos”.

Po trumpos pertraukos A. 
Saplys kalbėjo tema „Lietuvių 
tautinės organizacijos ir peres- 
troika”. Jis įdomiai išaiškino 
pagrindinius įvykius Lietuvoje 
per paskutinius 1989 metus, 
trumpai analizavo Lietuvos 
Komunistų partijos atsiskyrimą 
nuo Maskvos, ir 1990 metų 
perspektyvas ir galimybes po 
vasario 24-tos rinkimų. Povasai tu ~ •- —paskaitos vyko įdomios diskusi- didelė ir 
jos ir kilo nemažai klausimų. Žvelgiant į tai, vakare užkūrė- 
Tik gaila, kad Pietų Amerikos me didelį laužą, prie kurio 
jaunimas mažai supranta da- dainavome ir lietuviškai, ir 
bortinę Lietuvos padėtį; jie yra ispaniškai, ir portugališkai, iki 
labai atitolę nuo Lietuvos saulėtekio.
reikalavimų. Prie to dar prisi- Paskutinę temą paruošė Jur- 
deda lietuvių kalbos problema, gis Gaidimauskas (Arg.): „Lie- 
nors buvo vertėjų. Po laisvų tuvių kalba”, pabrėždamas

diskusijų, buvo sprendžiami 
nutarimai.

Po kavos pertraukos, kiek 
vieną dieną vyko specialus VII 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo kon
greso reikalų posėdis. Apie tai, 
skaitysite atskirai. Taip pat, 
kiekvieną vakarą vyko vakari
nė programa, paruošta kun. A. 
Saulaičio. Pirmą vakarą buvo 
rodomos III PLJK skaidrės ir 
suruošti Naujų Metų žaidimai, 
papročiai ir tradicijos, kuriuose 
dalyvavo ir turistai atvykę iš 
Argentinos ir kiti dalyviai.

Antros dienos temos buvo 
„Jaunimo Sąjungų nusiteiki
mas naujos Pietų Amerikos poli
tinės padėties atžvilgiu’ , ir 
„Lietuvių kultūros pradžia ir 
tęstinumas”, po kurių vyko 
laisvos diskusijos, klausimai, ir 
nutarimų priėmimas. Buvo nu
tarta tęsti politinę veiklą, 
kviečiant politinių veikėjų iš 
Lietuvos, lankant kitų kraštų 
ambasadas, dalinant informaci
ją apie dabartinę Lietuvos 
padėtį, rengiant toliau demon
stracijas ir panašiai. O kultūros 
srityje sutikome įvykdyti E. 
Bradūnaitės-Aglinskienės pro
jektą: „Kalbamoji istorija” 
(„orai history”). Vakare, mus 
visus labai sujaudino „Susi
kaupimo vakaras”, kuriame 
buvo vaidinta „Atgimimas Lie
tuvoje”, „Tremtiniai” ir 
„Lietuvos Jaunimas pasaulyje”, 
su dainomis ir malda.

Trečiosios dienos programoje 
dalyvavo daugiau jaunimo ir 
kilo daug nerimo ir diskusijų tos 
dienos tema „Ryšių sutvir
tinimas” tarp Pietų Amerikos 
lietuvių jaunimo. Diskusijos 
vyko pusiau lietuvių ir pusiau 
įspanų kalbomis; buvo daug pa
siūlymų. Prie nutarimų, Argen
tinos LJS sutiko suruošti I Pietų 
Amerikos Lietuvių dienas Ar
gentinoje 1991 m. sausio 
mėnesį, kurių metu vyks ir V 
Pietų Amerikos Lietuvių jauni
mo suvažiavimas, Sportinė 
olimpijada, Meno dienos, ir VII 
PLJK ruošos susirinkimai.

Ketvirtos dienos tema taip pat 
sukėlė daug dėmesio, nes buvo 
svarstomi ryšiai tarp kraštų 
Lietuvių Bendruomenių ir jų 
Lietuvių Jaunimo sąjungų. Dis
kusijose priėjome išvados, kad 
reikalinga, ypač atsižvelgiant į 
VII PLJK rengimą, ieškoti su
tarimo ir dirbti kartu.

Po pietų, buvo pakviestas Br. 
Silickas, kuris įdomiai ir giliai 
pakalbėjo apie mišrių šeimų 
problemą, ir apie priėmimą ne
lietuvių kilmės jaunuolių į 
lietuvišką veiklą. Jis pabrėžė 
bendravimo ir pritraukimo 
svarbą, kad nereikia kritiškai 
nei rasiškai žiūrėti į kita
taučius; reikia juos priimti ir 
įkvėpti jiems lietuvybės kultū
ros, kuri skiria mus nuo kitų 
tautu’ „Turime jaustis kaip 
didelė ir garbinga tauta”.

Vasario 16-tosios gimnazijos 
reikalingumą Pietų Amerikos 
jaunuoliams. Kilo įdomios dis
kusijos, ir jis pats pasiryžo 
padėti suruošti lietuvių-ispa- 
nų-portugalų žodyną, turint 
prieš akis VII PLJK atstovų 
ruošimą.

Oficialus uždarymas įvyko 
sekmadienį Sąjungos salėje. 
Buvo perskaityti nutarimai ir 
pareiškimas. Suvažiavimo pirm.
K. Bacevičiūtė padėkojo visiems 
už dalyvavimą. Taip pat ifedį 
tarė PLJS pirm. A. Saplys, kun. 
A. Saulaitis, A. Rastauskaitė, ir 
Brazilijos LJS vicepirmininkas 
M. Šimkūnas. Argentinos lietu
vaitės, susibūrusios į liaudies 
dainų būrelį, atliko smagią ir 
įdomią programą. Po to, jau 
reikėjo atsisveikinti su šei
mininkais ir draugais, palinkėti 
greito pasimatymo ir grįžti 
namo. j}anįeja Rastauskaitė 

Argentinos atstovė

„Berželio” šokėjai sveikina mokytoją Dalią Dzikienę.

JAV LJS IV POLITINIS SEMINARAS
„Lietuva šio dešimtmečio 

avangarde” — tai šių metų 
politinio seminaro tema. Pas
kaitose, simpoziumuose ir 
pranešimuose bus daug infor
macijos, vėliausios žinios apie 
įvykius Lietuvoje. O diskusijose 
bus proga pasitarti, kaip mes, 
Amerikos lietuvių jaunimas, 
galime padėti atsikuriančiai 
Lietuvai.

Kokia bus Amerikos lietuvių 
jaunimo rolė Lietuvos ateity? 
Kokios politinės paramos gali 
Lietuva iš mūsų tikėtis? Šie 
klausimai ir daugelis kitų ras 
atsakymus IV-ame JAV Lietu
vių jaunimo sąjungos (LJS) 
rengiamame politiniame semi
nare. Jis vyks š.m. gegužės 4-6 
dienomis Hyatt Regency ėieš-

JAVLJS IV POLITINIS SEMINARAS
WAS(HINGTON, D.C.

1990 m. gegužes 4-6 d.d.

,MŪSŲ 
- TAUTOS

»»•*

VII PLJ 
kongresas

Šis šūkis suburs lietuvių 
jaunimą į VII Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą, kuris įvyks 
1991 metų gruodžio — 1992 
metų sausio mėnesiais Argenti
noje, Urugvajuje ir Brazilijoje.

Kongreso organizavimas, pra
dėtas jau senokai, šiuo metu 
spartėja, daromi konkretūs 
žingsniai, einama prie svarbių 
nutarimų. Argentinos lietuvių 
jaunimo sąjungos pirmininkė ir 
Argentinoj vyksiančios kongre
so dalies koordinatorė Ariana 
Rastauskaitė ir finansų komisi
jos atsakingas koordinatorius 
Alfredo Ruplėnas buvo nuvykę 
į Braziliją, kur su Brazilijos 
Lietuvių Jaunimo sąjungos 
(LJS) Lietuvių Bendruomenės 
atstovais tarėsi kongreso reika
lais. Buvo sutarta pagreitinti 
organizaciniu^ darbus, numaty
ti tolimesni pasitarimai.

Taip pat buyo aptartos Pietų 
Amerikos jąuųimo suvažiavimo 
detalės (suvąžiąvimas įvyko 
sausio 6-12 dienomis Brazilijoj). 
Šis suvažiavimas buvo pasi
ruošimas VII: PLJ kongresui 
tiek organizaciniu, tiek ir 
turinio atžvilgiu. Čia dalyvavo 
ir Pasaulio jaunimo sąjungos 
atstovai, kurie turėjo progos 
arčiau susipažinti su kongreso 
ruošos darbais, programa, aplin
kybėmis bei prisidėti savo pata
rimais.

Vėliau pasitarimai buvo tęsia
mi Urugvajuje? Ariana Rastaus
kaitė ir Alfredo1 Ruplėnas buvo 
nuvykę į Montėvideo, kur tarėsi 
su jaunimo ir Lietuvių kultūros 
draugijos atstovais. Savo laiku

buty, 400 New Jersey Avė., NW, 
Washington, DC 20001. Užsi
rezervuoti kambarius, prašom 
skambinti tiesiai į viežbutį (202) 
737-1234 iki š.m. balandžio 16 
d. Norint gauti kambario kainos 
nuolaidą, reikia paminėti mūsų 
grupės vardą: „Lithuanian 
American Youth Association”.

Registracijos mokestis yra 50 
dol., registruojantis iki 
balandžio 16 dienos; o 65 dol. 
vėliau. Negrąžinamas 15 dol. 
užstatas yra reikalingas su 
ankstyvu registracijos mokes
čiu. Registruotis pas Paulių 
Mickų, 5938 Veranda Dr., 
Springfield, VA 22152, telef. 
(301) 864-5126. Neatidėkite, nes 
seminaro dalyvių skaičius yra 
ribotas.

VIENYBE
STIPRYBĖ“

iškilusios abejonės dėl Urugva
jaus LJS prisidėjimo prie 
kongreso organizacinių darbų 
buvo paneigtos; jie taip pat 
sutiko atlikti savo dalį, t.y. 
suorganizuoti kongreso Kultū
ros dienas.

Paskutinieji pasitarimai vyko 
Buenos Aires mieste. Iš Brazili
jos atvyko Marcelo Šapola ir 
Flavijus Bacevičius, o iš Urug
vajaus Gvidas Mašanskas su 
žmona ir Robertas Ibarra. Čia 
galutinai buvo nustatyta kon
greso eiga, aptarti organizaci
niai ir finansiniai reikalai. 
Toliau visi paruošiamieji darbai 
bus vykdomi kiekvieno krašto 
nuožiūra, reikalui esant pasi
tariant.

Buvo parinkti kongreso šūkis 
ir ženklas. Sekantis visų trijų 
kraštų pasitarimas turėjo įvykti 
per Pietų Amerikos suvažiavi
mą sausio mėnesį.

Šias žinias pateikia VII PLJK 
spaudos ir informacijos komisi
ja, kurios sudėtis yra sekanti: 
koordinatorius Algimantas Ras- 
tauskas, nariai Danielius Aglin
skas, Leonardo Stukas ir Laima 
Levanavičiūtė.

JAV LJS SUVAŽIAVIMAS

JAV LJS rengiamo IV Politi
nio seminaro pabaigoje, Wash- 
ington, DC, vyks JAV LJS 
visuotinis narių suvažiavimas. 
Suvažiavimo metu bus pristaty
ta JAV LJS dviejų metų veiklos 
apyskaita, bus išrinkta nauja 
JAV LJS valdyba ir duotas 
pranešimas apie busimąjį VII 
PLJS Kongresą, kuris vyks
1991-1992 m. žiemą Pietų 
Amerikoje.

Jaunimo RENGINIAI

Vasario 18 — Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimas 
Marijos aukšt. mokyklos salėje, 
Chicagoje.

Vasario 23 — Oktavos kon
certas Hartford, CT.

Vasario 24 — „Pončkų” 
balius Ateitininkų Namuose, 
Lemonte.

Vasario 24 — Akademikų 
skautų draugovės ir Korp! Vytis 
blynų balius Gintaro svetainėje 
Chicagoje.

Vasario 24-25 — Vilniaus 
akademinio teatro pastatymas 
A. Škėmos „Pabudimo” Jau
nimo centre Chicagoje.

Vasario 24 — Lietuvių 
Skautų/čių Užgavėnių balius 
Maironio Parke, Worcester MA.

Vasario 24 — Pilėnų tunto 
tradicinis Blynų balius Lietuvių 
Namuose Cleveland, OH.

Vasario 24 — Oktavos kon
certas Boston, MA.

Vasario 25 — „Vaikų Name
lių” ir „Žiburėlio” Montessori 
mokyklų rengiama madų paro
da Delphian House, Hickory 
Hills, IL.

Vasario 27 — Paskutinė 
diena registruotis ŠALFAS S- 
gos slidinėjimo pirmenybėms.

Kovo 2 — JAV LJS Chicagos 
skyriaus susirinkimas Gintaro 
svetainėje.

Kovo 3 — ŠALFAS S-gos 
Alpinistinio slidinėjimo pirme
nybės Loretto Ski Resort, Loret
to, Ont., Canada.

Kovo 4 — Kaziuko mugė 
Jaunimo centre Chicagoje.

Kovo 25 — Dainavos an
samblio naujas spektaklis „Kai 
papartis žydi” Morton H.S. 
auditorijoj, Cicero, IL.

Gegužės 4-6 — IV JAV LJS 
Politinis seminaras, Washing- 
ton DC.

Gegužės S — Visuotinis JAV 
LJS narių suvažiavimas Wash- 
ington DC.

Išmokti matyti — vienas 1 
menų, kurių ilgiausiai reik: 
mokytis.

G. dė Goncou
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„Berželio” šokėjai „susitaikę” per šoki Graciukas.

BERŽELIO” BALIUS HARTFORDE»»

„Berželio” tautinių šokių gru
pė, Hartford, CT, vadovaujama 
energingos Dalios Dzikienės, 
kasmet ruošia savo tradicinį 
vakarą. Apie šią grupę ir šį jų 
•vakarą esu jau daug girdėjusi 
(turbūt dėl to, kad čia jau ilgą 
eilę metų šoka mano gera 
draugė Zina), tad kai gavau 
pakvietimą šiais metais tame 
baliuje dalyvauti, nutariau 
pasinaudoti proga ir ten nu
keliauti. Tą savaitgalį aš pavir
tau Berželio „groupie” — kur ėjo 
mano draugė, ten ir aš iš 
paskos, o kad jų darbas geriau 
eitų, ir aš prisidėjau — teko ir 
duoną raikyti, ir stalus padengti 
ir napoleoną ragauti bei padėti 
salę sutvarkyti. Jaučiausi visai 
kaip namie, lyg būčiau Jaunimo 
centre ir tai būtų „Spindulio”, 
o ne „Berželio” vakaras. Vi
siems prižadėjau atsilyginti — kai 
atvažiuos kitais metais į Spin
dulio grupės 15-mečio balių, 
galės jie ir mums padėti! Tik jie 
kaž kaip nujaučia, kad čia bus 
žymiai daugiau darbo!

Šįmet „Berželio” balius vyko 
sausio 20 d. Sv. Andriejaus 
parapijos salėje, New Britain, 
CT, ne per toliausia nuo paties 
Hartfordo. Žmonėms renkantis 
baliui, šiek tiek nuotaiką nu
mušė tik vienas mažas dalykėlis 
— kaip tyčia tą šeštadienį 
pradėjo snigti ir snigo beveik 
visą dieną be sustojimo. Bet 
hartfordiškiai — atsparūs 
žmonės ir tokių audrų nepabi
jojo. Nežiūrint pūgos, jų 
prisirinko pilna salė — ir mažų 
ir didelių, ir jaunų ir vyresnių, 
ir vietinių ir iš toliau 
atvažiavusių.

Programa pradėta su „Links- 
mavakariu”. Pirmoje dalyje 
parodė pasilinksminimo sma
gius šokius. Iš visų salės kampų 
įšoko Berželio poros ir pradėjo 
šokį „Čigonėli”. Taip norėjau 
kartu su jais pašokti, bet šį 
kartą reikėjo būti tik žiūrove. 
Toliau šokis „Uolinderis”. Šis 
jau, matyt, pritaikytas kaimo 
vyresniesiems — lėtesnis, 
dailesnis, ne toks vikrus kaip 
kiti.

Šokis „Mikita” davė kaimo 
vyrams progą parodyti savo 
vikrumą, šokinėjant per lazdas 
ir tarp lazdų. O po to buvo 
grakštus mergaičių šokis „Per 
girią girelę”.

„Zanavykų Aplinkinis” yra 
piršlio šokis su jaunom kaimo 
mergaitėm. Piršlio rolę išdidžiai 
atliko Jonas Paliulis. Pirma 
dalis baigta so šokiu „Graciu
kas”, kur jaunos porelės meiliai 
ir žaismingai „barasi”.

Vietoj pertraukos buvo vaikų 
žaidimai — šokiai. Čia pasirodė 
patys mažiausi — busimieji 
Berželio šokėjai. Jie su dideliu 
entuziazmu pašoko „Katinėlį”, 
„Pučia vėjas” ir „Suktinį” 
susilaukdami audringų tėvelių 
ir giminių plojimų.

Į sceną išėjus išsipuošusiam
vestuvių kviesliui Linui Balsiui 
ir puikiai išmokta prakalba 
pakvietus svečius į vestuves, 
pasirodė, kad vestuvių tema šiai 
grupei nesvetima — šįmet 
Berželio grupėje numatomos net 
keturios veselės. Pirmas šios 
dalies šokis — mergaičių 
„Sadutė”, kur draugės at
sisveikina su jaunąja. Toliau 
jaunieji ir jų draugai šoka

„Rezginėlę”, simboliškai su
jungdami jaunąją porą. Su
vaidino šokėjai ir jaunųjų 
išsipirkimą. Prie vartų turi 
išsipirkti, kad balius būtų 
smagesnis. Jaunųjų roles atliko 
Berželio grupės vienintelė 
vedusi pora: Marytė ir Linas 
Banevičiai, o svočia buvo Zita 
Kindurytė. Vestuvininkai 
toliau šoko „Papiljoną” ir 
„Tabalą”, o „Našliniame 
jonkelyje” visuomet lieka 
vienas vyras be poros, našlys.

Pabaigai visos Berželio poros 
smagiai sušoko „Patrepsėlį’j po 
kurio susirinkusieji gausiai plo
jo. Buvo iššaukti padėjėjai, o 
šokių mokytoja Dalia Dzikienė 

— apdovanota gėlių puokšte. Be 
to, kai kuriems šokiams akor
deonu pritarė čikagiškis Vikto
ras Puodžiūnas, kas Berželio 
šokėjams patiko daug geriau 
negu rekorduota muzika.

Po programos prasidėjo šokiai 
visiems. Grojo populiarus Gin
taro orkestras iš Chicagos. 
Balius buvo tikrai smagus — 
baliuje buvo draugų ir iš 
daugelio kitų miestų.

Vienas dalykas mane stebino: 
į salę eidami svečiai buvo nešini 
visokiausiais maišais maisto, 
gėrimų. Pasirodo, kad balius 
buvo suneštinis, o kadangi 
parapija neturi leidimo par
davinėti alkoholinius gėrimus, 
visi susineša savo. Įdomu, kaip 
toks dalykas Chicagoje praeitų? 
Ar išlepinta Chicagos publika 
eitų į balių, kur reikia atsinešti 
užkandą ir gėrimus?

Balius tikrai linksmas ir 
vakaras greit prabėgo. Draugės 
Zinos dėka, visuomet buvau 
užimta ir net naujų žmonių 
susipažinau. Nutariau, kad jei 
kitais metais būsiu pakviesta 
į „Berželio” balių, būtinai vyk
siu. Ir gal pasiseks įkalbėti ir 
kelis spinduliečius kartu at
keliauti į tolimą rytinį pakraštį. 
Linkiu „Berželiui” dar daug 
gražių dienų, naujų narių ir 
daug Šokių švenčių.

Rita Likanderytė

„MISS PASAULIS
LIETUVA” KONKURSAS

Šiais metais Lietuvoje įvyks 
„Miss Pasaulis Lietuva” kon
kurso rinkimai — pirmą kartą 
Lietuvos istorijoje. Rengėjai 
kviečia išeivijos lietuvaites 
gausiai šiame konkurse daly
vauti.

„Audra” kelionių biuras 
talkina šio konkurso organizavi
me, ir šiuo metu vyksta derybos 
dėl vertingų dovanų konkurso 
laimėtojoms, pvz. kelionė aplink 
pasaulį pirmas vietas laimė
jusioms.

Rengėjai kviečia kiekviename 
krašte pravesti konkursą, iš
renkant tris finalistes iš kiek
vieno krašto. Konkursai turėtų 
būti pravesti iki 1990 m. 
gegužės mėnesio.

Lietuvoje konkursas įvyks 
1990 m. liepos 10-15 dienomis. 
Visų informacijų teirautis pas 
Audronę Kairys, Audra Travel, 
2100 Bloor St., W., Toronto, 
Ont. M6S 1M7 Canada. Telef. 
(416) 769-2500, fax (416) 
763-6279, telex: 06-967812.

t
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ŽINGSNIAI Į 
LIETUVOS LAISVĘ

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS

Tokiu pavadinimu įvyko gau
sus dvidešimt antrasis Politinių 
Studijų savaitgalis, š.m. sausio 
27-28 dienomis, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje Los Angelėje.

šis politinių Studijų renginys 
buvo gerai organizuotas, daly
vavo daug dalyvių, pirmą kartą 
dalyvavo daug svečių ir iš 
Lietuvos.

Šiuose simpoziumuose iškel
tos ir gvildentos temos yra itin 
aktualios šių dienų įvykių ir 
perspektyvų fone.

Šeštadienio rytą pirmąją se
siją atidarė šio renginio komi- i 
sijos pirmininkas dr. Zigmas | 
Brinkis. Jis padarė trumpą poli- Į 
tinių Studijų apžvalgą, aptarė jų į 
prasmę ir reikšmę.

Pirmojo simpoziumo tema: 
Jaunoji karta Lietuvoje ir išei-, 
vijoje. Susiderinimo galimybės, i

T. Giedraitytė ir A. Kulikaus- 
kas vaizdžiai ir įtikinančiai! 
atskleidė laisvės prasmę ir jos 
įsisąmoninimą jaunoje kartoje.

A. Jarašūnas žvilgtelėjo į į 
persitvarkymo politikos orienta
ciją ir kas yra darytina, kad 
suderinti skirtingas jaunimo 
veikimo pažiūras.

Svečias iš Lietuvos, G. Gaspa- 
raitis, nagrinėjo Lietuvos karių 
problemas sovietinėje ka
riuomenėje.

Sesiją moderavo T. Dabšys.
Antrojo simpoziumo tema: 

Aktualiausios problemos Lietu
voje. Šioje sesijoje dalyvavo reli
ginės laisvės kovotoja Lietuvoje 
Nijolė Sadūnaitė. Ji kalbėjo apie 
Komunistų partijos sistemą ir jų 
pastangas išlaikyti tiek ne
kritikuojamą partiją, tiek ir 
Gorbačiovą valdžioje.

G. Laurinkus ir A. Ruškys — 
svečiai iš Lietuvos, papasakojo 
apie ekonominę padėtį, palietė 
maisto pramonės techniką ir 
pateikė įdomius duomenis apie 
metalo rūdos telkinius Lie
tuvoje.

D. Šafranavičius kalbėjo apie 
Lietuvos užteršimo problemas 
— ekologinę padėtį.

A. Tučkus pažymėjo pavojus 
Lietuvos nepriklausomybės sie
kiams ir analizavo būdus, kad 
kuo mažiau partijos kandidatų 
laimėtų rinkimus į Lietuvos 
Aukščiausiąją Tarybą.

Sesijai moderavo dr. Vytautas 
Vardys.

Trečiojo popietinės sesijos sim
poziumo tema: Visuomenės dife
renciacija Lietuvoje ir išeivijoje.

D. Navickienė kalbėjo apie ne
seniai Los Angelėje įvykusį 
solisto V. Daunoro koncertą. Jį 
lygino su pirmuoju čia jo įvyku
siu koncertu prieš 20 metų, 
analizavo tų koncertų kontras
tus.

D. Šafranavičius ir dr. K. 
Ambrozaitis įdomiai referavo K. 
Markso doktriną ir jo suma
nymą paversti pavergtas tautas 
tautų kalėjimu. Taip pat aptarė 
Lietuvos spaudos atsiliepimus 
apie išeivijos politinę veiklą ir 
jos prasmingumą atsikuriančio
je Lietuvoje.

A. Tučkus aiškino Lietuvos 
visuomenininkų ir kultū
rininkų apsilankymo išeivijoje 
priežastis.

Dr. V. Vardys kalbėjo apie 
Socialinę ir religinę diferencia
ciją, pagrįstą ideologine ar poli
tine pasaulėžiūra. Siūlė veiklos 
kompromisus.

Šiam simpoziumui moderavo 
A. Raulinaitis.

Sekmadienio popietėje įvykęs 
Studijų savaitgalio tęsinys buvo 
pradėtas su arch. E. Arbo 
apžvalga: apie praėjusios dienos 
pranešimus.

Ši gera ir vaizdi, šeštadienį 
vykusių simpoziumų santrauka 
buvo skirta negalėjusiems juo
se dalyvauti.

Po to jis pakvietė šio popiečio 
simpoziumo moderatorių dr. V. 
Vardį, kuris jį pravedė tema: 
Lietuvos ir mūsų žvilgsnis į 
išeivijos uždavinius. Čia kalbė
tojai pateikė mintis įvairiomis 
skirtingomis perspektyvomis.

A. Tučkus pasisakė apie 
moralinę ir materialinę išeivijos 
pagalbą Lietuvai. Nesiųskime 
dolerių, kurie gali atsidurti 
Maskvoje, bet 'paremkime 
Lietuvą reikalingomis techni
nėmis priemonėmis.

V. Šakalys analizavo ameri
kiečių ir Sovietų santykių raidą 
Baltijos kraštų atžvilgiu. Jo 
nuomone Sovietų Sąjungoje 
reikia laukti didelių sukrėtimų. 
Patarė neskubėti su ekonomine 
pagalba kol dar nėra laisvos 
Lietuvos. Galima ruošti eko
nominius planus ateičiai, tačiau 
pirmoje vietoje būtina atgauti 
politinę nepriklausomybę.

Sekantis simpoziumo dalyvis 
dr. A. Avižienis pranešime 
priminė savo daugkartinius 
lankymusis Lietuvoje. Jo 
manymu, reikia sustiprinti ir 
atnaujinti Lietuvos Švietimo 
sistemą ir Lietuvos jaunimą 
galimai greičiau priartinti prie 
Vakarų pasaulio kultūros ir 
ciyilizacijos. .Atkreipkime savo 
dėmesį ir paramą į Lietuvos 
švietimą.

Investuokime į lietuvių 
jaunąją kartą, kuri netolimoje 
ateityje atstatys nepriklausomą 
ir modernią Lietuvą, kuri įsi
jungs į Europos tautų šeimą.

Daug vilčių ir sumanymų 
kelia naujai atgaivintas Vytau
to Didžiojo universitetas Kaune. 
Pasikeitimas studijuojančiais 
yra naudingas ir reikalingas,

1990 METŲ KULTŪROS KONGRESO IR 
ŠOKIŲ-DAINŲ ŠVENTĖS EKSKURSIJOS.
201. GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS IR KULTŪROS KONGRESAS

Gegužės 15-27 dienomis
Čikaga, New Yorkas ir Vilnius. Lietuvoje 11 naktų.
Iš Čikagos — $1,795.00. Iš New Yorko — $1,695.00

204. DAINŲ ŠVENTĖS GRUPĖ Birželio 29 iki liepos 18 d.
Čikaga, New Yorkas, Maskva ir Vilnius.
3 naktys Maskvoje, 15 naktų Vilniuje.
Iš Čikagos — $2,350.00. Iš New Yorko — $2,250.00

205. DAINŲ ŠVENTĖS GRUPĖ iš Clevelando
Birželio 30 iki Liepos 11d.
10 naktų Lietuvoje.
Iš Clevelando — 1,950.00. Iš New Yorko — $1,850.00

206. DAINŲ ŠVENTĖS IR GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS
Liepos 1-18 d.
15 naktų Lietuvoje.
Iš Čikagos — $2,150.00. Iš New Yorko — $2,050.00

207. DAINŲ ŠVENTĖS GRUPĖ Liepos 3-15 d.
Čikaga, New Yorkas ir Vilnius
10 naktų Vilniuje, 1 naktis Maskvoje.
Iš Čikagos — $1,995.00. Iš New Yorko — $1,895.00

208. DAINŲ ŠVENTĖS GRUPĖ -
Iš Tampos, Florida Liepos 3-14 d.

Tampa, New Yorkas ir Vilnius. 10 naktų Vilniuje.
Iš Tampos — $2,100.00. Iš New Yorko — $2,000.00

209. TURISTINĖ KELIONĖ Į LIETUVĄ IR LENKIJĄ
Birželio 4-17 d.
10 naktų Vilniuje, 2 naktys Varšuvoj.
Iš Čikagos — $2095.00. Iš New Yorko — 1995.00

210. TURISTINĖ KELIONĖ Į LIETUVĄ, RUSIJĄ IR ANGLIJĄ
Rugpjūčio 6-22 d.
2 naktys Maskvoje, 8 naktys Vilniuje, 2 naktys Leningrade,
3 naktys Londone.
Iš Čikagos — $2555.00. Iš New Yorko — $2445.00

211. TURISTINĖ KELIONĖ ( LIETUVĄ IR ITALIJĄ
Rugpjūčio 8-25 d. >
10 naktų Lietuvoje, 6 naktys Romoje.
Iš Čikagos — $2695.00. Iš New Yorko — $2595.00

Visos kainos gyvenant dviese kambaryje. 
Vėliau paskelbsime ateinančių metų likusių 
ekskursijų datas ir kainas.

Dėl smulkesnių informacijų kreipkitės į:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 S. VVestern Avė.
Chicago, Illinois 60S43
Tel. 312/238-9787. Fax 312/238-0935

Arvydas Barzdukas, LB Visuome
ninių reikalų tarybos pirmininkas.

abiem pusėms: ir Lietuvai, ir 
išeivijai.

Simpoziumo kalbėtojas Z. Vis
kanta Lietuvai remti finansiš
kų lėšų patarė ieškoti 
amerikiečių fonduose. Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdybai 
pasiūlė steigti Lietuvai remti 
Tarybą ir paskirti nuolatinį 
Bendruomenės atstovą Lietu
voje, kuris vietoje koordinuotų 
lėšas ir paramą. Kvietė visus 
remti vajų Lietuvai.

Paskutinis simpoziumo kalbė
tojas M. Šilkaitis siūlė ateities 
Lietuvos valdymo formą pasi
rinkti pagal Amerikos arba 
Vakarų Europos demokratinių 
sistemų pavyzdį; Studjuojan- 
tiems politinius mokslus 
reikėtų išrūpinti stipendijas ir 
galimybes tuose kraštuose 
studijuoti jų valdymo sistemas 
ir tą vėliau panaudoti Lietuvai.

Patarė didesniuose lietuvių 
telkiniuose ..ęfcęigti greitosios 
akcijos informacijos būrelius, 
kurių užduotis būtų sekti vietos 
spaudą ir greitai reaguoti, kas 
daug padėtų viešosios nuomo
nės formavimui amerikiečių 
tarpe. Šis informacijos būdas 
yra reikalingas koordinuotos 
akcijos?" M. Šilkaitės pateikė 
įdomių pasiūlymų ir Lietuvos 
ekonomikos organizavimo rei
kalu.

ŠOKSIU A . -?■

Paskutinėje programot Ja je 
įvyko Nijolės Sadūnaitės 
paskaita tema: Pu: ės šimtmečio 
teroras Lietuvos nepalaužė. Ji 
buvo išklausyta su dideliu 
dėmesiu.

Susirinkusiems jos trumpą, 
bet skausmingą gyvenimo apy
braižą pristatė Lietuvių Bend
ruomenės Tarybos pirmininkė 
Angelė Nelsienė.

N. Sadūnaitė savo paskaitoje 
įdomiai ir nuosekliai atskleidė 
daug naujų faktų apie okupan
to terorą paskutinių 50 metų 
laikotarpyje. Pabrėžė, kad šiuo 
metu yra labai svarbi pareiga 
atstatyti tautos moralę. Telkti 
pastangas, kad Ignalinos 
atominės jėgainės vadovavimą 
perimtų lietuviai, kad išvengti 
tragiškų Černobilio rezultatų.

įsidėmėtini N. Sadūnaitės žo
džiai artimo meilei: kas begali 
būti gyvenime svarbiau, kaip 
mylėti žmones, jų laisvę ir jų 
garbę. Mele žmonėms turi būti 
visų didžiausia. O kovoti už jų 
teises yra gražiausia meilės iš
raiška. Tegul ji dega visų 
širdyse. Susirinkusieji dalyviai 
pateikė nemažai aktualių 
klausimų simpoziumo prelegen
tams.

Dr. V. Vardžio susumuotomis 
mintimis buvo baigta Studijų 
savaitgalio programa. Analizuo
jant visus pasisakymus, svar
biausia — tolimesnė lietuvių 
politinių, ekonominių ir 
kultūrinių įvykių raida.

Visose srityse reikia panau
doti praktišką išmintį ir įsi
sąmoninti laisvės prasmę. Ypa
tingai sudėtinga yra politinio 
diferencialo padėtis.

LIETUVOS AIDAI
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 — 9:00 v. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga.

Adresas: 511 So. Nolton Avė.
Willow Springs, IL. 60480.

Tel.: (708) 839-2511VI

WEDDING BELLS
VACATION WORLD TRAVEL INC. 

4008 W. 63rd St. Chicago, III.
(312) 767-1900

Complete Travel Services.Honeymoon Specialists 
No Charge For Our Services

Wish Kucik Invites 
Ali Honeymooners To Call

FOUR-WAY TRAVEL SERVICE INC. 
3455’/a W. 63rd 

Chicago, III.
(312) 471-2500

Special Rates For Honeymooners

y
INCOME TAX 

SERVICE
Dabartiniai pajamų mokesčių įsta
tymai žymiai apsunkino ir ateityje 
apsunkins metinį mokesčių formų 
užpildymą. Profesionaliam, sąžinin
gam ir konfidencialiam patarna
vimui kreipkitės:

Pranas G. Meilė, CPA 
2849 VVest 63 Street 
Chicago, III. 60629

Tel.: Raštinė (312) 776-5163
Namų — (708) 636-5347

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmadienį ir 
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos. Antrad. ir trečiad. susikalbėsit 
lietuviškai.
3314 VVest 63rd Street 
Tel. — PRospeet 6-8998

Br. Vardys pažymėjo teigia
mus ir neigiamus aspektus iš 
kurių reikia padaryti atitinka
mas išvadas.

Politinių Studijų savaitgalį 
uždarė ir visiems dalyviams 
rengėjams padėkojo Studijų 
rei imo komisijos pirmininkas 
dr. L. Brinkis.

Reziumuojant reikėtų pažy
mėti, kad šio pobūdžio politinės 
Studijos yra gyvos, reikalingos 
ir naudingos mūsų visuomeni
niame ir politiniame gyvenime.

Šio renginio simpoziumai 
buvo giliai išmąstytos politinių 
ekonominių ir kultūrinių 
veiksnių mintys apie esamą 
padėtį, ką tad gali įnešti išeivijos 
santykiuose su pavergta 
Lietuva.

Visi simpoziumai buvo 
įdomūs, aukšto intelektualinio 
lygio.

Šių simpoziumų prelegentai 
atstovavo įvairių mūsų vi
suomenėje vyraujančių srovių 
nuomonėms.

Jų pasisakymai, pasiūlymai ir 
išvados yra įdomūs mūsų 
plačiajai visuomenei. Visi 
kalbėtojai įvairiomis nuomo
nėmis įvertino esamą padėtį ir 
ateities perspektyvas.

Siekiai ir būdai gali labai įvai
ruoti galimybių perspektyvoje.

Tačiau svarbiausias tikslas 
yra pilna ir nedaloma Lietuvos 
N epriklausomybė.

, Los Angeles telkinio Lietuvių 
Pronto bičiuliai su renginio 
komiteto pirmininku dr. Z. 
Brinkiu yra verti visuomenės 
padėkos, nes įdėjo daug darbo ir 
ryžto, paruošdami tokio mąsto 
renginį.

FANTASY LIMOUSINES 
4021 W. 83rd, Chicago, III.

(312) 284-7711 or (1-800) 244-7411
Custom Stretch Limousines For VVeddinas & 
Ali Occasions. Complimentary Champagne & 
Just Married Sign. Mentlon This Ad For A 
Substantial Discount. Ask For Nadine Puleikis.

MASTER PLUMBING 
COMPANY

Licensed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius.
BEN SERAPINAS 636-2960

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI

Atidaryta 7 dienas savaitėje. Dide
lis pasirinkimas įvairiausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

Catering
6216 S. Archer Ava. 
Chicago, IL 60638 

Tai. 581-8500

VENCKAUSKAS, INC. 
Builders & Remodellng

> Porches & Decks • Floor & Wall Tile
• Aluminum Siding S Trim • Kitchen & Baths
■ Masonry • Rec Rooms
■ Additions • Insurance Repairs

Peter (312) 448-0113

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
------------------- —---------- '■-------=1

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

MIGLINAS TV 436-6937

2346 W. 69 St.
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai.
Tel. 776-1486 Vytautas Taras

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

RE/MAX
REALTORS

greit
parduoda

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašoma 
paminėti, kad esate arbasiorite būti 
Rimo Stankaus kliįentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai.

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

5953 S. Kedzle Avė. 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7878

Parduodame greičiau
už didesnę kalnąl

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

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD.

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

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas..

Namai apžiūrėjimui 
Sekmd., vasario 18 d. 1—4 v. p.p. 

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

7148 S. Whlpple
7 kamb. mūrinis, 30 metų; 4 dideli mieg. 
kamb.; gražiai įrengtas rūsys; 2Vj auto. 
garažas; nauja šildymo sistema; centralinis 
šild.-šald. daug priedų; puikiai išlaikytas.

No. 623—63 St. A Karlov Avė.
2 butai. Karališkas! Visas mūrinis su 3 
mieg. kamb. kiekv. bute. Atremontuota 
virtuvė ir vonia; 3 kamb. rūsyje išnuomoji
mui; 2 auto. mūrinis garažas. Naujai įvesta 
.ęlą^r^ir yąncįęjjS,šildamas; ląb,ąi švarus.

ĄR NORITE PARDUOTI?
' Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
labar.

O’BRIEN FAMILY REALTY . 
(312)434-7100

HELP WANTED

“ATTENTION — HIRINGI
Government jobs—your area. Many im- 
mediate openings vvithout vvaiting list or 
tęst. $17,840 - $69,485.
Call 1-602-838-8885. EXT R 7765.”

Wholesale
AMBITIOUS

And nowhere to prove it. we have a piaee 
for you. Rapid advancement in an en- 
thusiastic atmosphere. 25 positions avail. 
No exp., nec. $250/$350 per wk.

708-598-8100. Ext. 1

MISCELLANEOUS

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996

ELEKTROS <
(VEDIMAI - PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10°/o—20°/o—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas, 
mus. I

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 VVest 95th Street Į

Tel. — GA 4-8654 :
Į.

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS į

Kreiptis Į Hermis Deckys 
Tai. 865-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v.

Kalbėti lietuviškai

REAL ESTATE

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

J. BACEVIČIUS
BELL-BACE REALTORS

INCOME TAX — INSURANCE
6529 S KEDZIE

778-2233

“T

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai Įkainuoja 

Jūsų namus.
Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis tel. 
767-0600 arba 778-3971.

Adresas 6600 S. Pulaskl Rd. 
One stop Real Estate  .

Gntuifc KMIECiK REALTORS 
7922 S. Puladd Rd. 

ffj ^1, 4365 S. Archer Avė.

DANUTE MAYER 
284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui.

Parduodamas 3 mieg. namas arti 
55 St 6 Pulaskl;3 vonios kamb., 
neįrengtas rūsys, 2 auto garažas; cen
tralinis šildymas ir oro vėsinimas. 
Skambinti: Bronei, PRO REALTY, 
776-7100.,
Pigiai parduodamas „condo” ant
vandenyno kranto: 2 mieg. kamb., 2 
vonios kamb., didelis salonas, 
balkonas, virtuvė, maud. baseinas. 
Skambinti savaitgaliais nuo 8 v. ryto
„collect”; 1-407-860-3555.

Nuolaidą pensininkams duoda i
IEVA ASMYTĖ 

Community Realty, MLS 
3856 W. 63 St., Chicago t 

Tel. 581-9180, res. 434-4323
Jos patyrimas (antras dešimtmetis 
biznyje) jums gali sutaupyti daug, 
keblumų.

SAV. PARDUODA
Bridgeview, arti 63 ir S. Harlem 10 
metų ,,bi-level” namą; oro vėsinimas, 
namų apyvokos reikmenys, 8 kamb., 
2% garažo. Tel. (708)-598-5122. 
Kalbėti angliškai.

FOR RENT

Išnuomojamas 6 kamb. butas ir pusė ga
ražo. Apšildomas, $550 į mėn. nuo 
balandžio 1 d.; 57 St. & Maplevvood, Gage 
Pk. apyl. Namas dviejų butų, mūrinis. 
Galimybė būti šio namo menedžeriu. Kreip
tis. Henry E. Arimas, tai.: dieną (708) 
657-4429, vakare Ir savaitgaliais (312) 
286-6438.

linuomojamas gražus, ap
šildomas 4 kamb. butas 65 & Cali- 
fornia apyl. Skambinti rytais ar
ba vakarais 737-7202.

Išnuomojamas 3 kamb. butas
antrame aukšte, Marquette Parko 
apyl. Su šiluma. Skambinti: 
708-639-9153.

WAGNER and SON
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas
5610 S. Pulaski Rd., Chlcag 

PHONE - 581-4111

VALOME
kilimus, baldus,

GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS 
737-5168



MUSŲ KOLONIJOSE
Putnam, Conn.

PALAIMINTOJO
MINĖJIMAS

Sausio 28 d. Nekaltai Pradė
tosios Mergelės Marijos seserys 
vėl pakvietė visus į savo 
vienuolyną Putname paminėti 
palaimintojo Jurgio Matulaičio 
dieną. Šį kartą į tradicinį pa
laimintojo minėjimą susirinko 
iš plačios apylinkės Bostono, 
Providence, Hartfordo, Worces- 
terio ir Waterburio, Thompsono, 
Woodstoco, Putnamo ir k.

šiais metais minėjimas buvo 
įspūdingas ir patrauklus savo 
originalumu. Kasmet iškilmin
gai minėdami palaimintojo Jur
gio gyvenimą, jo atliktus darbus 
ir sudėtą mums dvasinį 
palikimą, prisimename daug 
faktų. Šių metų minėjime daly
viai galėjo pajusti širdimi visos 
šios jau daug kartų matytos Ma
tulaičio gyvenimo mozaikos 
reikšmę mūsų tautai ir dar la
biau kiekvienam mums asme
niškai. Palaimintojo Jurgio gy
venime tikėjimas buvo kelrodis 
ir variklis, visų jo siekių bei dar
bų priežastis ir tikslas. Todėl ir 
tinka įjungti į jo minėjimą ne 
tik jo darbų istoriją, bet ir mūsų

širdies plakimą, nes tikėjimas 
nesudėtas vien tik iš logikos ir 
faktų analizės. Jis yra aukščiau 
už mūsų mintį ir žinojimą, jį 
turime ne tik mąstyti, bet ir 
jausti. Šių metų minėjimo pro
grama kaip tik ir nuteikė daly
vius ne tik svarstyti, bet dar 
labiau pajusti mūsų palai
mintojo darbų ir žodžių reikšmę 
mūsų pačių gyvenimui ir mūsų 
pareigai sau patiems, artimie
siems ir Kūrėjui.

Šio minėjimo programą sunku 
būtų aprašyti, nes į žodžius 
galime sudėti tiktai faktus, o ne 
nuotaikas.

Minėjimas pradėtas vaiz
dajuoste, kurioje užrašyti Jurgio, 
Matulaičio atlaidai Mari
jampolėje pernai liepos 12 d. 
iškilmingos Mišios, baltomis 
suknelėmis apsirengusių mer
gaičių ilga procesija, maldos 
prie paminklo, pastatyto toje 
vietoje, kur stovėjo Matulaičio 
gimtasis namas, to dabar jau 
nugriauto namo nuotrauka ir 
pagaliau pamoksle išreikštas 
džiaugsmas, kad šiam miestui, 
kur ilsisi mūsų palaikai, vėl su
grąžintas Marijos miesto vardas, 
sukėlė pirmąją šio minėjimo 
nuotaikos bangą.

Po to susirinkome koplyčioje 
atgailos sakramentui ir Mi
šioms. Atgaila tai jausmas ir vi
si kartu įsijungę į Mišių maldas 
bei giedojimą, šią šventą auką 
ne tik stebėjome, bet ir jautėme. 
Kunigas V. Cukuras savo 
pamoksle pabrėžė Matulaičio 
įnašą į mūsų šių dienų gyve
nimą. Jis pastebėjo, kad 
„palaimintojo arkivyskupo Jur
gio asmens regimoji, dvasios 
įžiebtoji žvakė sudegė..., tačiau 
šviesa liko, ir ji šviečia ir sklin
da dar skaidriau ir plačiau”. Tos 
šviesos atspindį klausytojai 
galėjo pajusti kun. Cukuro ci
tuotose palaimintojo mintyse 
ir tų minčių ryšyje su dabarties 
įvykiais.

Išklausę šv. Mišias susi
rinkome į seselių valgomąjį ne 
tik pasigardžiuoti skaniai paga
mintais patiekalais, bet ir pasi
dalyti savo nuotaikom. Visų 
dalyvių linksmas kalbėjimas 
liudijo, kad malonaus nusi
teikimo niekam netrūko.

Pasivaišinę ir pabendravę, vėl 
sugrįžome į salę dar kartą pajus
ti Matulaičio gyvenimo prasmę. 
Čia vienuolyno provincijole sės. 
M. Bernadeta kalbėjo tema: 
„Palaimintasis arkiv. Jurgis 
Matulaitis — vizijos žmogus”. 
Prelegentė pabrėžė ne tiek, ką 
palaimintasis veikė, kiek kokie 
buvo motyvai ir tikslas jo

Lietuviai Floridoje

Pompano Beach.
Simbolinės tradicinės kūčios 

įvyko 1989 m. gruodžio 10 d. Re
ginos Kaulakienės namuose 
North Miami.

Kūčiose dalyvavo „Lithu
anian Heritage Culture Club” 
nariai ir jų šeimos. Susirinko 
apie 40 suaugusių ir didelis 
būrys vaikučių.

Dana Kaulakytė-Sogegian pa
dengė kūčių stalą šienu, balta 
stdtiese ir daugiau kaip dvylika 
įvairių lietuviškų valgių. Patys 
nariai iš J. Daužvardienės 
virimo knygos išmoko receptus 
ir kai kurie pirmą kartą 
gyvenime padarė šližikus, 
aguonų pieną, kompotą, kisielių 
ir kt. pagal seną lietuvišką tra
diciją. Net plotkelės atsiųstos iš 
tolimo Marąuette Parko.

Kūčias pradėjo klubo pirmi
ninke Marytė Prunskytė-Cole- 
man su plačiu paaiškinimu apie 
šią seną bočių tradiciją, kuri 
turi savo šaknis net stačiatikių 
laikuose.

Toliau klubas pasimeldė už 
partizanus ir visus mirusius už 
tėvynės laisvę, Sibiro tremti
nius, politinius ir psichinėse li
goninėse kalinius, už bažnyčių 
atstatymą ir už dabartinę kovą 
savarankiškam ir nepriklauso
mam Lietuvos gyvenimui.

Pradedant Alina Colemanai- 
te, visi svečiai dalinosi plot- 
kelėmis. Po vaišių ir skanumy
nų suaugę ir vaikučiai džiaugs
mingai traukė šiaudus iš po 
staltiesės spėliodami, kam bus 
sėkmingiausi Nauji Metai.

Vytautas Dubauskas pa
aiškino nariams apie anglų 
kalba transliuojamą radijo pro
gramą iš Vilniaus. Ji girdėti 
Floridoje trumpomis bangomis.

Po labai pavykusių kūčių visi 
patenkinti skirstėsi namo, 
linkėdami linksmų šv. Kalėdų , 
ir laimingų Naujų Metų.

Maria Prunskis

veiklos: „...visą tai jis darė su 
dideliu pramatymu toli pirmyn, I 
pralenkdamas kitus bendramin
čius savo aiškiaregyste”. 
Matulaitis rodo mums kelią į 
gėrį, į meilę, žmogaus dvasinį 
atgimimą, ir prelegentė užbai- ' 
gė savo žodį kvietimu: „Išgir
skime šio šauklio balsą ir pasi
naudokime mums atskleista 
vizija į gėrį ir šviesesnį rytojų”.

Po to sekė dainų, giesmių ir 
skaitymų montažas, sudarytas i 
sės. Onos ir paruoštas sės. Sta- ' 
sės. Šį montažą atliko keturios 
seserys ir jų talkininkų grupė. 
Vienoje grupėje visos dalyvės 
buvo apsivilkusios baltai, o kito
je grupėje — tamsiais drabu
žiais. Skaitymai, dainos ir 
giesmės pavaizdavo šviesius ir 
tamsius palaimintojo Jurgio 
gyvenimo momentus, pradedant 
nuo jo kaulų džiovos sukeltų 
sunkumų, lankant pradžios 
mokyklą, ir baigiant tautinių 
nesutarimų sukeltomis sunkė- , 
nybėmis, su kuriomis jam teko 
susidurti, einant Vilniaus vys
kupo pareigas. Šiuos skaitymus 
atliko tamsiais drabužiais apsi
vilkę dalyviai. Pasikeisdamos 
su tamsiaisiais, baltais rūbais 
apsivilkusios pateikė šviesius 
palaimintojo gyvenimo mo
mentus, pradedant jo begaliniu 
pasitikėjimu Dievo Apvaizda, 
laimingu iškeliavimu mokytis 
gimnazijoje, t. y. pirmuoju 
žingsniu į jo išsvajotą kunigys
tę, ir baigiant vienuolio, vysku
po ir arkivyskupo laimėjimais, 
kuriuos jis pasiekė savo tyra 
siela, šviesiu protu ir suge
bėjimu viską vertinti dieviškuo
ju mastu. Tarp skaitymų abiejų 
grupių giedamos giesmės ir 
dainuojamos dainos, akompa
nuojant sės. Teresei, paryškino 
skaitymų sukeltas nuotaikas.

Po šio montažo vėl susirin
kome koplyčioje šventajai 
valandai. Čia visi kartu 
atlikome labai gražią giesmių, 
maldų ir palaimintojo minčių 
pynę, paruoštą sės. Teresės. Iš
stačius Švenčiausiąjį ir kunigui 
sukalbėjus įžanginę šios pynės 
maldą, penki skaitytojai skaitė 
parinktas ištraukas iš Ma
tulaičio užrašų, o tarp skaitinių 
visi susirinkę giedojo po posmelį 
giesmės palaimintojo garbei. Ši 
giesmė gauta iš Lietuvos. Po 
skaitymų sukalbėta litanija į 
palaimintąjį Jurgį, taip pat 
gauta iš Lietuvos. Maldos 
valanda baigta giesme Marija, 
Marija...

Užbaigai dalyviai dar kartą 
turėjo progos pasidalyti įspū
džiais, gerdami seselių paruoš
tą kavą ir užkąsdami pyra
gaičiais.

Č. Masaitis

KELIONĖS 
l LIETUVĄ

I

1990
Išvykimo datos:

Gegužės 6(Finnair) 
Gegužės 19 (Lufthansa) 
Gegužės 30 (Air France) 
Birželio 17 (Finnair) 
Liepos 1 (Finnair) 
Liepos 2 (Air France) 
Liepos 3 (Lufthansa)

Liepos 4 (Air France) 
Rugpjūčio 5 (Finnair) 
Rugpjūčio 13 (AF ir LH) 
Rugsėjo 7 (Air France) 
Spalio 2 (Lufthansa) 
Gruodžio 21 (Finnair)

NORI TREČIO 
AERODROMO

Chicagos meras R. Daley 
spaudžia, kad miesto pietvaka
riuose būtų įrengtas trečias 
aerodromas.

PERTVARKYS PIGESNIUS 
BUTUS

Chicagos miesto pigesnių bu
tų vadyba pertvarko sistemą: 
vieton didžiųjų daugiabučių sta
tyti mažesnius vienetus.

Grįžimo datos - įvairios.
Kelionių trukmė grupėms - 10, 15, 20 ir 25 dienos.

Kelionės vykstantiems privačiai - pagal pageidavimą
(norintiems užsakome viešbučius).

Kelionių kaina su privačiais kvietimais ....nuo $1034.00
grupėms....nuo $2100.00

Visos kelionės užsakytos per Maskvą. Vyksta derybos dėl tie
sioginių skridimų į Vilnių. Deryboms pavykus ir surinkus pakan
kamai keleivių, visi skridimai bus tiesiogiai į Lietuvą. Todėl keleivių 
skaičių turime žinoti iš anksto.

Kviečiame nedelsti ir užsakyti keliones kuo anksčiau. 
Registraciją pradedame 1990 m. sausio 2 d. 

Smulkesnių žinių teiraukitės
tel. (416) 769-2500, TELEX 06-967812, FAX (416) 763-6279 

2100 Bloor Street VVest, Toronto, Ontario M6S 1M7
Registracijos numeriai 2559030 ir 2475066

A.tA.
ALEKSANDRAS VYTENIS 

DIRKIS
JAV kariuomenės lt. pulkininkas

Pranešame draugams ir visuomenei, kad mūsų Mylimasis 
netikėtai mirė 1990 m. vasario 13 d.

Buvo gimęs Lietuvoje, Kaune, 1939 m. gegužės 7 d.
Šiame pasaulyje jo visada pasiges: žmona Angelą, dukra 

Audra su vyru Steven ir dukra Dana; mama Bronė Rus
teikienė su vyru; sesuo Lydija su šeima; broliai Kęstutis ir 
Jaunius su šeimomis; pusbrolis Vytautas Volertas su šeima; 
uošviai Viktorija ir Kazimieras Kleivai; svainė Loretta su 
šeima; dėdė, pusbroliai ir pusseserės Lietuvoje.

Velionis buvo tėvas a.a. Aleksandro Vytenio, Jr.
Velionio lankymas ir atsisveikinimas — sekmadienį, 

vasario 18 d. nuo 3-9 v.v. Lawn Funeral Home, 7732 W. 159 
St., Orland Park, IL.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, vasario 19 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio Lietuvių 
Katalikų Misijos bažnyčią, 511 E. 127 St., Lemont, IL. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.

Nuliūdusi šeima.

Laidotuvių direkt. Lawn Funeral. Tel. 708-429-3200.

A.tA.
JONAS GRAŽUTIS

Gyveno Oak Lawn, IL
Mirė 1990 m. vasario 14 d., sulaukęs 67 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 40 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Bemice Eurevich, 

sūnus Anthony, sesuo Lietuvoje.
Kūnas pašarvotas sekmadienį, vasario 18 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Thompson & Kuenster koplyčioje, 5570 W. 95 St. Oak 
Lawn, IL.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, vasario 19 d. Iš koplyčios 
9:30 vai. ryto bus atlydėtas į St. Gerald parapijos bažnyčią, 
kurioje 10 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines.

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

Nuliūdę žmona, sūnus, sesuo ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Bob Kuenster. Tel. (708) 425-0500.

1990 M. DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖS 
EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ LIEPOS 5-8 d.

BALTIC TOURS siūlo šešias 7, 10 ir 13 dienų keliones į Lietuvą Dainų ir šokių 
šventės metu:

LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA

15 dienų kelionė, 7 dienos Lietuvoje 
7 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinkyje

$2,459.00 iš Bostono ir Niujorko 
$2,659.00 iš Čikagos

Oro linija — Finnair

Kelionė #629 
Birželio 29 - liepos 13 
Viešbutis LIETUVA

LIETUVA IR VOKIETIJA
PRIVATUS „CHARTERED" LĖKTUVAS IŠ BERLYNO Į VILNIŲ 
18 dienų kelionė, 13 dienų Lietuvoje, 14 naktų Vilniuje, 2 V. Berlyne.

Kelionė #702L 
Liepos 2 - 19 d.

Kelionė #702T 
Liepos 2 - 19 d.

LIETUVA

Viešbutis LIETUVA 
$2,269.00 iš Bostono ir Niujorko 
$2,369.00 iš Čikagos

Viešbutis TURISTAS
$2,049 iš Bostono ir Niujorko 
$2,149.00 iš Čikagos

Oro linija KLM „Charter" au AEROFLOT

11 naktų Vilniuje,
13 dienų kelionė, 10 dienų Lietuvoje

Kelionė #703A $2,049.00 iš Bostono ir Niujorko
Liepos 3 - 15 d. $2,249.00 iš Čikagos

Viešbutis LIETUVA 
Oro linija — PAN AMERICAN

LIETUVA IR SUOMIJA

14 dienų kelionė, 10 dienų Lietuvoje
11 naktį Vilniuje, 1 Helsinkyje

Oro linija — Finnair

Viešbutis TURISTAS
$1,949.00 iš Bostono ir Niujorko 
$2,149.00 iš Čikagos

Kelionė #703B 
Liepos 3-16

Viešbutis TRINAPOUS
Kelionė #703C $1,749.00 iš Bostono ir Niujorko
Liepos 3 - 16 $1,949.00 iš Čikagos

Ramioje Vilniaus priemiesčio Žirmūnų apylinkėje 4 aukštų TRINAPOLIO viešbu
tis turi restoraną ir barą. Labai tinkamas individualiam ar grupiniam turizmui.

Kelionė #703D 
Liepos 3-16

Kompozitorių Namai
$1,649.00 iš Bostono
$1,849.00 iš

ir Niujorko 
Čikagos

Patogu pageidaujantiems gyventi privačiai. Butai išnuomojami tik 14-kai asmenų. 
Už susisiekimą, maistą, miesto apžiūrėjimą ir šventės programas turistas apsimoka 
atskirai.

Į visų kitų kelionių mokestį įskaičiuota: bilietai į Dainų-šokių šventės programas, 
pusryčiai, pietūs, vakarienė, V. Berlyno ir Helsinkio apžiūrėjimas, susisiekimas, 
BALTIC TOURS vadovas kelionės metu.

Informacijai ir lankstinukams skambinkite arba rašykite:
BALTIC TOURS 

77 OAK St. Suite 4 
Nawton, MA 02184 
Tai.: 617-885-8080 
Fax: 617-332-7781

DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. vasario mėn. 17 d.

Liūdime atsisveikindamos su mūsų nare

A. t A.
ADOLFINA ŠVELNIENE

Velionės dukterį, mūsų draugijos narę, JŪRĄ ir jos 
šeimą ir liūdinčią mūsų draugijos narę seserį 
EMILIJĄ VILUTIENĘ nuoširdžiai užjaučiame. 
Sūnaus VYTAUTO šeimą ir visus artimuosius 
guodžiame.

Lietuvos Dukterų draugija

Mielam Bičiuliui

A.tA.
JONUI SKVIRBLIUI

mirus, jo liūdinčiai žmonai MARIJAI, sūnui, vaikai
čiams, jų šeimoms reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
liūdime kartu

Bronius ir Eleonora Paliulioniai

GAIDAS-DAIMID
E U D E I K IS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4606-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1

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

PETKUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas - (1-312) 476-2345
1410 So. 50th Avė., Cicero 
Telefonas (708) 863-2108

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

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

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

BUTKUS — PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — (708) 652-1003

Sally Donald M., Jr.

VANCE
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

DIREKTORIAI
1424 So. 50 Avė., Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. (708) 652-5245
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x Roland Lomme, Prancū-. 
zijos parlamento gynybos komi
teto pirmininkas, kuris lankosi 
Chicagoje ir kituose Amerikos 
miestuose, aplankė „Draugo” 
redakciją ir administraciją, 
domėjosi tautiniu darbu ir lietu
viška spauda. Garbingasis 
svečias lanko daugelį etninių in
stitucijų, norėdamas susipažinti 
ne tik su Amerikos, bet ir su šio 
krašto tautybių veikla.

x Nepraleiskime progos 
pamatyti Vilniaus akademinį 
teatrą. Los Angeles spektakliai 
praėjo su dideliu pasisekimu. 
Chicagoje „Pabudimas” bus va
sario 24 d. 7 vai. vakare ir 
sekmadienį, vasario 25 dieną, 3 
vai. p.p. Jaunimo centro didžio
joje salėje. Bilietai pas Vaznelį. 
Rengia JAV LB Kultūros tary
ba. Nuoširdžiai kviečiame visus.

x Antano Vanagaičio gimi
mo 100 metų sukakties mi
nėjimas rengiamas kovo 11 d. 3 
vai. p,p. Jaunimo centre. Aka
deminėje dalyje kalbės adv. An
tanas Lapinskas, žurnalistas 
Vytautas Kasniūnas. Meninę 
dalį atliks sol. Jina Varytė. 
Akompanuos Manigirdas Mo- 
tekaitis. Po oficialios dalies — 
pietūs. Vietos rezervuojamos 
Margučio raštinėje.

x DRAUGO koncertas 
įvyks š.m. balandžio 1 d. 4 v. 
p.p., sekmadienį, Marijos Aukš
tesniosios mokyklos salėje. Pro
gramą atliks okupuotos Lietu
vos solistai: Sofija Jonaitytė, 
Algirdas Januta ir pianistas Po
vilas Stravinskas. Bilietus į 
koncertą galima įsigyti Gifts 
International Vaznelių par
duotuvėje, 2501 W. 71 St., Chi
cago, IL 60629, tel. 471-1424.

(sk)

x Priimsime gyventi prie 
šeimos senyvo amžiaus žmogų, 
reikalingą priežiūros,
suteiksime atskirą kambarį, 
maistą ir pilną aptarnavimą. 
Skambinti (312) 434-3062.

(sk)
x Montessori mokyklėlės, 

kaip ir kitos lituanistinės 
mokyklos ^negali išsilaikyti be 
lėšų telkimo priemonių. Vie
nuoliktoji madų paroda, pa
grindinė lėšų telkimo priemonė, 
įvyks sekmadienį, vasario 25 d. 
Delphian House, Hickory Hills, 
12 vai. - 4 vai. p.p. Bus 
modeliuojamos vėliausios pava
sario mados. Šilti pietūs, 
dovanų paskirstymas ir įdomi 
programa laukia visų. Informa
cija: Dana, tel. 708-960-1594 ar
ba Marija tel. 312-476-5896.

(sk)

x Sutinkame jūsų artimuo
sius Washingtono ar New Yor
ko aerodromuose ir parvežame 
juos į Chicagą ir apylinkes, ar
ba atvirkščiai. Kainos pri
einamos. Kreiptis: tel. 
1-312-847-3824.

(sk)

x Pranešimas! Pranešame 
lietuvių visuomenei ir organiza
cijų vadovybėms, kad Lietuvių 
Fondo paramai gauti, nusta
tytos formos prašymai, turi pa
siekti LF būstinę bendrai pa
ramai iki kovo 15 d., studen
tų stipendijoms iki balandžio 
15 d. Prašymų formos 
gaunamos L. Fondo raštinėje 
darbo valandomis: Lietuvių 
Fondas, 3001 W. 59th St., 
Chicago, IL 60629, telef. (312) 
471-3900. Galima užsisakyti 
raštu ar telefonu. Po nustatyto 
termino ' gauti prašymai šių 
metų skirstyme nebus svars
tomi. Šios sąlygos taikomos vi
siems prašytojams.

(sk)

x Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimas bus Marijos 
aukšt. mokyklos salėje šį sek
madienį, vasario 18 d., 2 vai. 
p.p. Nijolė Sadūnaitė, kentėjusi 
nuo bolševikų persekiojimo, 
dalyvaus ir kalbės minėjime. 
Pagrindinę paskaitą skaitys inž. 
Eugenijus Bartkus. Meninę pro
gramą atliks sol. Genovaitė An- 
tanaitytė-Ugianskienė. Iškil
mėms vadovaus adv. Ramunė 
Kelečienė. Visi kviečiami daly
vauti iškilmėse.

x Nijolės Sadūnaitės numa
tyti Chicagoje įvairūs susi
tikimai, kuriuos tvarko Lietu
vių Katalikų federacijos 
Chicagos apskritis. Ji susitiks 
su Liet. Jaunimo sąjunga, 
Amerikos Lietuvių taryba, JAV 
Lietuvių Bendruomene, Šv. 
Kazimiero seselėmis, taip pat 
numatomas susitikimas su 
Chicagos kard. J. Bernardin.

x Kovas Lapšys, 11 metų 
amžiaus, lankąs K. Donelaičio 
lituanistinę mokyklą, aktyvus 
ateitininkas Partizano
Daumanto kuopoje, laimėjo 
aukščiausią pažymėjimą St. 
Mary’s, Wheeling pašto įstaigos 
konkurse. Jis laimėjo pirmą 
vietą ir specialų žymenį. Apie 
tai jam pranešė pašto įstaiga. 
Kovas Lapšys su tėvais gyvena 
Wheelinge, III.

x Atlieku namų remonto 
darbus gerai ir sąžiningai. 
Skambinti nuo 6 v.v. iki 8 v. 
ryto (312) 523-0517.

) (sk)

x Transpak siunčia: video, 
stereo, siuvimo, mezgimo 
mašinas, vaistus, maisto 
siuntinius, dė vėtus rūbus, 
kargo. Visa kita, pagal pagei
davimą. Transpak, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
(312) 436-7772.

(sk)
x MAISTO DEFICITAS 

LIETUVOJE! Prieš išvykdami 
aplankyti savo artimuosius Lie
tuvoje nepamirškite pasirūpinti 
deficitiniu maistu. Už $100.00 
„Žaibas” pristatys jūsų nurody
tu adresu Lietuvoje 4 kg. lietu
viško skilandžio, 2 kg. „Žalgi
rio" dešros, 2 kg. „Suvalkietiš
kos” dešros, 1 kg. „Sodžiaus” 
dešros, 1 kg. filė plėvelėje. 
„ŽAIBAS” 9525 So. 79th Avė., 
Hickory Hills, III. 60457, tel. 
(708) 430-7272.

(sk)
x JUOZAS BACEVIČIUS, 

namų pirkimo ir pardavimo at
stovas. Greitas ir tikslus pa
tarnavimas. Nemokamas namų 
įvertinimas. Skambinti: Bell- 
Bace RE, tel. 778-2233.

(sk)
x American Travei Service 

Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir VVashingtono į Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland, ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, kuris sutinka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą patį patarnavimą atlie
ka, ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Taip pat darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
Kreiptis į American Travei 
Service Bureau, 9727 S. Wes- 
tern Avė., Chicago, III. 60643. 
Tel. 1-312-238-9787.

(sk)

x Visi studentai yra kvie
čiami šią vasarą vykti į 
Lituanistikos seminarą rugpjū
čio 5-19 dienomis netoli Chica
gos. Seminaras yra lietuvių 
kalbos, literatūros ir istorijos 
kursai suteikią studentui stip
rų lietuvių kultūros pagrindą. 
Šių metų kursų tarpe bus kir
čiavimas, naujausia lietuvių 
novelė, nepriklausomos Lie
tuvos istorija, lietuvių kalbos 
kultūra ir kt. Šalia įvairių sto
vyklų ir kelionių, planuokite šią 
vasarą praleisti dvi savaites 
rimtose studijose Lituanistikos 
seminare.

x Aldona Šaulienė ieško 
žinių apie savo dėdes Vincentą 
Kilkį, Pranciškų Kilkį, Kazi
mierą Kilkį, Jurgio sūnus. Visi 
išvardintieji yra jos dėdės. 
Paskutinis laiškas iš Stasės 
Kilkytės, Vincento dukters iš 
Chicagos. Atsakymą galima 
siųsti: Aldona Šaulienė, Algir
do 23-50, Panevėžys, Lithuania.

x „Draugo” išlaikymui 
prieš pasikėsinimus aukojo 25 
dol. Ona Paškevičius, Franciska 
Prankus, Bernice Česnauskas, 
Kazys Ražauskas, Jadvyga 
Jankauskienė, dr. V. Šaulys, 
Milda Roszkiewicz, Tėvai 
Pranciškonai, Toronte, Alfonsas 
Končius, Stasė Bublienė, Vy
tautas ir Ona Gutauskai, A. 
Smilgys, Jadvyga Jurkūnienė. 
Visiems nuoširdus ačiū.

x Išlaikyti „Draugo” dien
raštį prieš kenkėjus aukojo po 
100 dol. kun. M. Jarašiūnas, A. 
Mažiulis ir Vincas ir Aldona 
Šmulkščiai, J. P. Pažemėnas — 
75 dol. Nuoširdus ačiū.

x Išlaikyti „Draugo” dien
raštį prieš kenkėjus aukojo po 
15 dol. J. Kazakevičius, Julius 
Karsas, O. Bakaitis, dr. Gedas 
Grinis, Stasys Jurgelis, dr. A. 
Grina, Peter Staras, H. Idzelis, 
T. C. Mikulskis, A. Antana
vičius, E. Slavinskas ir Anna 
Peters. Labai dėkojame.

x KASA, lietuvių federali
nė kredito unija, sėkmingai 
veikianti 10 metų, patarnauja 
lietuviams finansinėje srityje. 
Kreipkitės į artimiausią 
KASOS skyrių taupymo ir sko
linimo reikalais. Informacijai: 
KASA, 2615 W. 71st Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. 
312-737-2110.

(sk)

x Atvykstantiems į Lietuvą 
išnuomojamas butas Vilniaus 
senamiestyje. Kreiptis: tel. (708) 
422-3132.

(sk)

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161.

(sk)

x Madų išpardavimas! Pa
saulio Lietuvių centre, Lemon- 
te, vasario 18 d. po šv. Mišių bus 
galima pasimatuoti ir įsigyti 
lietuviškų madų drabužius, 
kuriais žavėjotės „Grandies” 
ansamblio madų parodoje. 
Nepraleiskite šitos progos! Kito 
pardavimo nebus.

(sk)

x Akiniai siuntimui į Lietu
vą. Kreiptis: į Aldoną Kamins
kienę, Optical studio, 2620 West 
71 Street, Chicago, III. 60629. 
Telefonas (312) 778-6766.

(sk)

x Baltic Monuments, Ine.,
2621 W. 71 Street, Chicago, III. 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis

(sk)
x Ligos draudimas atvyku

siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. &
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Avė., Chicago, III. 
60609. Tel. 1-312-523-9191.

(sk)

Pianistas Povilas Stravinskas, gerai žinomas muzikos menininkas ne 
tik Lietuvoje, bet ir Sovietų Sąjungoje, Lenkijoje, Vokietijoje, 
Čekoslovakijoje, Prancūzijoje pirmą kartą dalyvauja „Draugo” dienraščio 
koncerte balandžio 1 d., kuris bus Marijos mokyklos auditorijoje.

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
PIANISTAS „DRAUGO” 

KONCERTE

Povilas Stravinskas — vienas 
ryškiausių Lietuvos pianistų. 
Muzikos mokytis pradėjo Vil
niaus Mikalojaus K. Čiurlionio 
meno mokykloje, o vėliau tobu
linosi Maskvos centrinėje mu
zikos mokykloje. 1976 m. baigė 
Čaikovskio valstybinę konser
vatoriją Maskvoje ir aspiratū- 
rą profesoriaus J. Milšteino 
klasėje. Nuo 1976 m. P. Stra-

x „Dailės ’90 — religija lie
tuvių mene” parodos ati
darymas bus penktadienį, va
sario 23 d., 7:30 v.v. Čiurlionio 
galerijoje. Visus kviečiame 
atsilankyti.

(sk)
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road — Tel. 
(312) 847-7747.

(sk)
x Patria dovaninių prekių 

ir elektronikos parduotuvės:
Chicagoje, sav. A. ir F. Siutai ir 
St. Petersburg Beach, FL, 
400—70th Avė. vedėjai A. ir E. 
Radvilai. Abiejose parduotuvėse 
rasite lietuviškų prekių bei 220 
voltų elektronikos ir kitų, Lie
tuvoje pageidaujamų, reikmenų 
didelį pasirinkimą. Priimam 
užsakymus ir iš kitų miestų. 
Greitai ir saugiai siunčiame 
jūsų dovanas į Vilnių kargo — 
oro linija. Tel. 312-778-2100.

(sk)

x American Travei Service 
Bureau praneša, kad dabar 
galima nupirkti automobilį 
giminėms Lietuvoje. Kaina: 
„Lada” nuo 5,245 dol., o „Sama
ra” nuo 6,245 dol. Automobiliai 
pristatomi per 30-60 dienų iš 
Suomijos. Taip pat galima 
užsakyti „Volgą” ir „Žigulius” 
bei kitas prekes tiesiai per do
lerinę parduotuvę Vilniuje. 
Informacijai kreiptis: ATSB, 
9727 S. Western Avė., Chica
go, IL 60643, tel. 312-238-9787.

(sk)
x Dėmesio video aparatų 

savininkai! Norėdami tikrai 
kokybiškai išversti video įrašus 
iš Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amerikietiškąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreipkitės 
į INTERVIDEO. Su modėr 
niausią „digital” aparatūra, už 
prieinamą kainą galime per
rašyti jūsų vaizdajuostes į 1%” 
U-Matic, Beta, VHS, 8 mm, 8 
mm „high-band” Stereo Hi-Fi 
formatus. Taip pat perrašome 
16 mm kino filmus į video 
juostas. Mūsų adresas: INTER
VIDEO, 3533 S. Archer Avė., 
Chicago, IL 60609, tel. (312) 
927-9091. Sav. Petras Berno
tas.

(ak)

vinskas — Lietuvos Tautinės 
Filharmonijos solistas. Nuolat 
rengia savo solinius koncertus, 
groja su įvairiais simfoniniais 
orkestrais, atlikdamas Beetho- 
veno, Mozarto, Rachmaninovo, 
Mesijano, Šostakovičiaus ir kitų 
kūrinius. Jo gausiame reper
tuare įvairių epochų ir stilių 
kompozitorių kūriniai. Žymią 
savo kūrybinės veiklos dalį P. 
Stravinskas skiria ansambli- 
niam bei kameriniam muzika
vimui su įvairiais solistais 
instrumentalistais — smuiki
ninkais, violenčelistais, pučia
maisiais ir dainininkais. Profe
sorius Milšteinas yra pasakęs,

x „L.S.T. Korp! Neo-Lithu- 
ania Čikagos padalinys kvie
čia visus į Vasario 16-tos minėji
mą, kuris įvyks šiandien, va
sario 17 d., 7 v.v. Tautiniuose 
namuose. Lietuvos gen. kons. V. 
Kleiza apibūdins, kas vyksta da
bar Lietuvoje ir korp. spalvos 
bus įteikiamos naujiems na
riams. Visi kviečiami atsilan
kyti”.

(sk)
x Čikagos KASOS praneši

mas. Besiplečianti ir beauganti 
KASA, lietuvių federalinė kre
dito unija, nutarė atidaryti 
naują — ketvirtą skyrių Chi
cagoje, Brighton Parke, 4071 S. 
Archer Avenue. KASA neseniai 
nupirko 5000 kvadratinių pėdų 
namą, kuris netrukus bus 
remontuojamas ir pritaikomas 
finansinei įstaigai. Numatoma 
finansines operacijas pradėti 
ateinančią vasarą. Marąuette 
Parke veikiantis skyrius liks 
pagrindiniu Chicagos apylinkės 
skyriumi. KASOS nariams pra
nešama, kad ateinantį pirma
dienį, vasario 19 d. Prezi
dentų dieną, KASA neveiks. 
Kasa veikia: Marąuette Parke, 
Cicero ir Hickory Hills. Ne
trukus pradės veikti ir Brighton 
Parke.

(sk)

Pasitikę Nijolę Sadunaitę aerodrome. Iš kairės: J. Damušienė, M. 
Krauchunienė, kun. R. Repšys, J. Lieponienė ir Nijolė Sadūnaitė.

jog „Povilas Stravinskas — ryš
ki individualybė, pasižyminti 
nepriekaištinga technika, garso 
kultūra, muzikiniu mąstymu 
bei formos pojūčiu...”. Kaip 
solistas ir įvairių ansamblių 
dalyvis, įrašė eilę plokštelių ir 
koncertavo Sovietų Sąjungoje, 
Lenkijoje, Vokietijoje, Čekoslo
vakijoje, Prancūzijoje ir JAV. 
Pirmą kartąjį girdėsime „Drau
go” dienraščio koncerte balan
džio 1 d.

ŠEŠTOJO MOKSLO IR
KŪRYBOS SIMPOZIUMO 

FILMAS

Jau kurį laiką Amerikoje 
vieši Lietuvos kino studijos 
dokumentinių filmų režisierius 
Arvydas Reneckis su žmona 
(architekte).Viešnagės metu 
svečias susuko pilnametražį — 
2 vai. trukmės filmą. Filmas 
buvo pademonstruotas vasario 
9 d. Irenos ir arch. Alberto 
Kerelių rezidencijoje. Į filmo 
peržiūrą buvo pakviestas sim
poziumo rengimo komitetas. Ži
noma, aprėpti visą simpoziumo 
darbą, net ir 2 vai. trukmės 
filmu — yra neįmanoma. Filme 
dominuoja bendriniai renginiai: 
simpoziumo atidarymas, plena
rinės sesijos, meno parodos, 
literatūros ir muzikos vakaras, 
simpoziumo uždarymo apeigos 
prie Laisvės kovų paminklo bei 
uždarymo akademija. Filmas 
paįvairintas ryškesniais vei
dais, jame gražiai matyti Lietu
vių centras Lemonte, Jaunimo 
centras ir Chicagos miesto cen
tro dangoraižių panorama. 
Filmas padarytas profesionaliai, 
tačiau, žinoma, visų patenkinti 
negalėjo. Buvo pasigendama 
užbaigiamojo banketo vaizdų. 
Apie banketą spaudoje jau buvo 
įvairių pasisakymų: tai buvo 
vienas iš didžių simpoziumo 
renginių. Jame dalyvavo apie 
830 dalyvių, tad ir filme galėjo 
būti užrekorduotas.

Tačiau bendrai paėmus, šis 
filmas turi svarbią išliekamą, 
istorinę reikšmę. Tautinių šokių 
šventės, dainų šventės (jeigu 
yra?) ir simpoziumo filmai, pa
rodys išeiviją ir jos kultūrinį bei 
kūrybinį veidą. Ir tai mes

x Sekite dabartinius įvy
kius Lietuvoje užsiprenume
ruodami pas mane iliustruotą 
dvisavaitinį žurnalą „Švyturys” 
iš Lietuvos, kurio metinė prenu
merata oro paštu yra $36.00 L. 
Stankevičius, 1053 Cr. Alba- 
nel, Duvernay, Lavai, Que. 
Canada H7G 4K7 Tel.: (514) 
669-8834.

(sk)
x Mados, mados, mados!

Įvairiam amžiui, išrankiausiam 
skoniui! Jos bus demonstruoja
mos madų parodoje „Pavasari, 
tik tau!”, kuri rengiama Pasau
lio lietuvių centre, Lemonte, 
balandžio 1 d. Po parodos visų 
laukia skanūs ir sotūs lietuviški 
pietūs. Skubėkite užsisakyti 
vietas. Bilieto kaina tik 20 dol. 
Informacijos kreipkitės tel. (708) 
257-8787. Atvykę nesigailėsite 
ir įdomiai praleisite laisvalaikį!

(sk)

IŠ ARTI IR TOLI

— JAV Jaunimo sąjungos 
Washingtono skyrius kviečia 
studentus, jaunus profesionalus 
bei visuomenę dalyvauti IV 
politiniame seminare 1990 m. 
gegužės 4-6 dienomis. Semi
naras vyks Hyatt Regency 
patalpose, 400 Nevv Jersey 
Avenue, NW, VVashington, D.C. 
Gauti viešbučio nuolaida 
kambarių rezervacijai prašome 
skambinti tiesiai į viešbutį iki 
1990 m. balandžio 16 d. Vieš
bučio telefono numeris yra 
202-737-1234. Reikia paminėti 
grupės vardą gauti nuolaidą. 
Grupės vardas: „Lithuanian 
American Youth Association”. 
Registruojantis vėliau balandžio 
16 d. yra galimybė, kad kamba
rių nuolaida gali negalioti.

— Tamara Dunaravich ruo
šia daktaratą iš antropologijos. 
Ji gavo stipendiją studijuoti Ju
goslavijoje. Su ja išvyko ir jos 
vaikai Jessica, Tonya ir 
Ąžuolas, vėliau vyks ir jos 
vyras Juozas. Ta proga Irena 
Blekytė ir Allen Johnson 
surengė išleistuves.

turime pabrėžti. Kadangi dar 
yra tokių, kurie išeiviją vaiz
duojasi tik kaip yra pavaizduota 
Upton Sinclair „Džiunglėse”, 
arba P. Cvirkos „Frank Kruk” 
romanuose. Tai tenka patirti ir 
dažnuose susitikimuose su 
atsilankančiais iš okupuotos 
Lietuvos. Šį filmą yra numa
toma parodyti platesnei 
visuomenei bei nugabenti ir 
į Lietuvą.

Šis simpoziumas įeis į istoriją 
kaip „Atgimimo simpoziumas”
— tai norėta ir filme išreikšti. 
Berodant Chicagos dangorai
žius, ekrane kiek netikėtai iš
vystame ir Vilniaus naująją 
architektūrą. Tuo būdu yra są
moningai padaroma Lietuvos ir 
išeivijos sintezė. Ir ten, ir čia 
plaka ta pati lietuviška širdis. 
Bežiūrint šį filmą susidaro vaiz
das, kad šiame simpoziume 
dominavo politika. Gal iš tiesų 
taip ir buvo. Vyt. Zalatorius taip 
susumavo: „Kaunietis gyd. V. 
Černius simpoziumą taip 
įvertino: — Tai didelis dalykas 
politiškai, nors mokslo ten jokio 
nebuvo (Akiračiai, 1990 sausis 
nr. 1). Tad ir filmo juostoje 
Landsbergį pakeičia Ozolas, o jį
— Vardys arba Remeikis. Ži
noma, šalutinėse patalpose buvo 
kalbama apie kompiuterius, 
puslaidininkius ir procesų 
analizes, tačiau ten kur buvo 
žmonės — dominavo atgimimas. 
Praėjusieji buvo atgimimo 
metai. Tad ir šeštasis simpo
ziumas negalėjo to išvengti ir 
išliks Atgimimo vardu.

J. Ž.
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