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„Sąjūdis tau negali pažadėti 
nieko, išskyrus laisvę" 

Vilnius. — Šiandien pavergto
je Lietuvoje vyksta pirmą kartą 
daugmaž demokratiški rinkimai 
į Aukščiausiąją tarybą. Tačiau 
ši Taryba bus renkama nenor
maliomis sąlygomis — pavergto
je Lietui oje. 

Tarybos uždavinys bus parla
mentariniu keliu panaikint i 
aneksiją ir viešai pareikšti, kad 
Lietuva yra nepriklausoma 
valstybė ir tęsia Lietuvos Res
publikos valstybingumo tradici
jas. Tam uždaviniui įvykdyti 
reikės drąsių, savarankiškų, 
dorų, gyvenimo išbandytų, pra
eities nus ika l t imų nesu-
kaustytų žmonių. Daugiausia jų 
šiendien yra susibūrę apie Są
jūdį, kuris įrodė savo gyvybin
gumą ir pasiaukojimą Lietuvai. 

Nėra abejonės, kad atkuriant 
nepriklausomą Lietuvą, mūsų 
laukia sudėtingos derybos su 
Tarybos Sąjungos vadovais, o 
šias derybas gali vesti tik prin
cipingi ir nuoseklūs žmonės. 
Sąjūdis atmeta mums Maskvos 
peršamą „apsisprendimo įstaty
mą" ir „atsiskyrimo mechaniz
mą", kurių tikslas — įteisinti 
prieš penkiasdešimt metų įvyk
dytą nusikaltimą, kai TSRS, 
panaudodama šantažą, prievar
ta ir karine jėga, prijungė Lie
tuvą prie Tarybų Sąjungos. To
dėl, kad ir kokie būtų tie ..įsta
tymai" ar „mechanizmai", jie 
netaikytini Lietuvai. Tai su
prantame ne tik mes, bet ir vi
so pasaulio demokratinės vals
tybės. 

Mes praradome penkiasde
šimt normalaus vystymosi me
tų, ir mums tenka įtempti visas 
jėgas, kad pasivytume toli nuė
jusią Europą. Tačiau darbas ir 
ryžtas nugali visas kliūtis ir 
daro stebuklus. Mes jau dabar 
savo rankomis kuriame n.iująią 
Lietuvą, kuri užtikrins mūsų 
piliečiams gerove ir laisvę. 

Todėl balsuokime už Sąjūdžio 
kandidatus, kurių pažiūromis 
neabejojame. Už tuos, kurie ryž
tingi, kompetentingi ir atsi
davę Lietuvai. 

Atgimusiai Lietuvai — nepri
klausomybę, nepriklausomai 
Lietuvai — demokratija, demo
kratinei Lietuvai — žmonišką 
gyvenimą! 

„Atgimimas", Nr. 6 (67) 

Tai Sūjūdžio rinkiminės pro
gramos pasisakymas ir pagrin
dinis šūkis, su kuriuo buvo eita 
į šios dienos rinkimus. Buvo pa
skelbta rinkiminė programa, 
apimanti visas sritis: politiką — 
užsienio ir vidaus, ekonimika. 
kultūrą, socialinę rūpybą, gam
tosaugą. Kultūros sritis apima 
tautiškumą, dorovės ugdymą, 
Bažnyčios reikalus, kūrybos 
laisvę, švietimą ir mokslą. 

Plačioje programoje pasisako
ma už besąlyginę nepriklauso
mybę, o ją paskelbus, priimti 
Nepriklausomomos Lietuvos 
Laikinąja Konstituciją 

Sąjūdžio pas iūlymas 
Sąjūdžio rinkiminę programą 

rengė kvalifikuoti jvairių sričių 
specialistai. Vienas iš jų buvo fi
losofas Vytautas Radžvilas. Jo 

išsamus, nepataikaujantis tos 
programos aptarimas ir rimtas 
žvilgsnis j būsimosios nepri
klausomos Lietuvos ateitį, buvo 
atspausdintas „Atgimimo", Są
jūdžio leidžiamo savaitraščio, šių 
metų penktame numeryje. Štai 
t ik viena ištrauka. 

„Manyčiau, kad kaip t i k 
orientavimasis į vadinamuosius 
konkrečius pažadus slepia dau
giau nesąmoningo noro papirk
t i rinkėją negu štai toks aiškus 
ir atviras išsakymas principinės 
pozicijos, kuri išdėstyta pream
bulėje. Jeigu prisimenate, plat
formos preambulėje aiškiai 
rašoma: Sąjūdis tau negali paža
dėti nieko, išskyrus laisvę, nes 
Sąjūdis esi tu pats. Šita princi
pinė platformos nuostata ka ip 
t ik remiasi prielaida, kad žmo
gus pirmą kartą po daugybės 
metų turės įstatymais garan
tuotą galimybę susikurti tokį 
gyvenimą, kokio panorės, tačiau 
jeigu, tarkim, tas žmogus bus 
tinginys, tai jokia rinkiminė 
platforma negalės garantuoti 
j am gerovės, nes tie laikai, kai 
gerovės minimumą užtikrinda
vo valstybė, neišvengiamai 
grimsta į praeitį. 

Manyčiau, kad mūsų pasiūly
tas rinkiminės platformos va
r iantas šiuo atžvilgiu kaip t ik 
yra maksimaliai sąžiningas, ir 
juo nesiekiama pigiai patraukti 
rinkėjų į savo pusę. Labai gerai 
suprantame, kad atvirai rašyti 
tokius dalykus truputėlį pavo
jinga, nes išlaikytinių nuotaikos 
pas mus smarkiai paplitę. 

Vienas iš svarbiausių totalita
rinio bolševizmo stiprybės šalti
nių ir yra tas, kad žmonės nuo
latos keiksnojo nesibaigiantį 
skurdą ir vargą, bet giliai sielo
je patenkinti tuo, kad jiems 
užtikrintas elgetiškas pragyve
nimo minimumas. Jeigu mums 
n e p a v y k s s u l a u ž y t i š i tos 
psichologinės nuostatos, be 
jokios abejonės, L ie tuva 
niekada neišbris iš atsilikimo ir 
skurdo. Jokia valstybė nieko 
negali duoti savo piliečiams, 
jeigu jie nesugeba ir nenori 
dirbti". 

Skandinavijos 
lėktuvai skris 

į Taliną 
Estija. — Vasario 20 dieną 

įvyko Estijos TSR Ministrų ta
rybos 'dabar vadinamos vyriau
sybe) posėdis, kuriame buvo ap
svarstytas „įstatymo dėl oro 
susisiekimo linijų" projektas, 
posėdyje priimtas įsakas, ku
riuo vadovaudamasi Estijos 
avialinijų valdyba turės sąlygas 
sudaryti kontraktus su kitomis 
užsienio aviakompanijomis. Ne
paisant karinių žinybų interesų, 
numatyta įvesti pastovų Skan
dinavijos aviakompanijos SAS 
oro koridorių virš Estijos. 

Šiandien Estuos nepriklausomybes paminėjimo švente. Nuotraukoje 
estai „Baltijos kelyje", kai praėjusią vasarą visi pabaltiečiai sujungtomis 
rankomis per visus tris kraštus sudarė gyvąją žmonių grandine, pasmerkdami 
nacių-sovietų sutartis ir pasisakydami už Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
nepriklausomybe. 

Nikaragvoje demokratijos 
išbandymas 

— Lenki jos vyriausybė pa
reiškė, jog Sovietų daliniai tur i 
pasilikti krašte tol, kol nebus 
užtikrintas iš Vokietijos pusės 
aiškus sienų saugumas. 

Managva . Šį sekmadienį pirmą 
kar tą po 10 metų, kai marksis-
tai-sandinistai valdo Nikarag
vą, įvyks rinkimai. 

Sandinistų prezidentas Daniel 
Ortega vis gąsdino savo gyven
tojus, kad įvyks invazija Paga
liau ji įvyko. Daugiau kaip 
7,000 užsieniečių atvyko į šį 
mažą centrinės Amerikos kraš
tą paskutinių savaičių metu, bet 
neužimti sandinistų vyriausy
bės vietų, o stebėti istorinių pre
zidentinių rinkimų vasario 25 d. 
Tai bus daugiausia pasaulyje 
stebimi rinkimai ir nemažos 
užsienio valiutos sumų paliki
mas Nikaragvoje. Iš 2,500 ofi
c i a l ių stebėtojų, 669 y ra 
paruosti rinkimų tarnautojai iš 
Jungt inių Tautų, kurie regist
ruos balsavimus, o kiti atsiųsti 
iš Amerikų organizacijos, įskai
t a n t ir buvusio JAV prezidento 
Carterio delegacijos narius. Jie 
visi bus labai reikalingi rinki
mų dieną. 

Nikaragva neturi jokios demo 
krat inės rinkimų patirties. Tad 
svarbu, kad nebūtų apgavysčių 
iš valdančiosios sandinistų pu
sės, o taip pat ir iš opozicijos. 
Tačiau užsienio žurnalistai pa
t a r i a prisiminti, kad daugelis 
Nikaragvos žmonių yra beraš
čiai. 

Jungtinės Tautos atsiuntė 235 
specialistus, kurie padės skai
čiuoti balsus, nes yra įruošta 
brangiai kainavusi kompiuterių 
sistema. 

Lietuvoje mirė du 
kunigai 

Neseniai gauta iš ok. Lietuvos 
žinia, kad mirė kun. Juozas 
Kupstait is ir kun. Jonas Paliu
kas . A.a. kun. J. Kupstaitis bu
vo gimęs 1907 m. vasario 15 d. 
Kunigu įšventintas Kaune 1933 
m. birželio 25 d. Marijonas nuo 
1927 m. rugpjūčio 15 d. Pasku
t iniu metu buvo klebonas Gi
žuose, o dabar sirgo ir negalėjo 
eiti jokių pareigų, tai gyveno 
kaip ligonis Vilkaviškyje. 

A.a. kun. Jonas Paliukas buvo 
gimęs 1913 m. spalio 24 d. Ma
rijonas buvo nuo 1935 m. rug
pjūčio 15 d. Kunigu įšventintas 
Kaune 1942 m. gegužės 24 d. 
Dirbo įvairiose vietose, buvo pa-
raližuotas, bet šiek tiek atgavęs 
sveikatą buvo altaristas Tveruo
se. Telšių vvskuDiioie. 

So l idarumas su kairiaisiais 
Į Managua susirinko tūkstan

čiai užsieniečių iš visur, 
įskaitant Ho«ywoodą ir Olan
diją. Daugelis iš jų nori parodyti 
solidarumą kairiųjų vyriausy
bei, kurie save^tiūta „rinkimų 
turistais", praneša „Christian 
Science Monitor" 'dienraščio 
korespondentas iš Nikaragvos 
sostinės. Viena solidarumo gru
pė atvyko iš Sovietų Sąjungos, 
kuriai vadovauja Dimitri Go-
lovko. J i s pasakė, kad jo dele
gacija nori stebėti, kaip praves
ti daugiapartir.:us rinkimus ir... 
laimėti. 

Nikaragvos opozicinės partijos 
ir grupės sudarė vieną organi
zaciją UNO p-.eš valdančiąją 
Sandinistų pariją. Iš viso yra 
1.7 mil. registruotų balsuotojų. 
Bus renkamas i "ezidentas, tau
tinė asamblėja r vietinės tary
bos. UNO kand iatė prezidento 
pozicijai yra V: lėta Barrios de 
Chamorro, kur urės rungtis su 
Sandinistų pre. Ortega. 

— Prez . V. Hivelis, Čekoslo
vakijos prezidentas, kaibėda 
mas Kongrese rasakė, kad JAV 
turi būtinai p . ėti Sovietų Są
jungai... rody. mos kelią į de
mokratiją. 

— Tadžiki-*><*no sostinėje 
Dušanbe įves - draudžiamasis 
la ikas va ik ; oti ga tvėse . 
Kareiviai su * r -cais, dujomis ir 
š a u t u v a i s sėjo pr ieš 
protestuojant žmones, kurių 
plakatuose b užrašai: „Mir
tis rusams!" "askvos radijas 
p ranešė , K3<i s i tuaci ja 
nesukontrol • įama. Mieste 

; vyko gaisra žmonės buvo 
i kareivių mu- ."d. Komunistų 

partijos rūm > buvo stipriai 
apdeginti. Du be miestas turi 
500.000 gyve jų. 

— Frunze «te, Kirgizijos 
sostinėje, pr idėjo r iaušės 
praėjusį sava "- uį. Demonstra
cijos tęsiasi ir »bar. Rusų gy
ventojų ten ;• maždaug 30^ . 

— Izraelio 
miras pasak* 
Egipto pasi ' 
Rytų taikos r 
Amerika, yra 
esąs tik techn 
galįs kalbė; 

- pirm. Y. Sha-
g Izraelio ir 
Tias Vidurio 

K du, kaip siūlo 
--eikalingas. Tai 

s dalykas ir jis 
kitais palesti-

Lietuva renka 141 
parlamentarą 

Nepriklausomybė ir koalicinės vyriausybės 
sudarymas 

nio^iaio K*>t r - ' P T O vaHaic 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Washingtone, kaip buvo 
anksčiau pranešama, buvo be
veik tikra, jog įvyks Sovietų 
Sąjungos ambasadoriaus iškvie
timas į Valstybės departamentą 
demaršui dėl JAV kongresme-
nų neleidimo įvažiuoti į Lietu
vą, kurie norėjo ten stebėti šian
dien vykstančius r inkimus, 
tačiau dabar pranešta, kad to 
neįvyko, nors sakoma, kad Vals
tybės sekretorius James Baker 
III pasiuntė telegramą tuo rei
kalu į Maskvą. 

— Lietuvoje komunistinė vy
riausybė įsakė iškelti rinkimų 
dieną vadinamas valstybines 
vėliavas, tačiau gyventojai to 
įsakymo nevykdo. Iškeltos tik 

j tautinės trispalvės nepriklauso
mos Lietuvos vėliavos. 

— Pavergtos Lietuvos maž
daug 4,000 jaunuolių grąžino ar 
suplėšė į kariuomenę šaukimo 

; korteles, atsisakydami atlikti 
' karine tarnybą ne Pabaltijo 

kraštuose. 
— Sovietų Sąjungos Ko

munistu partija ketvirtadienį 
išleido jausmingą, patriotinį at
sišaukimą į krašto gyventojus, 
prašydama 'aikytis ramiai de
monstracijose, kurios planuoja
mos šį sekmadienį. Centro ko-
miteto pareiškimas buvo pers
kaitytas televizijoje žinių metu. 

— ..Chicago Sun-Times" ko-
lumnistai Rowland Evans ir Ro-
bert Novak vakar dienos laido
je perdavė reportažą iš Vilniaus 
ir Kauno ir pokalbius su Romu
aldu Ozolu, Algirdu Brazausku. 
Broniumi Genzeliu. Vytautu 
Landsbergiu. Metropolyje vie
nas Sąjūdžio jaunas aktyvistas 
pasakęs, kad maždaug 20,000 
KGB agentų Lietuvoje daro vis
ką, kad sulaikytų jų veiklą. 

— Los Angeles teismo rū
muose daugiau kaip 8 valandas 
praėjusį savaitgalį liudijo buvęs 
prez R. Reaganas Irano-Contrų 
byloje, ka i buvo parduoti 
ginklai I ranu i . Dabar 
paskelbtame liudijime Reaga
nas sakosi niekada nežinojęs, 
kad gautas pelnas buvo per 
duotas Contrams. Jis taip pat 
niekada nenujautęs, kad jo Sau
gumo tarybos narys pik. Oliver 
North slapta padėdavęs Niką 
ragvos laisvės kovotojams. J pro
kuroro Dan VVebb klausimus jis 
124 kartus atsake, kad nieko 

Vilnius . Šiandien Lietuvoje 
vyksta jau beveik laisvi rin
kimai, kokių Sovietų Sąjunga, 
užėmusi šį kraštą 1940 m., netu
rėjo nuo pat 1917 metų. 

Daugelio stebėtojų nuomone, 
L ie tuva bus pirmoji, kuri 
nubalsuos pabaigti su komunis
tų valdymu ir įves koalicinę 
vyriausybę, kurioje naujai įtei
sintos partijos atstovai viršys 
komunistus. Rinkimai turėtų 
praskinti kelią oficialiai Lietu
vos nepriklausomybės deklara
cijai, rašo ,.New York Times" 
vakar dienos laidoje. Naujoji vy
riausybė turės tartis su Mask 
va dėl kariuomenės išvedimo ir 
dėl ekonominių ryšių su Sovie
tų Sąjunga. 

Net atsiskyrusios Lietuvos 
Komunistų partijos kandidatai 
nuo Maskvos pasisako už nepri 
klausomą Lietuvos valstybės 
statusą, paneigtą 1940 m. Jie 
net reikalauja išvežti Sovietų 
kareivius iš Lietuvos teritorijos 
ir tuoj pat sukurti laisvą ekono
miją. Pasisakoma už neutralią 
Lietuvos valstybe ir nepriklau
sančią Varšuvos paktui. 

Mažuma su Maskva 
Tik mažuma kandidatų į Lie

tuvos parlamentą pasisako už 
ryšius su Maskva, daugiausia 
rusai, kurie perėjo į atskilusią 
ir Maskvai lojalią partiją, pasą 
kojo korespondentui B. Keller 
Lietuvos Komunistų partijos 
vado asistentas Algis Žukas. Ji 
dabar Lietuvoje vadinama 
„nakt ine partija" arba net 
„Ceausescu partija". Žaliųjų 
kandidatas Jonas Tamulis Vil
niaus rusų-lenkų apgyventoje 
srityje aiškino rinkėjams, kad 
jie nebijotų nepriklausomybės, 
nes jiems bus užtikrintos jų tei 
sės, jie busią laisvesni negu 
dabar. 

Maždaug iš 500 kandidatų rei
kia išrinkti 141 parlamentarą. 
K iekv ienas , kuris turėjo 
surinkęs bent 250 parašų, kurie 
už jį pasisakė, galėjo būti kan
didatu ir renkamu į Lietuvos 
parlamentą. Tačiau Krikščionių 
demokratų atstovas Vytautas 
Bogušis šiam korespondentui 
pasakė: ,,Tai d;r nėra pilnai 
laisvi rinkimai, nes kraštas oku
puotas. Viskas tebėra Komunis
t e partijos žinioje". 

B g 'ZJjĮ — r 

PINLAND J?y/^ 

jungia visas už Lietuvos nepri
klausomybę pasisakančias par
tijas; jų tarpe yra ir komunistų 
kandidatų, kurie eina už nepri
klausomybę. Kitos dvi didesnės 
partijos yra Socialdemokratai ir 
Krikščionys demokratai. 

Sūjūdžio strategistai spėja, jog 
jų kandidatai surinks nuo 60 iki 
80rr balsų. Jie tik bijo. kad per 
didelis pasitikėjimas neatneštų 
kitokius rezultatus. Gali tekti 
taip pat kai kur pravesti antri
nius balsavimus, jei kandidatas 
nesurinks 5 0 ^ balsų. 

Lietuviai pas i ruošę 
Naujasis Lietuvos parlamen

tas turėtų balandžio mėnesį su
sirinkti į pirmąją savo sesiją ir 
paskelbti nepriklausomybės de
klaraciją, rašo B. Keller, „New 
York Times" korespondentas iš 
Maskvos. Algimantas Čekuolis 
jam sakęs, kad, jei Maskva labai 
priešinsis nepriklausomybei, ji 
gali daryti didelį ekonominį 
spaudimą, bet gyventojai esą 
pasiruošę tam pasipriešinti ne 
smurtu, bet kitais būdais. 

Kai kurie kandidatai pasisako 
už referendumą nepriklausomy
bės klausimu, kad būtų parody
tas žmonių nusiteikimas Va
karams ir kartu pačiai Maskvai. 
„Viskas priklausys nuo situ
acijos Rusijoje", pasakojo jam 
Čekuolis. „Jei ten bus streikai 
ir kitokia netvarka, tai gali bū
ti sąlygos tam palankios ir anks
čiau" 

Par t i jų kandidatai 
Didžiausia kandidatų bloką — 

200 sudaro Komunistu partijos 
nariai. Lietuvoje nemanoma, 
kad jie laimėtų dauguma, gal 
tik 30 ar 40%. Maždaug 80 
kandidatų priklauso lojaliai 
Maskvos partijai. Antra di
džiausia kandidatų grupe pri 
klauso Sąjūdžiui, kuris turi iš 
viso parinkęs 146 kandidatus 
Sąjūdis nėra partija, bet ap-

— Frankfur te trys vokiečiai 
buvo apkaltinti šnipinėjimu 

Ne visi kaliniai 
laisvėje 

Washingtonas . — Helsinkio 
komisija, kuriai vadovauja sen. 
Dennis Deconcini ir jo pavaduo
tojas kongr Steny Hoyer, pra
neša, jog po Vienos konferenci
jos, kurioje dalyvavo 35 valsty
bių atstovai, sausio 19 d. priė
mė pareiškimą. 

Nežiūrint kad konferencija 
vyko pagerėjusių Rytų-Vakarų 
ryšių periode, tačiau žmogaus 
teisių srityje, o ypač laisvės ir 
religijos srityse dar nėra visiš
kos žmogaus teisių įgyvendini
mo laisvės. Komisija mano. jog 
dar yra asmenų Sovietų Sąjun
goje, kurie kalinami už politi
nius įsitikinimus bei pažiūras, 
nežiūrint, kad vyriausybė sako. 
kad tokių kalinių nebėra. JAV 
turėtų stengtis, kad visi poli
tiniai kaliniai būtų paleisti. 
Taip pat dar yra asmenų, ku
riems neleidžiama išvykti į už
sienį. 

KALENDORIUS 
Vasario 24 d.: Estijos nepri

klausomybės šventė. Motiejus, 
Demetrija, Gaudrimas, Goda. 
Gedmantas. 

Vasar io 25 d.: Viktoras. Jus
tas. Terezijus, Rasa. Margiris, 
Regimantas. Vygintas. 

Vasar io 26 d.: Aleksandras, 
Izabele, Jo rūne , J o g i n t a s , 
Aurime 

Vasario 27 d.: Gabrielius, Aš
mantas, Skirmante. Fortūnatas, 
Ginvilas. 

ORAS CHICAGOJE 
Saule teka 6:35. leidžiasi 5:33. 
Temperatūra šeštadieni 24 L, 

sekmadienį 20 1., pirmadienį 31 



DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. vasario mėn. 24 d. 

REDAGUOJA Jonas 2adeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
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VERTINGOS ŽIEMOS 
KURSŲ DOVANOS 

Žiemos kursuose dalyvavu
sieji parsivežė namo įvairių 
dovanų. Kursantai, vadovai, 
darbininkai ir paskait ininkai 
patenkinti vyko namo. Ką šie 
žmonės pergyveno gruodžio 26 
d. iki sausio 1 d. Dainavoje 
vykusiuose kursuose ir kokias 
dovanas jie gavo? 

Kursantai, atvykę iš Chicagos 
su vadove Rūta Sidryte, t ikrai 
parsivežė kantrybės dovaną. Jų 
12 valandų kelionė iš Chicagos 
į Dainavą buvo tikrai varginga. 
Per ilgokai trukusią kelionę 
buvo daug laiko pabendrauti , 
padraugauti, net pamiegoti. Jau 
kelionėje kursantai iš Chicagos 
pradėjo jausti vieną iš didžiau
sių, dovanų, t.y. šeimyniškumo 
ir draugiškumo jausmą, kuris 
Dainavoje visus apsupa. 

Kita kursų dovana buvo gam
toje praleistas laikas, lošiant 
futbolą, čiuožiant ant užšalusio 
Spyglio ežero, važinėjant rogu
tėmis, ar valandėlę pasėdint 
lauke, džiaugiantis Dainavos 
gamta. Kursai visiems dovano
jo progą dž iaug t i s žiemos 
stebuklais. 

Kursų pokalbiai reikalavo, 
kad kursantai protingai galvo
tų ir išmintingai klausimus 
spręstų — tai dar viena dovana. 
Paskaitininkų iškeltas mintis 
k u r s a n t a i turė jo p a t y s 
susimąstę pasvarstyti . Sunku 
atsakyti į tokius klausimus: 
,,Kur tu randi Dievą?" „Ką tu 
nori pasiekti per a t e inan t į 
dešimtmetį?" „Jeigu Lietuva 
būtų nepriklausoma, a r vyktum 
ten gyventi?" „Jei krikščionių 
pareiga yra padėti benamiams, 
kaip turime tai a t l ikt i?" 

Kursų metu buvo suteikta 
daug žinių apie dabartinę padėtį 
Lietuvoje. Juozas Polikaitis ir 
Birutė Bublienė papasakojo 
k u r s a n t a m s apie n e s e n i a i 
įvykusį ateitininkų suvažia
vimą Lietuvoje. Kitoje paskai
toje Lietuvos politinė padėtis 
buvo įdomiai svarstyta disku
sijų būdu. kaip tai įprasta tele
vizijos programoje , ,Night 
Line". Šioje „Dainava Line" 
dalyvavo Marius K a t i l i u s -
Boydstun ir Gintaras Grušas. 
Žin ios apie L i e tuvą buvo 
įdomiai ir efektyviai pateiktos. 

Kursantai neblogai informuo
ti apie dabartį, bet buvo svarbu 
sužinoti apie ateitininkijos pra
džią. Rima Polikaitytė suteikė 
visiems informacijos dovaną 
savo paskaitoje ap i e a te i 
tininkijos istoriją. Ši dovana 
buvo labai įdomi ir vertinga. 

Kita svarbi kursų dalis buvo 
katal ikiškumo principo įgy
vendinimas. Šis principas buvo 

visur regimas ir jaučiamas. 
Dievo a r t i m u m a s buvo 
jaučiamas ne tik per kasdie
nines šv. Mišias ir maldas, bet 
ir per Gintaro Grušo vedamus 
vakarinius susikaupimus. Kur
suose visi turėjo progą pasimels
ti, pagalvoti, susikaupti, verkti 
ir draugą apkabinti . Dievo 
meilė visus kursantus paveikė. 
Dievo meilė buvo neapsakomai 
svarbi dovana. 

Katalikiškumo principas buvo 
toliau apibūdintas kun. Edžio 
Putrimo paskaitoje apie šventus 
sakramentus ir jų kasdieninę 
svarbą. Šios paskaitos eigoje, 
kursantai pagamino plakatus, 
kurie apibūdino vieną iš sakra
mentų. Šie plakatai — kursantų 
aukos Dievui — buvo vartojami 
tos dienos šv. Mišiose. Gintaras 
Grušas kitoje paskaitoje kalbėjo 
apie Jėzų Kristų. Jis išaiškino, 
kad mes pirma patys turėtume 
atsinaujinti Kristuje, o tik tada 
„Visa atnaujinti Kristuje" Gin
taras paklausė keletą klausimų, 
kurių atsakymus visiems verta 
pasvarstyti: „Kuriuo keliu turiu 
aš eit i?" „Kuriuo noriu eiti?" 
„Koks yra mano Dievas?", „Pa
gal ką aš darau savo spren
d imus?" Jei ieškosime šių 
klausimų atsakymų, atrasime 
didelę dovaną. 

Dalinantis mintimis iškalbos 
konkurse, kursantai turėjo pro
gą viens kitą apdovanoti savo 
pergyvenimais . Kai kurios 
kalbos buvo juokingos, o kitos 
rimtos. Kai Lora Krumplytė 
apibūdino savo „idealų vyrą" — 
visa stovykla juokėsi, bet kai 
Adr iana Karkai tė ir Rima 
Ješmantai tė papasakojo savo 
gyvenimo sunkiausią momentą 
— niekas nesijuokė. Kursantai 
kar tu juokėsi ir verkė. 

Gruodžio 31d. įvyko Mokslei
vių Ateitininkų sąjungos su
važiavimas. Suvažiavimo metu 
moksleiviai balsavimo būdu iš
rinko naują centro valdybą. Su
važiavimas nutarė dr. V. Vy
gantą ir dr. D. Boydstunienę 
p r ipaž in t i sąjungos garbės 
nariais. Suvažiavime mokslei
viai pajuto, kad jie yra atsakingi 
už savo sąjungą ir kad jų balsai 
yra labai svarbūs. 

Kalėdų diena visi buvo apdo
vanoti materialinėmis dovano
mis, bet žiemos kursuose kursų 
dalyviai viens kitą apdovanojo 
dovanomis , kur ios buvo 
dvasiškos, draugiškos ir ateiti-
ninkiškos. Kai materialinės 
dovanos jau bus padėtos ant 
lentynos ir užmirštos, kursuose 
gautos dovanos dar ilgai bus 
naudojamos. 

Ju l i j a Krumplytė 

Jaunučiai atei t ininkai Clevelande ir jų glooe.ai Kr i s t i na Alšėn ienė , Vida Švarcienė ir dr. Ma

rius Laniauskas. 

JAUNUČIŲ ATEITININKŲ VEIKLA 
CLEVELANDE 

Clevelando jaunučiai atei
tininkai naujus veiklos metus 
pradėjo pernai rudenį. Mūsų 
sąraše yra 36 vaikai nuo pirmo 
iki aštunto skyriaus. Renkamės 
kas trečią mėnesio šeštadienį 
Dievo Motinos parapijos 
svetainėje po pamokų lietuviš
koje mokykloje: Mes visi kartu 
kiekvieno susirinkimo pradžioje 
sukalbame maldą, skania i 
užkandame ir tada einame prie 
darbo. 

Pirmame susirinkime vadovė 
supažindino su metų tema. Ant 
labai didelio lapo popieriaus ji 
užrašė „Kas mes esame?" ir 
prašė mūsų atsakyti. Mes ant to 
lapo surašėme šiuos žodžius: 
„Vaikai, šeimos nariai, ateiti
ninkai, mandagūs, jaunučiai, 
inteligentai, žmonės, mokiniai, 

draugai, Amerikos piliečiai, ber
n iuka i , mergaitės, l ietuviai , 
Dievo vaikai broliukai ir sesu
tės, dukros r sūnūs" . Tada 
vadovė paaiškino, kad per 
kiekvieną susirinkimą daugiau 
pakalbėsime apie vieną ar dvi iš 
tų reikšmių Tada išgirdome 
įdomią pasaka apie draugą ir ją 
grupėse diskutavome. Susi
r inkimą baigėme rankdarbių 
valandėle. 

K i t u o s e s u s i r i n k i m u o s e 
mokėmės apie šeimą, mandagu
mą, savo vardų kilmę, ateiti
n inkų įžodžio reikšmę ir dė
kingumą. Mums labai smagu 
kar tu pabūti, padainuoti, atlikti 
meno darbeliui Labai laukiame 
ki to susirinkimo. 

Rimas Š v a r c a s 

Nuotr . V. Š v a r c i e n ė s 

SUSITIKSIM SU 
NIJOLE SADŪNAITE 

D a u m a n t o - D i e l i n i n k a i č i o 
kuopos, vasario 25 d., sekmadie
nį, vietoje numaty to susi
rinkimo, ruošia kavutę — susi
tikimą su Nijole Sadūnaite. Visi 
uniformuoti renkamės punktua
liai 9:30 val.ryto Ateitininkų 
namuose, Lemonte. Susitikimas 
vyks nuo 9:30 iki 10:30 vai. ryto. 
Visi kviečiami, o ypač jaunos 
šeimos. 

REKOLEKCIJOS 

Vienos dienos dvasinis susi
telkimas kovo 3 d. vykdomas 
Lemonte — Ateitininkų na
muose. Pradžia — 9:00 vai. ryto. 
Šias rekolekcijas praves kun. 
Ričardas Repšys, MIC, vu ems 
žinomas, kaip geras pamoksli
ninkas. Būdami krikščionys ir 
gyvendami veiklos sūkuryje, 
privalome laikytis vienybės su 
Dievu. Žmogus, kuris sugeba 
surasti laiko ne tik darbui, bet 
ir maldai, susitelkimui, su
stiprina savo jėgas kasdieni
niam veiklos gyvenime ir pra
tur t ina aplinką. Laukiami ir 
kviečiami visi l ietuviai ir 
nea te i t in inka i bei įvairaus 
amžiaus žmonės; visi ras sau 
tinkamo peno. Apie dalyvavimą 
prašoma skambinti J. Damušie-
nei, tel. 1-708-301-8001. arba 
1-708-257-8508. 

Prelatas Vytautas Balčiūnas ir prof kun. Antanas RubSys atei t ininkų studijų 

dienose. Dainavoje Nuotr. Va l e r i j o s Ž a d e i k i e n ė s 

NIJOLĖ SADŪNAITE 
PAS STUDENTUS 

Antras studentų ateitininkų 
susirinkimas įvyko vasario 17 
d., 6:00 v. v., pas Marių Katilių 
Boydstun. Susirinkimą pra
dėjome trumpa malda. Studentų 
tarpe buvo kun. Kastytis Rama
nauskas ir viešnia iš Lietuvos 
Nijole Sadūnaite. Kun. Rama
nauskas pravedė pašnekesį apie 
Bažnyčios padėtį Lietuvoje. 
Pašnekesyje dalyvavo ir Nijolė 
Sadūnaite. Atidžiai klausėmės 
pasakojimo, kaip ji atvyko į lais
vą pasaulį . Buvo malonu 
visiems pasiklausyti ir su Nijole 
Sadūnai te pas ika lbė t i . Po 
pašnekesio ir diskusijų vaiši
nomės. 

VVashingtono Ate i t in inkų sambūrio nar ia i pabendr n i m e su svečiu iš Lietuvos Saulium Galą 
dausku Is k.: A r ū n a s Pemkus . Jonas Čikota. Mirga PakStyte, Saulius Galadauskas. Anus Kauf 
manas . Viktoras Kaufmanas , Dar ius Sužiedėlis. Il-je eil. — Ginta Palubinskaite. Gabija Pakš 
tyte. Vida Vodopalaite. Elvyra Vodopaliene - globėja, ir Ada Vodopalaite 

Kitas susirinkimas vyks kovo 
3 d.. 6:00 v.v. pas Mar ių 
Kat i l ių-Boydstun. J a u n i m o 
Mišios įvyks kovo 10 d., šeš
tadienį. Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje 5 vai. 

L. Bi lutė 

IŠ SENDRAUGIŲ VEIKLOS 
NEW YORKE 

Ate i t in inkų s e n d r a u g i ų 
valdyba New Yorke buvo per
r inkta praėjusį rudenį vyku
siame bendrame vietos ateiti
ninkų susirinkime. Naujos ir 
įsipareigojimą baigusios valdy-. 
bų posėdis įvyko sausio 15 d. 

Valdyba 1990-tiems metams: 
J . Rugelis. P. Ažuolienė, K. Nor
vilą. A. Lukoševičius, G. Simo
naityte. A. Lukoševičiūtė, L. Sa-
tinskaite ir A. Lukoševičiūtė. 
Džiaugiamės, kad New Yorke 
sendraugių valdybą sudaro ir 
daugiau patyrimo tur in tys sen
draugiai, ir neseniai studijas 
baigę. Taip , čia nėra generacijų 
susikirtimų. 

Posėdžio metu buvo disku
tuojama atAįties veikla. Numa
ty ta ŠĮ pavasarį ruošti Metinė 
šventė, surengti n u o t r a u k ų 
paroda .: į teinančiais metais 
vėl ruošti tradicinį Kaukių 
balių. Šiais metais Kaukių 
baliaus nemosime, nes persi
tva rk ius valdybai, l iko per 
mažai laiko baliaus ruošimui. 

Audrė Lukoševič iūtė 
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• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija straipsiaus taiso savo 
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anksto susitarus. Redakcija už 
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą porom* 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 «eat 51 st StrMt 

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

antr. ir penkt. 10-4; šešt 10-2 vai 

DR. ARVYDAS J . DAIUDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2585 W. Uncotn Hwy. (Hwy. 30) 
Olympla FleMs, IH. 
Tel . (708) 744-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. V1JAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
!R ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
P'iklauso Holy Cross ir Crtnst ligoninėms 

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

Pirm antr ketv . penkt n u o 1 2 i k i 6 v v 

DR. JANINA JAKŠEVICIUS 
JOKSA 

VAIKŲ LIGOS 
• 441 S. Puleakl Rd., Chicago IL 

Roz. (1-312) 778-7679 
Kab. (1-312) $02-0221 

Valandos susitarus 

DR. EUGIJUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St. 
Tol. (1-312) 735-7709 

217 E 127st St 
Lemont. IL 60439 

Tol.(70«) 257-2265 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9350 S. Roborts Rood 
Hlckory H!ll» 

Tol . (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
SE'MOS DAKTARAS 'R CH' B URGAS 

Famtty M***cal Cllrle 
217 E. 127 t t . — L*«m>rrt. IL 40439 
Priklauso Palos Corr>mun>tY Hosoitai " 

Siive' Cross Hospita. 
Valandos pagal susitaria 

fOt (704) 267-2248 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

To l . (1i|-312)767-7575 
5780 Archer Avo. 

(6 blokai į vakari/s nuo Gcerc Ave) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BCUCKAS 

DANTŲ GVDVTOJAI 
P»n«l«4nk«m« nuolaida 

2434 W utfmanlan Ptasa Court 
Tol. (1 3121 t2S-*2*a 

S07 S. GNbort. UOrnif t IL 
Tai. (704) 3S2-4447 

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

Specialybė anesteziologija 
Srterman ligonine. Elgin. (L. 

(Tol. (708) 742-9800 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. (1-312)735-4477; 
Roz. (706)248-0067; -roz (708)246-6581 

DR. E. DEČKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MEDICAL BUILDING 

6449 So. Puteefcl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus >r krauio ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir hemcedu gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tol. (1-312) 58)5-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr ketv 'r penkt 

Re'*alui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

?659 W 59th St . Chicago IL 
Tol. (1-312) 476-2112 

9525 S 79th Ave Hickory Hills !L 
Tol. (708) 598-8101 
Vai oagai susitarimą 

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

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

Kasdien i ik' 8 vai vak 
išskvrus trąč šešt 12 N 4 * 8 1 popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BE! CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Avo. . Sutte 324 Ir 
5635 S. Pulaski Rd.. Chicago. IL 

Tol. (1-312) 565-2960 (veikia 2 - vai ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W 81 at Street 

Kabineto tel. (1-312) 737-1168: 
Reztd. (708)385-4811 

Dr Tumasonlo kabinetą peram* 
DR. S. LAI 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 et Street 

(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 An f ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tel. (1-312) 5854)346: 
Roz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm >r ketv 12-

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

6132 S. Kedzi* Avo., Chicago 
(1 -312) 925-2670 arba (1 -312) 488-4441 

„ DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 Woat Burlington, tol. (708)) 812-008)4 
vVoatmont, IL 

Valandos pagal susitarimą 

•4 
Kab. tol. (1-312) 471-3300; 

Rez. (708) 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kadžio Avo. , 
Chicago. Iii 60652 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette 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 pagai susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzl*. Chicago. III. 
Tel. (1-312)925-2670 

1185 Dundeo Ava.. Elgln. III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd., Hlckory Hllla. 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos cagai susitarimą 

II 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai. 

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

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

Paloa Vieton Center. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. H! Ketv vai 3-6 v v 

Tol. (708)448-1777 

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

Spec-alybe — Chirurgija 
2454 West71st Street 

Tel. (1-312) 434-1818: R*z. (706) 852 088' 
Vai D I T . ant: ketv. • oenkt. 

3 -k 7 v v Tik susitarus 

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

Tel.: (1-312)436-0100 
11600 Southw*st Hlghvay 
Paloe Holgnts. III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTAT0 CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tol. (1-312) 776-2880. 
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Okupacinėse sąlygose 

RINKIMAI 
LIETUVOJE 

Su viltimi žiūrime į rinkimus 
Lietuvoje. Kandidatai jau pasta
tyti, tik reikės gyventojams 
pasirinkti geriausius, kurie 
atstovautų nual intam kraštui, 
daugeliui pranykusių žmonių, 
sugadintai moralei. Į jų rankas 
ir jų valdžią Lietuvos gyventojų 
dalis atiduoda savo likimą, 
kuris nėra aiškus. Likimas var
gu po rinkimų bus aiškesnis, 
nes lyg užsimerkiama prieš 
tiesą, kad Lietuva dar tebėra 
rusų okupuota, kad ji dar 
valdoma iš Maskvos. Nors persi
tvarkymo ir atvirumo laiko
tarpyje, kurį paskelbė M. Gor
bačiovas lyg yra daugiau lais
vės, bet r ink imai neaiškūs 
tėvynėje, neaiškūs ir išeivijoje. 

Okupacijos sąlygose mūsų 
brol ia i m ė g i n a a t g a u t i 
nepriklausomybę, kuri prieš 
penkiasdešimt metų buvo prie
varta panaikinta. Šimtai Lie
tuvos žmonių nukentėjo jau 
pačioj okupacijos pradžioje. 
Tūkstančiai atidavė gyvybes, 
sveikatą, patręšdami neapma
tomas Sibiro platybes, savo 
artimųjų kūnus palaidodami 
įšalusioje žemėje ar neišsibai
giančio šalčio vandenyse. 

Reikia t ik paskaityti knygą 
„Amžino įšalo žemėje" susi
daryti vaizdą tų sunaikintų 
amžinoje šalčio apimtoje žemėje. 
Artimųjų vardus gal težino tik 
vienas antras išlikusių gyvų. Ir 
t am kraštui dar prieš rinkimus 
kalbama apie skolos grąžinimą, 
bet nekalbama apie skolą, kurią 
turi didesni kaimynai — rusai 
užgrobtiems ir sunaikintiems 
lietuviams. 

Šios dienos rinkimai yra mė
ginimas surasti žmones, kurie 
visa ar bent dalimi širdies būtų 
Lietuvos žmonės, galvotų apie 
savo s u n a i k i n t o k ra š to , 
išniekintos žemės ateit į ir 
žmonių interesus. Dar negalima 
nieko pasakyti apie rinkimų 
rezultatus, bet jau dabar galima 
spėti, kad rinkimai nebus lais
vės įrodymas, kad jie nebus iš 
naujo nepriklausomybės atga
vimas. Būtų gerai, kad jie būtų 
bent pasiruošimas valstybiniam 
gyvenimui, tautos garbės ati
taisymui. 

Ilgai blogio valstybėje ir melo 
karalystėje auklėtiems nebus 
lengva prisitaikyti prie naujos 
tvarkos ir surasti savo kelius į 
geresnę ateitį. Visa tauta žino. 
kad laisvė brangesnė už gyvybe 
ir nepriklausomybė už gyve
nimo patogumus. Gyvybės tau
toje atsiras, gyvenimo pato
gumai augs kartu su nepriklau
somumu. Bet niekada nebus 
tuojau panaikinti vergijos varž
tai, svetima neigiama įtaka, 
kurią paliko ir dabar dar 
mėgina daryti okupantas. 

Jokiam okupantui negaila nei 
svetimos žemės, nei svetimų 
žmonių. Iš istorijos žinome, kad 
nei carų imperijos rusams, nei 
Sovietų Sąjunga pasivadinusiai 
Rusijai negailėjo užgrobtų 
žemių. Jiems tik buvo malonūs 
jų dirbiniai, jų vaisiai, jų fabri
kų ir žemės ūkio gaminiai. 

Niekas negali paniekinti mė
ginimo rinkimais nuspręsti savo 
tautos likimo. Ne savo tautos 
ateitimi susirūpinę yra tie, ku
rie šiandien, pataikaudami oku
pantui, mėgina rinkimus sunie
kinti, k i tus ragindami juos boi
kotuoti. Tai mūsų tautos ilgai 

vergijoje buvusios įtaka. Tokią 
įtaką tikrai padarė komunis
tinis auklėjimas melo karalys
tėje, t r indamas istoriją, nutylė
damas netolimus įvykius, lyg jų 
visiškai nebūtų buvę. 

Tai žino t au ta savo žemėje, 
nors ir okupacijos sąlygose, žino 
ir išeivija, kuri iš tolo gali pri
tarti r inkimams ar pagelbėti 
tautos niekintojams. Reikia 
žinoti, kad išeivija negali būti 
neutrali savo tautos reikalams, 
ypač dabar, kada ant svars
tyklių dedama gyvybė ar mirtis. 
geresnė ateitis ar pražuvimas, 
laisvė ar tolimesnė vergija. 

Šios dienos rinkimai neišspręs 
Lietuvos laisvės ir geresnės 
ateities. Jie daromi okupacinei 
kariuomenei stovint. Maskvos 
ranką ir įtaką jaučiant ir sveti
muosius savo žemėse matant . 
Reikia sukaupti visas jėgas ir 
mėginti bent ieškoti tiesesnio 
kelio į ateitį, į laisvę ir į 
nepriklausomą gyvenimą. Lie
tuva turi pakankamai šviesių 
žmonių, pasiruošusių varge 
tvarkyti savo krašto reikalus, 
jei ne t r e ik tų m a t e r i a l i a i 
pakentėti. 

LIETUVA ATBUNDA ANT 
MORALINIŲ GRIUVĖSIŲ 

Rimties valandėlei 

Mokslas, leidžiantis žmones 
dėl jų įsitikinimo persekioti, yra 
priešingas Taikos Karaliaus 
Jėzaus mokslui. 

Roger W'lliams 

Ar šie rinkimai jau yra lem
tingi mūsų brolių kraštui, dabar 
iš tolo negalima nei teigiamai, 
nei neigiamai atsakyti. Bet 
r ink imuose bus m ė g i n a m a 
į savo krašto tarybą, — geriau 
pavadinkime parlamentu — iš
r inkti tokius žmones, kokiais 
galima jau pasitikėti. 

Ne visi išrinkti bus tik pa
tikimi, tik patriotai, tik Lie
tuvos la isvės pa la iky to ja i . 
Tačiau, jei ir kitokių būtų iš- i 
r inkta, svarbu, kad išrinktųjų 
dauguma būtų tikri lietuviai ; 
patriotai. Tai jų gimtasis kraš-
tas, kuris jiems patiems ir jų 
vaikams sudarys geresnes ar ; 
blogesnes gyvenimo aplinkybes. 

Išeivija gali pagelbėti kai ku- i 
riais reikalais, kai kuria išmin
tinga nuoroda, kaip ateityje 
gyventi ir kaip susidaryti gerės 
nes sąlygas, kad būtų galima 
gyvenimą vis gerinti. Bet vi
suomet tu r i ats iminti , kad 
išeivija nė ra tėvynėje. J a u 
daugelį metų ji gyvena lais
vuose kraštuose. Savo ma- I 
terialiais ir moraliniais reiški- | 
niais ji skiriasi nuo savo brolių, 
ten likusių ir svetimoje įtakoje 
užaugusių. Be krašto ir žmo
nių dabarties artimesnio paži
nimo, negalima Lietuvos žmo
nių nei mokyti, nei jiems pa
t a r t i , nei juo l ab iau juos 
agituoti. 

Vasario 24 dieną turėtų būti 
istorinė diena. Bet ar ji tokia 
bus, niekas iki šiol ir dar grei
tai negalės pasakyti. Su kai
mynais mūsų tauta, gyvenanti 
savo žemėje, turės geruoju tar
tis, bet vargu ar visada galės 
susitarti. Mažesniam kar ta is 
reikia jausti savo mažumą, bet 
k a r t u d idžiuot is s av i m i . 
Mažumoje yra mažiau nusikal
tėlių, mažiau neprotingų ir 
egoistų, mažiau išsigimusių ir 
už patogesnį gyvenimą galinčių 
net savo šeimą parduoti. Žadinti 
lietuvių tautinį pasididžiavimą 
savo tautiškumu, savo kilme, 
savo praeitimi ir savo kul tūra 
yra būtina prieš rinkimus abie
jose tautos dalyse. Juo labiau tai 
reikia žadinti po rinkimų savo 
žemėje ir išeivijos laisvėje. 

Pr. Gr. 

Praėjusių metų pabaiga, atne
šusi daug nenumatytų įvykių 
Rytų Europoje, suteikė daug 
vilčių Lietuvos žmonėms. Lie
t u v o s delegaci jos derybos 
Maskvoje dėl ekonominės auto
nomijos. Lietuvos Komunistų 
p a r t i j o s a t s i s k y r i m a s nuo 
Sovietų Sąjungos kompartijos, 
visų įsi t ikinimu — artėjimas 
prie Nepriklausomybės. Per 
praėjusias Kalėdas Lietuvos 
bažnyčiose tikintieji gausiai, su 
dideliu dvasiniu pakilimu, šven
tė Kr is taus gimimą. Su stipriu 
tikėjimu jie sutiko 1990 metus, 
vildamiesi, kad jų siekimai ir 
lūkesčiai išsipildys. Pasakojama 
apie M. Gorbačiovo pasikalbė
jimą su Algirdu Brazausku. Kai 
Gorbačiovas grasino pašalinsiąs 
Brazauską iš LKP I sekreto
r i a u s v ie tos , B r a z a u s k a s 
atsakęs: ,,Aš esu atskiros LKP 
vadovas, tu negali manęs atleis
t i!" Po to A. Brazauskas tapo 
populiariausiu žmogumi Lie
tuvoje, kaip skelbia viešosios 
nuomonės duomenys. 

Gautuose iš Lietuvos laiškuo
se atsispindi, kokiais rūpesčiais 
ir viltimis gyvena tenai žmonės. 

Dzerž inskio s ta tu la tebestovi 

N e s e n i a i g a u t a m e laiške 
rašoma: ..Praėjus pakilimo ban
gai, dabar vyrauja rimtis ir kar
tais susirūpinimas, kai aplinkui 
griūna, lyg kortų nameliai, dur
tuvais palaikytos smėlio pilys. 
Esam susirūpinę — nuo ko 
mums pradėti, kai beviltiškai 
besibaigiantis raudonasis erelis 
dar mėgina kabintis nagais į 
n e u ž g i j u s i a s mūsų žemės 
žaizdas. 

Praleidęs visą laukinės ordos 

IG. MEDŽIUKAS 

Lietuvoje siautėjimo metą. pus
metį išbuvęs pragaro prie
angyje, iš kur po viduramžiškų 
tortūrų vyko skirstymas, ir tik 

PAŽVELKIME Į SAVE VISĄ 
Siaubinga s tat is t ika 

Kitame laiške, daugelį metų 
iškentėjęs, politkalinys rašo: 
..Dabar pas mus permainų 
laikotarpyje gyvenimas virte 
verda. Bet atrodo ir juodi 

retam pavyko ar išsipirkti, ar debesys dar nenuslinko, nes pik-
įtakingų pažįstamų dėka būti tas auklėtojas vis dar su kuoka 
išgelbėtam. Dabar paskaitęs 
kitų prisiminimus, suprantu, 
kad buvai tik per plauką su visa 
šeima nuo pražūties. Pas mus 
išleista keletas prisiminimų iš 
tremties pergyvenimų. Anks
čiau esu girdėjęs pasakojimų 
apie Gulago kančias. Mano 
mirusios žmonos pusseserė, 
išvežta vos 13 metų su tetos 
šeima, atsitiktinai buvo nu
vykus į Joniškį. Grįžusi daug ką 
pasakojo apie amžino įšalo 
žemę. Likusi viena tarp svetimų 
(teta pakelyje mirė. o tetėną 
atskyrė ir jis nežinia kur dingo) 
tik vieno ukrainiečio karininko 
buvo išgelbėta nuo mirties. 

Dabar renkamos žinios, kad 
būtų įamžintas toks vienintelis 
genocidas Lietuvos istorijoj. 
Nereikėtų Naujų metų iš
vakarėse taip liūdnai mąstyti, 
bet dabar mūsuose visos praei
t ies dienos persunktos ne
užmirš tama kančia. Su 
didelėmis viltimis einame į 
Nepriklausomybę. Kauno 
gatvės atgavo senus pava
dinimus. Tik dar prie buvusių 
Seimo rūmų spokso užsilikusi 
Dzeržinskio statula, kai tuo tar
pu lenkai Varšuvoj jau pasiuntė 
ją į sąšlavyną. Siūlome ir mes, 
bet kol kas ty la . Dabar 
laukiame rinkimų. Kas laimės, 
mes jau žinome. Tankai užblo
kuoti. Nuvertėm ir tą nuo posta
mento, pakeliui į Petrašiūnus". 

stovi... Daugelis jau šūkauja, 
kad Lietuva „atgimsta", bet 
man atrodo, kad po pusamžio 
trukusios komunistinės narko
zės ir letargo ji tik atbunda. Ir 
atbunda ne tik su ekonominiais 
nepritekliais, bet ant baisių 
moralinių griuvėsių, kuriuos 
dar ne visi pastebi. O tai baisi 
„sodominė" statistika, kokios 
mūsų Tėvynė dar niekad neži
nojo: apie 35 /̂r skyrybų, apie 
100 tūkstančių abortų, su de
šimtimis tūkstančių alkoholikų 
ir daugybė išsigimusių vaikų — 
debilų. Naujoji „moralė" ir 
okupantų „laisvė" sužlugdė 
tautos dorovę. Priveisė įvairiau
sių kombinatorių". Sunaikino 
ne tik pasiaukojimo dvasią, bet 
daugelyje ir pareigos jausmą. Ši 
aplinkybė bus stiprus stabdis ir 
ekonominiam pakilimui. Jau 
dabar kriminaliniai nusikal
timai sparčiai auga ir pasiekė 
Lietuvoje dar nebuvusių 
skaičių. 

„Buldozerinis ateizmas" buvo 
pasiekęs juokingo smulkmeniš
kumo. Ate i t in inkų namų 
Kaune (Laisvės ai. 3) fasade 
aukštai buvo priderintas šios or
ganizacijos ženklelis, o jo centre 
kryželis. Reikėjo vežti gais
r in inkų kopėčias, kad šį 
„grėsmingą simbolį" iškirstų. 
Dabar jau vėl leidžia pakelėse 
atstatyti buvusius kryžius ir ki
t u s paminklus . J au net 
mokyklų patalpose būsią 
galima dėstyti religiją. Takiau 
moraliai suluošintą jaunimą gal 
tik kalėjimai „perauklės". 

Teisinėje srityje irgi vyksta, 
nors ir lėtai, pakitimai. Jau 
keletas mano bendrabylių gavo 
reabilitacijos pažymėjimus. Ir 
spauda yra įdomesnė — parašo 
ne mažiau negu laisvuose Vaka
ruose. Nekantriai laukiame, ką 
atneš mums Naujieji metai". 

Mokyt. Kr. Krulikienė pasiruošusi dainuoti su jau r... šiais „Saulės" lit. 
mokyklos mokiniais St. Petersburg, PI. 

Nuotr. V. Kučo 

GUDŲ PARODA 

Chicagoje yra vienintelė rytų 
apeigų katalikų gudų Atpirkėjo 
Kristaus bažnyčia, 3107 W. 
Fullerton Ave. Čia salėje va
kario 18 d. atidaryta paroda, mi
nint 500 m. sukaktį nuo gimi
mo pirmo gudų spaustuvininko 
Skorynos. kuris išspaudino Sv. 
Raštą gudų kalba. Atidarymo 

Yra jau tradicija gavėnios 
laiku vadinamos rekolekcijos — 
dienos skirtos dvasiniam susi
t e lk imui peržvelgt i savo 
asmens nuotaikų ir gyvenimo 
dvasinę sritį. Tačiau dera kai ką 
prisiminti kasdien nors tas 
kelias gavėnios savaites. Pra
dedame gavėnią vadinama 
Pelenų diena, kai užpildamas 
ant galvos pelenų ar pelenais 
patepdamas kak tą kunigas 
sako: atsimink, kad esi dulkė ir 
į dulkes pavirsi. 

Neteko patirti, ar už Europos 
besimoką mūsų jauni studentai 
žino lotynišką dainą, kuri 
Europos studentams yra bemaž 
himnas: Gaudeamus igitur. 
iuvenes dum sumuš... Ne poetiš
kai, o maždaug žodiniai išvers
ta lietuviškai ji taip skamba: 
Taigi džiaukimės, kol jauni dar 
esame. Po malonios jaunystės, 
po sunkios senatvės mus pasi
ims žemė. Trumpas yra mūs 
gyvenimas, baigsis grei ta i . 
Greitai ateis mirtis, pagrobs 
mus žiauriai, nepagailės nė 
vieno. 

Taip. Gyvename tik kartą. 
Kaip toje dainoje skamba, trum
pas mūs gyvenimas. Po to pavir
sime į dulkes. Labai retas 
žmogus gyvena šimtą metų. 
Toks asmuo per tą šimtą metų. 
nors nebūtų nuveikęs nieko ver
to dėmesio, tik dėl savo amžiaus 
yra paminimas laikraščiuose 
ryškiau, negu ką nors nuveiku
sieji. Mano tėviškės kaimynė, 
paprasta kaimo mergaitė, jauna 
išvyko į Ameriką. Čia nieku 
nepasižymėjo. Kaip daugelis pa
našių, paprastu darbu apsi
rūpindavo labai paprastus kas
dieninius reikalus. Kaip kitu 
panašių ir jos visą gyvenimą 
nepaminėjo joks la ikraš t i s . 
Prieš kelerius metus mirė Kali
fornijoje, sulaukusi 105 metų. 
Kai sulaukė šimto metų, ją 
atlankė aplinkinių laikraščių 
korespondentai. Laikraščiai 
talpino ne tik paprastą su ja 
pasikalbėjimą, bet jos ir pa
veikslą. Tie pat laikraščiai pa
minėjo jos mirtį. Vienintelis 
ypatingas jos gyvenimo faktas 
buvo. kad ji gyveno net daugiau 
kaip šimtą metų. Taip mums 
atrodo, kad gyventi šimtą metų 
tai jau ilgas amžius. O toje 
pačioje Kalifornijoje sekvojų 

iškilmėse dalyvavo pats kard. 
Bernardinas. \ šios Atpirkėjo 
bažnyčios pamaldas susirenka 
tikintieji iš apie 150 Chicagoje 
gyvenančių gudų šeimų. 

miškuose yra medžių, kurie ža
liuoja jau daugiau kaip tūks
tantį metų ir žaliuos dar kelis 
šimtus metų. O į ką pavirsta 
žmogus po tūkstančio metų? 

L a n k a n t i s Romoje 1947 
metais teko matyti šventųjų 
Benedikto ir jo sesers Scholas
tikos relikvijas. Juodu gyveno 
maždaug prieš 1,500 metų. Jų 
kūnai buvo saugojami bene
diktinų vienuolyno bažnyčioje 
Monte Cassino. Pasaulinio II 
karo metu buvo sugriautas 
bemaž visas tas miestelis ir tas 
benediktinų vienuolynas. Iš 
griuvėsių išimtos tų dviejų 
šventųjų relikvijos buvo atvež
tos į Romą. Karste, kurį ma
čiau, buvo ne skeletai, o tik su
trupėję kaulai. Tai paprastas 
žmogaus kūno likimas. 

Tačiau ne tik tikime, bet iš 
eilės reiškinių savijauta sako. 
kad žmogus yra ne vien kūnas. 
Ne kartą esu buvęs liudininkas, 
kai liga taip išvargina kūną, 
kad žmogus negali jau nė 
rankos pajudinti, bet yra pilnai 
sąmoningas. Tokioje būklėje ne 
vienas yra pasisakęs kaip jis 
dabar jaučia, kad jo kūnas ir jis 
yra dvi skirtingos būtybės. Kol 
žmogaus kūnas normaliai jam 
tarnauja, kol klauso jo proto ir 
valios, tai apie šį skirtumą tarpe 
kūno ir žmogaus asmenybės 
paprastai negalvojama. Ligoni
nėse yra dažnas įvykis, kad stai
giai sustoja ligonio širdis. Sten 
giamasi tą asmenį atgaivinti. 
Nors ne kiekvieną, bet būna 
atvejų, kad pavyksta širdį vėl 
pajudinti, žmogų atgaivinti. 
Palyginti neseniai susidomė
ta, ką toks asmuo per tą 
minučių laiką jautė. Anglų 
kalboje yra keletas knygų: Life 
after Life. Beyond Death's Door 
ir kitokiais pavadinimais, kur 
tokie faktai aprašomi. Man yra 
tekę kalbėtis su dviem artimais 
tai išgyvenusiais lietuviais. Abu 
papasakojo maždaug tą patį. Jie 
patyrė visišką atsiskyrimą nuo 
savo kūno. matė. kas buvo su jų 
kūnais daroma, nutolę nuo savo 
kūno i šviesią ir labai malonią 
aplinką. Pasakojo savijautą, kai 
pajuto ne žodinį, o tik valiai 
įsakymą grįžti atgal į savo 
kūną. Reikia manyt i , kad 
atsiskyrimą iš savo kūno pana 
šiai išgyvena kiekvienas mirš
tantis. 

Jeigu visada, tai ypačiai ga
vėnios metu dera kiekvienam 
pagalvoti, kas kam tarnauja: ar 
žmogus savo kūnui ar kūnas 
žmogui. 

Vysk. V incen tas Brizgys 

ŽALIASIS VELNIAS 
JONAS RŪTENIS 
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Laisve yra galingas, su užtva
romis kovojantis gaivalas, kuris 
kartais verčia žmones norėti 
aukštesnių tvorų. 

Lance Morroic 

— Savi! — šūktelėjau. Tuoj pat atsirado ii 
Aiva ir dar du vyrai. 

— Du pabėgo! — t a r ė Aušrota. Viso buv 
Trys tur i būti čia. 

Vėl vieną negyvą radom. 
— Ten dar kitas guli, — pridėjo Žiobrn «ra, jo 

au tomatas — parodė. 
— Kur dar vienas? — pro dantis iškošė \ *rota. 
Atsargiai slinkom būsto link. Žiaugra : amas 

priešakyje, pamojo ranka. Sustojom. 
— Kas'.' — paklausiau prišokęs. 
— Klausykit! Vaitoja... Sužeistas... 
Ir tikrai, už kupstelio, aukštielninkas, gult 

jo klane, beginklis žmogus. 
— Viešpatie, juk tai Rudokų Kazys!... 
— Taip tai jis! Matyt stribam kelią rodė0 

— Ir galvą padėjo... 
— Tai jam atpildas už laimingą gyvenirr. 
— Pribaigt — išdaviką! 
— Nutilkit , kas ką sako — 
Žiaugra pasilenkė prie sužeistojo. Kazy-

balsu dar kalbėjo: 
— Atleiskite, buvau priverstas. Tiesa ir ma

to... J ie neša pražūtį ir vergiją. Baisi mano k 
ir nutilo... 

Žiaura užsimojo su buože, bet spėjau jį su 
Nusiėmiau kepurę. Visi ^.įsekė mane. 

ilpnu 

'asvi-
ida... 

kyti. 

— Tebūna ramybė jo sielai... 
Ir taip minute stovėjom tylūs ir susikaupę. Jutau, 

kad iš visų mūsų dangun kopė malda: Viešpatie galy
bių, palaimink mus, tėviškom akim apžvelk mus. Tavo 
valioje mūsų jėgos... Atleisk jam! Mus įkvėpk ir vesk... 

Tylą pertraukiau tardamas: amen. Visi pakartojo. 
Po to iškasėm duobę ir palaidojom po egle. Tai buvo 
visai netoli būsto. 

Mes būstan. kuris buvo po trobelės grindim, turįs 
net du kelius išeiti į tankų mišką, per trobelės duris 
niekados neidavom. Vienas tik Alksninis pro jas 
vaikščiojo. Šį kartą visi priėjom prie durų Alksninis 
buvo kažko susirūpinęs. 

— Kas atsitiko? — paklausiau. 
— Aš nežinau, vade... 
— Kaip tai? 
— Man rodos, kad aš duris išeidamas užrakinau, 

bet va, dabar jos atdaros... Aš niekados nerakintų durų 
nepalieku... 

— Pamiršote užrakinti ir viskas — įterpė Žiaugra. 
— O ne, taip man rodos negalėjo atsitikti... 
— Tai kas tada? 
— Aš nežinau... 
Tai jo abejonei ir rūpesčiui, kažkaip, nekreipem 

dėmesio. Rūpėjo kiti reikalai. 
— Tiesa, — vėl prabilo Alksninis, — Šiąnakt 

Leliūnuose svečių žada atklysti Jiems reikia pastoti 
kelią... 

— Iš kur tu žinai? 
— Žinią perdavė — vienas iš jų — sakėsi. Žolelė... 

Aš nesuprantu — visaip tėvynes garbę tenka ginti. Ar 
tu, vade, pažįsti Žolelę? 

Tas klausimas pritrenkė mane. Ne tuoj atsakiau, 
bet atsakiau — žinau... 

- Atsimink Leliūnus, vade Ten žvalgų reikia... 

— Aš! — pašoko Aiva. 
— O, ne! Tu skirtas kitokiam žygiui. Reikia Udrę 

gelbėti. Jau pats laikas. Mergaitė viena likusi... 
Žvalgais siusime Žiaugra su vyrais. Jie visus kaimo 
užkampius pažįsta. 

Šį karta pro trobelės duris visi suėjom vidun. Aš 
su Žiaugra nuėjau į būstą reikalų aptarti Viršuje liko 
tik Alksninis ir Aiva. Aušrota ir Ziobra taip pat buvo 
su manim 

— Tu čia, Alvute, pabudek — aš einu žemyn... 

Kai visus reikalus aptarėm vėl visi atėjom į viršų 
Aiva sėdėjo prie stalo. Jau buvo vakaras. Žybsėjo 
mažytė lempelė. Aivos geltoni plaukai buvo nesušukuo
ti — susivėlę, veidas saules įdegintas apsivilkus vyrišku 
munduru, prie jos grobis — naujas automatas. 

Sustojau. Sekiau toliau: skaudu darės, giliai, 
kažkur, širdį susopo, o ausyse vėl suskambo „Op op 
Nemunėli..." melodija. Nebeišlaikiau. Priėjau prie 
Aivos ir švelniai apkabinau pečius. 

Ji tylėjo, o man atrodė, kad sake: 
— Tikiu, kad dar viskas žydės, matysim dar 

mėlynas erdves, jusime švelnų pavasarinio vėjo kvapą 
Giedos dar mėlynėje vyturėlis... O Dieve, kaip aš 
laukiu, kad toji audra nutilus praeitų... 

Man rodės, kad ir aš jai be žodžių atsakiau: 
— Tikėkim! Tikėkim! Viešpatie.tik tu padek' 
Po to lyg i&gapnn abu pabudom 
— Ar tikrai ten manęs reikia? Ką mes ten abi 

,•> veiksime? Ar koks namuose pavojus.' 
(Bus daugiau* 

r 
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HORIZONTAI 
LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 

TAURUS LIETUVIS -
ŽMOGŽUDŽIO AUKA 

Marija ir Andrius Vaitkai 

Už kelių dienų sueis metai, 
kai spaudoje pasirodė praneši
mas apie kovo 5 d. Chicagoje 
mirusį šviesų lietuvį Andrių 
Vaitkų. Kartu buvo atverta ir 
jų pažinujusiems netikėta nau
jiena, kad tas žemaitis su mir
timi kovojo jau nuo sausio 23 d., 
kai Midway motelyje Chicago
je žmogžudžio apiplėšimo tikslu 
buvo netikėtai iš pasalų užpul
tas ir žiauriai subadytas. Nors 
po to pergyveno penkias opera
cijas, tačiau, kaip žmona rašė, 
sąmonės nebeatgavo ir nebe
galėjo apie įvykį smulkiau 
papasakoti. 

A. Vaitkaus biografiją „Drau
ge" dalinai aprašė jo kaimynas 
Z. Grybinas, o vėliau A. Juod
valkis, iškeldamas Vaitkų įnašą 
Lietuvių Fondui, kurio nariais 
jiedu buvo jau nuo 1972 m., o 
Andriui mirus žmona Marija jo 
atiminimui įnešė 10,000 dol. 
Tačiau nei vienas neatidengė, 
kad A. Vaitkus Vytauto Didžio
jo universitete studijavo žurna
listiką, kad jis vokiečių okupaci
jos metais kurį laiką dirbo 
Lietuvos radiofone ir buvo 
dienraščio „Ateities" štabo 
narys, rases įvairias apybraižas 
iš tuometinio gyvenimo okupuo
tam Kaune. Studijuodamas taip 
pat dirbo Draugijoje užsienio 
lietuviams remti. 

Mano pažintis su Vaitkais 
užsimezgė 1945 m. rudenį 
F lensburge , V. Vokietijoje. 
Karui pasibaigus išsprukęs iš 
Danijos, atsiradau ki tapus 
sienos esančiam Flensburgo 
mieste. Cia netrukus pavyko 
sužinoti, kad tame mieste, kuris 
nuo karo visai nenukentėjo, yra 
lietuvių pabėgėlių stovykla, o 
mies to centre ir l ietuvių 
pabėgėlių komiteto raštinė. Su 
keliones draugu ir prisistatėm 
į ją, kur laimei suradom buv. 
Panevėžio vyrų gimnazijos 
direktorių Petrą Būtėną, kurio 
rekomendacija toje padėtyje 
man padėjo. Raštinėje taip pat 
r adom buv. Eltos atstovą 
Berlyne dr Kaupą, ekonomistą 
St. Kuzminską ir žurnalistą 
Andrių Vaitkų. Tai buvo pirmo
ji pažintis prieš 45 m., kuri. 
sakyčiau, nenutrūko iki pa
skutines gyvenimo valandos. 
nors Vaitkus gyveno maž
daug 200 mylių nuo Chicagos. 

Paskutinis pasimatymas buvo 
1987 m birželio mėn. Washing-
tone, kai čia švenčiant Lietuvos 
krikšto 600 m. sukakti, su B. 
Zalatorienės vadovaujama ek
skurs i ja iš Chicagos buvo 
atvykęs ir būrelis lietuvių, jų 
ta rpe ir Vaitkai — nuolatiniai 
Chicagos Lietuvių h Chicagos 
Lyric operų spektaklių lankyto
jai , taip pat nepraleidžia ir šiaip 
rimtesnių koncertų bei žymes
nių renginių. Amerikos katali
kų tautinėje Nekalto Prasidėji
mo šventovėje šventes išvakarė 
se vargonų virtuozas J. Žukas 
kaip tik atliko vargonų koncer
tą, už šventoves sienų daužantis 
perkūnui ir pilant lietui J 
audrą patekę Vaitkai. ypač An
drius, į šventovę atėjo šlapute-

liai. M. Vaitkienė jaudinosi, kad 
Andrius nesusirgtų.. . Toks 
įspūdis liko iš paskut inio 
pasimatymo šioje žemėje. 

Tuo tarpu mintys vėl grįžta į 
1945 m. Flensburgą, kur tų 
metų pabaigoje A. Vaitkus 
pradėjo ruošti gal pirmąją tuo 
pokario laikotarpiu už Lietuvos 
ribų pasirodžiusią knygą. Tai 
jau 1946 m. data išėjusį stambų 
Flensburgo lietuvių metraštį 
„Dienos be tėvynės", pasipuošu
sį dail. V. Vizgirdos dviejų spalvų 
viršeliu ir jo bei kitų tuo metu 
Flensburge gyvenusių lietuvių 
dailininkų kūrinių spalvotomis 
reprodukcijomis. Visą flensbur-
giečių autorių pateiktą medžia
gą — apysakas, apybraižas, 
poeziją, dramas (metraštyje 
pirmą kartą buvo paskelbtas 
vėliau didelio populiarumo 
rateliuose susilaukęs rašyt. St. 
Lauciaus vaizdelis iš Lietuvos 
partizanų kovų „Paslaptingoje 
zonoje") redaktorius be didesnės 
atrankos pats mašinėle dailiai 
perrašė, vokiečių spaustuvinin
kai, redaktoriaus tepami ci
garetėmis bei kava, metraštį ne 
tik ofsetu atspausdino bei įrišo 
į kietus viršelius, bet ir sugebėjo 
atspausdinti spalvotas dailinin
kų kūrinių reprodukcijas. Tai 
tiesiog buvo stebuklas anais pa
čiais pirmaisiais pokario metais. 
O jį padarė Andrius Vaitkus 
žemaitiško užsispyrimo dėka. 

Tą vieną iš pirmųjų pokario 
laikotarpiu pasirodžiusių knygų 
vieni teigiamai pasitiko, kiti 
kritikavo, kad ten nemažai 
patalpinta ir menkaverčių-gra-
fomaniškų kūrinių. Tą patį ir aš 
šiandien galėčiau pasakyti, 
ypač apie ten paskelbtus savo 
pirmuosius kūrinius. Bet, antra 
vertus, Andrius Vaitkus buvo 
pirmasis, kuris man (ir gal dar 
vienam kitam) atvėrė kelius į 
žurnalistinę ateitį ir tik jam bei 
vėliau išklausytam Loyolos uni
versiteto globojamam seminarui 
galiu būti dėkingas, kad per 
pastaruosius 12 metų pragyve
nimą pelnausi d i rbdamas 
žurnalistikos srityje. 

Tad šių netekties metinių pro
ga ir prisimenu tą šviesų 
žemaitį, kuris pirmasis realiai 
mane paskatino paimti plunks
ną į rankas, nors pats. Flensbur
ge paruošęs ir išleidęs „Dienas 
be tėvynės", jos daugiau į savo 
rankas gal ir nebepaėmė, nors 
spaudą atidžiai sekė. 

HUD MINISTERIJOJE IR 
LIETUVOS 

PASIUNTINYBĖJE 
Šią skiltį rašau vasario 17 d., 

vakar praėjus Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 
72-oms metinėms. Vasario 16 ir 
okup. Lietuvoje šiemet po 50 m. 
pertraukos vėl buvo paskelbta 
valstybine švente. Šventė buvo 
deramai paminėta ir JAV sosti
nėje Washingtone. „Drauge" 
jau buvo paskelbtas Amerikos 
valstybės sekretoriaus sveikini
mas Lietuvos atstovui Washing-
tone Stasiui Lozoraičiui. Tuo 
tarpu į Lietuvos pasiuntinybės 
rūmus vasario 16 d. vakare, kur 
D. ir St. Lozoraičiai surengė 
oficialų priėmimą, svečių susi
rinko gerokai per tris šimtus. 
Daug buvo įvairių amerikiečių 
pareigūnų ir šį kartą ypač 
gausiai atsilankė TV. radijo ir 
laikraščių žurnalistai. Aukšto 
rango svečių tarpe matėsi 
nusiginklavimo kontrolės šefas 
ambasadorius Rowney, žurnalo 
„Nevvsvveek" redakcijos atstovė 
ir šeštadienių vakarais per NBC 
televizijos tinklą transliuo
jamos McLaughlin programos 
žurnal i s tų grupės dalyve 
Eleanor Clift. d ienraščio 
„Cleveland Plain Dealer" biuro 
Washingtone vedėjas Tomas 
Brazaitis ir daug kitų. 

Svečių tarpe buvo aukščiau
sias pareigas iš lietuvių JAV 
užimanti viceministerė Skir-

Kaziuko mugė Californijoje 

Los Angeles lietuviai skautai 
ir skautės kviečia visus sek
madienį, kovo 4 d., atsilankyti 
į tradicinę Kaziuko mugę Šv. 
Kazimiero parapijos kieme ir 
patalpose. Atidarymas vyks 
11:30 val.ryto, tuoj po lietuviškų 
šv. Mišių. 

Vis i a ts i lankę kviečiami 
apžiūrėti skautišku sumanumu 
įrengtus prekystalius, pasi
grožėti brolių ir sesių sukurtais 
rankdarbiais ir lietuviškos tau-

mantė Kondratienė, HUD mi-
nisterio J. Kemp viena iš trijų 
pagrindinių pavaduotojų, kuri 
„Draugo" atstovui papasakojo, 
kad Lietuvos Nepriklausomy
bės šventė anksčiau tą dieną 
buvo paminėta ir Amerikos 
Butų aprūpinimo bei miestų 
vystymosi (HUD) ministerijoje. 
Lietuvaitės viceministerės dėka 
minėjime dalyvavo pats mi-
nisteris J. Kemp ir apie 30 
ministerijoje dirbančių aukštes
nio rango pareigūnų. 

todailės dirbiniais — ne tik pasi
grožėti, bet jų ir įsigyti savo na
mams p a p u o s Sesės ir jų 
mamytės pasiruošusios visus 
pavaisinti garcžiais lietuviškais 
pietumis, pagamintais nau
dojantis močiučių ilgai paslap
tyje laikytais ^minimo recep
tais. Kavinėje - kvapi kava ir 
gardžiausi tortai... O pasistip
rinus, visi kviečiami išbandyti 
laimę laimėjimuose. Vaiku
čiams ruošiarn; įvairūs žai
dimai. Atvykite - savo daly
vavimu parerr.i.te veiklųjį lie
tuvišką jaunimą, pasižmonėsite 
ir turėsite proga pabendrauti su 
nuo praėjusios Kaziuko mugės 
nematytais draugais ir pažįs
tamais. Visus <viečia ir laukia 
Los Angeles skautiškasis jauni
mas. 

Kas nusigręž.a nuo Dievo, tas 
ištiesia ranką rlniui. Kas savo 
akis nukreipia 
to gyvenimas r 

uo žvaigždžių, 
tenka kilnumo 

ir prasmės, pu-:neria klaidose 
ir tamsybėse. 

T. Toth 

BALTK 
TOURS 

1990 METŲ PAPILDOMOS KELIONĖS 
Į LIETUVĄ 

ŠV. VELYKOS LIETUVOJE 
12 dienų kelionė. 10 naktų Vilniuje. Oro Unija — Flnnalr 

Kelionė #405 $1,799.00 iš Bostono ir Niujorc 
Balandžio 5-16 1.999.00 iš Čikagos 

LIETUVA IR VOKIETIJA 

12 dienų kelionė, 8 naktys Vilniuje, 2 naktys Vak. Be<-,yne 
KLM Inija Ir A«roftot tiesioginis skrydis \ Vilnių f Bortyno 
Kelionė #507B $1,699.00 iš Bostono ir Miųicko 
Gegužės 7-18 $1,769.00 iš Čikagos 

19 dienų kelionė, 15 naktų Vilniuje. 2 naktys Berlyne 
KLM linija Ir Aeroflot tlssloglnis skrydis į Vilnių i i Bortyno 
Kelionė #507A $2,079.00 iš Bostone ir Niujorko 
Gegužės 7-25 $2.149.00 iš Čikagos 

LIETUVA IR SUOMIJA 

14 dienų kelionė, 11 naktų Vilniuje. 1 naktis Helsinkyje 
Oro linija — Flnnalr 
Kelionė #510 $2.109.00 iš Bostono ir Niujorko 
Gegužės 10-23 $2,309 00 iš Čikagos 

LIETUVA. RUSIJA IR SUOMIJA 

15 dienų kelionė. 2 naktys Maskvoje, 7 naktys Vilniuje, 2 naktys 
Leningrade. 2 naktys Helsinkyje. Oro linija — Flnnalr 
Kelionė #515 
Gegužės 15-27 

Kelionė #813 
Rugpjūčio 13-27 

$2.159.00 iš Bostono ir Niuiorko 
$2.359.00 iš Čikagos 

$2,459.00 iš Bostono ir Niuiorko 
$2,659 00 iš Čikagos 

LIETUVA IR VOKIETIJA 

15 dienų kelionė. 11 naktų Vilniuje. 2 naktys Hamburge 
Oro linija — Lufthansa 
Kelionė #522 $2.299.00 iš Bostono ir Niuiorko 
Gegužės 22-birželio 5 $2,499.00 iš Čikagos 

LIETUVA IR ČEKOSLOVAKIJA 

11 dienų kelionė. 7 naktys Vilniuje. 2 naktys Prahoje 
Oro linija — ČSA 

Kelionė #608 $2.099.00 iš Bostono ir N uiorko 
Birželio 8-18 $2.299.00 iš Čikagos 

LIETUVA IR ŠVEICARIJA 

15 dienų kelionė. 11 naktų Vilniuje. 2 naktys Ciurche 
Oro linija — Svrtssair 
Kelionė #614 $2.269 00 iš Bostono ir Nuiorko 
Birželio 14-28 $2.469 00 iš Čikagos 

LIETUVA, SUOMIJA IR ESTIJA 

15 dienų kelionė. 10 naktų Vilniuje, 1 naktis Talme 2 naktys Helsinkyje 
Oro linija — Flnnalr 
Kelionė *801 $2.389.00 iš Bostono ir N^orko 
Rugpjūčio 1-15 $2.589 00 iš Čikagos 

UETUVA IR AUSTRIJA 

15 dienų kelionė. 11 naktų Vilniuje. 2 naktys Vienoje 
Oro linija — Austrian Alrllnas 
Kelionė #808 $2.399 00 iš Bostono ir N^orkc 
Rugpjūčio 8-22 $2.599 00 iš Čikagos 

Visose kainose Įskaičiuota: ISktuvo bilietas 3 va q,aį kasdieną Vilniu
je. Taline ir Rusijoj, pusryčiai, vakarienės ir mies" -3įiū"*jimas kituose 
Europos miestuose, pervežimai tarp oro uostų - • Apučių, ekskursijos 
j Kauną ir Trakus Visos grupės lydimos patyru ^ BALTIC TOURS 
palydovų 

Smulkasnėms Informacijoms Ir brošiūrai, k 
TOURS • 77 Oak St., Stirta 4 • N«wton 
817/965-8080 • Fax 617-332-7781. 

.Ipkttės Į BALTIC 
MA 02164. Tai. 

Nijolė Sadūnaite poeto Bernardo Brazdžionio gimimo diena Brazdžioniu namuose Los Angeles. 
Iš kairės: Alė Rūta Arbienė, Elena Kojelienė, Nijolė Sadūnaite, Aldona Brazdžionienė, Bernar
das Brazdžionis ir Edmundas Arbas. 

INTERNATION AL (708) 430-7272 ^ 

9525 SO. 79TH 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 A GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS gegužės 15-31 d 

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

9002 TURISTINĖ KEUONĖ SU SUSTOJI"" >KIETIJOJE birželio 7-22 d. 
Maskva 1 nkt. Lietuva 10 

P**? I O O T * vt 

9003 

9004 

9005 

9006 

KAINA: Iš Čikagos $2,62 \ » F * V s New Yorko $2.490 00 

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

DAINŲ ŠVENTĖ ..Grandies" Ansamblio iškyla liepos 2-25 d. 
ŠI KEUONĖ IŠPARDUOTA 

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

TURISTINĖ KEUONĖ SU SUSTOJIMI' A STRIJOJ IR VENGRIJOJ rugpjūčio 1-16 d. 
Lietuva 10 nkt. Viena 2 nkt. B u d * - j \ ) 0 * _ nkt. 
KAINA: Iš Čikagos $2,762 t ^ į & ? * Yorko $2,642.00 
(Visos kainos gyvenant & \ 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 mielesne 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 parūDinti 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! 

Jk 
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. 

r^v 
Kainoraščiai bei platesnė informacija bus mielai Jums pristatyta kreipiantis 

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

HICKORY HILLS, IL •0457-2259 
TEL. 708-430-7272 

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ Į NAUJĄ ADRESĄ IR TELEFONO KODĄ 

P^j midlcind Padarai 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

ESEE l£j 
LENDER 



LIETUVIŠKOS PASAKOS 
TELEVIZIJOS EKRANE 

J Ū R A T Ė PEČIŪRIENĖ 

DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. vasario men. 24 d. 

MEDAGUOJA 31. SEKtLNTENfc, MCI TSOY ST. CHICAGO. ILL 60«9. TELEF. (312; 925-5988 

l*Jtfcf 
MARIJĄ NEMEIKŠAITĘ 

IR JOS VEIKLĄ PRISIMENANT 
VANDA DAUGIRDAITE - SRUOGIENĖ 

- Praėjus 20-ties metų sukak
čiai nuo Marijos Nemeikšaitės 
"mirties, turime ją prisiminti, jos 
"Šviesią atmintį pagerbti. J i 
'negali likti pamiršta, naujoms 
t a r t o m s nežinoma. Tai buvo 
pu ik i organizatorė turėjusi 

•didelę IDĖJĄ dėl kurios dirbo 
visą savo gyvenimą, visa savo 
esybe, visa mylinčia širdimi: 
auklėti Lietuvos jaunimą nuo 
pat mažumės. Ji buvo prieš-

jnokyk l in io vaikų amžiaus 
auklėjimo pionierė Lietuvoje. 

Marija — šiaulietė, anksti 
J i į u s i našlaitė, artima Pūtvins-
kių-Pūtvių šeimai, j aunu tė 
.įsitraukė į visuomenės ir kultū
ros darbą. Dar spaudos draudi
mo metais talkino knygne
šiams, paskui dailininkams, A. 
Žmuidzinavičiui ir kt., ruošiant 
pirmąsias meno parodas Vilniu-
•je; M.K. Čiurlionio paveikslų 
parodas. Suartėjo su Čiurlionio 
šeima, su jo seserimis Valerija 
ir Jadvyga, su žmona rašytoja 
Sofija. Pirmojo Pasaulinio karo 
m e t u studijavo pedagogiką 
M*askv6je, vėl iau Ber lyne, 
bžigdama aukštuosius Froebe-
t io k u r s u s , g i l indamas i į 
priešmokyklinio amžiaus vaikų 
auklėjimą. 

1923 m. grįžus į Lietuvą kuk
liai pradėjo vesti privatų vaikų 
darželį Panemunėje. Tačiau 
netrukus, būriui mokytojų ir 
motinų suorganizavus „Lietu
v i s vaiko" dr-ją, tapo ilgametė, 
nepavaduojama jos pirmininkė, 
t ikras veiklos „spiritus mo-
vens". Mokėjo pasirinkti ir 
pritraukti kompetentingus ben
dradarbius ir sumaniai koor
dinuoti jų veiklą. 

Artimiausių Marijos bendra
darbių tarpe prisimename: dr. 
A. Čarnecka i t ę -B i ru t i enę , 
Lydiją Čepiene, E. Čiurliene, A. 
Gučą. O. Petrauskaitę-Krikščiū
nienę, V. Matulaitytę-Lozorai-
tienę, dr. Luinienę. dr. Juozą 
Nemeikšą, E. Grigaitytę-No-
vickienę, O. Pūtvinskaitę-Terci-
jonienę, V. Ruzgą. Švabinskai-
tę-Hunebelienę. dr. V. Tercijo-
ną, E. Vosyliūnienę ir kt. Tai 
daugiausia žymūs visuomeni
ninkai. 
n Išsivystė labai plati veikla kon
takte su Motinoms ir vaikams 

globoti organizacijų sąjunga, su 
Lietuvių Katalikių moterų dr-ja 
(dr. M. Andziulaityte-Gyliene, 
V. Bakšyte-Karveliene, E. 
Starkiene ir kt.), su žydų 
organizacija „Oze" ir k t . 
Nepamirština, kad Motinoms ir 
vaikams globoti organizacijų 
sąjungai vadovavo Jadvyga 
Chodakauskai tė -Tūbel ienė , 
mokėjusi taktiškai visų srovių 
darbuotojus apjungti. 

Su vaikų darželių darbo 
prakt ika Marija susipažino 
aplankius i tas mokyklėles 
Vokietijoje, Šveicarijoje, Belgi
joje Latvijoje ir Estijoje. 
Nuodugniai išstudijavo M. 
Montessori, De Croly ir kitas 
sistemas. „Lietuvos Vaiko" 
draugija, sudariusi specialią 

Jai ypač rūpėjo ne tur t ingų 
vaikų auklėjimas. Vaikai Mary
tę mylėjo ir ji savo auklėtiniams 
skiepijo meilę gėriui ir grožiui. 

Greta ..Lietuvos vaiko" su
organizuotų darželių. Lietuvoje 
buvo, nors ir mažiau. Lietuvių 
Katalikių Moterų dr-jos vaikų 
darželių, taip pat ir pora 
privačių — bene seniausias 
Froebelio pasekėjos C. Mošins-
kienės, kuris trumpai egzistavo 
ir laba i i š g a r s i n t a s M. 
Varnienės, griežtai pagal M. 
Montessori metodus vedamas. 

Be vaikų darželių. Marytė 
organizavo bibliotekėles tėvams 
su pedagogine l i teratūra , taip 
pat vaikams, su jiems pasi
skaityti knygutėmis . Veikė 
nuolat iniai va ikų darže l ių 

Marija NemeikSaitė ir neatpažinta ponia 1962 m. vasa rą Palangoje. 

pedagogų ir psichologų komisiją 
su prof. J. Vabalu Gudaičiu 
priešakyje, buvo pasirinkusi 
Lietuvos vaikų darželiams kiek 
modifikuotą ir Lietuvos sąly
goms pritaikytą belgo De Cro
ly sistemą. Marija, aplankiusi 
beveik visus mūsų miestus ir 
miestelius, surasdavo inteli
gentiškas moteris, kurios jos 
sumanymams pritarė ir sudary
davo draugijos skyrius t viso ju 
1939 m. buvo 58). Taip Šiau
liams atstovavo Sofija Lukaus-
kaitė-Jasaitienė. Raseiniams — 
A. Dikinienė, Telšiams — 
Geltnerienė. Alytui — ypač 
veiklios Vanda Janavičienė ir 
dr. Petrovienė. Dirbta šūkiu: „Iš 
centro j periferijas". Marytė, 
kaip mes Nemeikšaitę vadinom, 

svajojo, kad mažylių auklėjimas 
ruoštų dorą, humanišką žmogų 
ir gilų Lietuvos patriotą, kad 
rūpestingas auklėjimas pasiek
tų ir kaimus, visus užkampius. 

vedėjoms ruošti kursai , buvo 
ruošiamos tėvams paskaitos, 
patarimai per radiją ir atskiri 
punktai. Greta darželių veikė ir 
vaikų aikštelės, o mažyčiams — 
lopšeliai Buvo leidžiama peda
goginė li teratūra: per 10 metų 
reguliariai ėjo mėnesinis žurna
las , ,Motina ir v a i k a s " 
(pradžioje redagavo Nemeikšai-
tė ir V. Lozoraitienė, paskui su 
komisija, susidedančia iš med. 
dr. Aldonos Birutienės ir Van
dos Daugirdaitės-Sruogienės). 
Taip pat kiek trumpesnį laiką 
žurnaliukas vaikams ..Vytu
rys" . Draugija t a l k i n o dr. 
Kaziui Griniui ruošiant ..Moti 
nos ir vaiko" muziejų. 

Visų skyrių ir Centro valdy
bos narės bei na r i a i buvo 
renkami. Centro valdyba ap
jungdavo visą veiklą. Buvo 
sekama pedagoginė l i tera tūra 
įvairiomis kalbomis, pirminin
kės ir narės lankė tarptautinius 

įvykiai Lietuvoje, Bytų Euro
poje bei Sovietų Sąjtuv v užka
riavo suaugusių mintis, jaus
mus ir laiką. Demonstruojame, 
jaudinamės. džiaugiar.u s. gau
dome žinias dienraščiuose ir te
levizijoje, meiliai sutinkame 
svečius iš tėvynės. Salia akty
vaus suaugusių ir organizacijų 
judėjimo auga ir mūsų mažiau
sieji — ne Lietuvoje gimusių 
lietuvių vaikučiai. Reikia prisi
pažinti, kad toms jauniausioms 
lietuviškos išeivijos atžalėlėms 
nedaug turime paruošę tinkamo 
peno. kad lietuvių kalba ir tau
tiniai bruožai taptų jiems arti
mi ir savi. Nuostabieji Birutės 
Pūkelevičiūtės „Žirginėliai" jau 
seniai, seniai išsibaigę. Ar kas 
nors rūpinasi išleisti antrąją lai
dą? Deja, išeivijos mažiausieji 
auga mūsų įvairių darbų ir sku-
bėjimo šešėlyje. 

Tad labai džiugu įdėmiai ir 
smalsiai vartyti vaizdajuostės 
dėžutę, papuoštą vaikui ir suau
gusiam patraukliu piešiniu ir 
kukliais įrašais: 

P E N K I O S PASAKOS VAIKAMS 
Išleido Pasaulio Lietuviu 

Bendruomenė 
Režisūra — Viktė Janku te Mos? 

Dar įdėmiau stebi įrašus ir 
klausaisi įžanginės muzikos 
televizijos ekrane. Pirmoji pasa
ka yra klasiškoji Charles Per-
rault „Raudonkepurėlė", į dau
gelį kalbų išversta ir daugelio 
tautų įsisavinta, taipogi ir mū
sų. „Raudonkepurėlė" kiekvie
nam vaikui puikiai supran
tama. Lėlėms pradėjus kalbėti 
— „televizijoje lietuviškai!" — 
nustebusi sušuko trijų metukų 
pastabi žiūrovė. 

Antroji pasaka Kosto Kubi
linsko „Pagyrūnas baravykas", 
sklandžia, žaismingai eiliuota 
kalba, žavinti sua' gilsį ir kant
riai, ramiai klausoma mažųjų, 
atkreipusių dėmesį į kirmėlai
tes ir skruzdėlytes. 

Trečioji — lietuvių liaudies 
pasaka „Katinėlis ir gaidelis", 
kurios savo vaikystėje klausėsi 
dabart inė jaunu tėvų generaci
ja Birutės Pūkeit . .čiūtės „Žir
ginėliuose", Kosi Kubilinsko 

auklėjimo kon.gr> - is Romoje. 
Belgijoje ir kt. 

Marytė domėjos jaunais ta
lentais. Turėdama d ug pažįsta
mų, jų tarpe įtakincų, išrūpin
davo neturtingiems paramą, 
rėmė gabiuosius įoraliai ir 
materialiai . Ne vi< įas poetas, 
men in inkas ar d l in ininkas 
dėka jos iškilo Di tugijos pa
stangomis bu v o - nčiamos į 
užsienį studente- tobulintis 
priešmokyklinio • i aus vaiku 
pedagogikoje. Per iolika dar
bo metų buvo suk ta 116 pa
vyzdingų vaiku dai Hų. Sukur
ta daugiaus ia M irijos ini
ciatyva ir pasta' -^mis, vien 

visuomenės triūsu lėšomis, be 
valdžios pašalpos 1 k 1938 m. 
Švietimo minist- a perėmė 
visą tinklą, įjungiama jį į 
bendrą mokyklų - - emą. 

Ir š ta i visą ta žydinčią, 
kūrybingą veikla tuvoje,jos 
nepriklausomybe- netu, bru
taliai sugriovė 1"- m. atėjęs 
k o m u n i z m a s . M y tė l iko 
nus tumta nuo m> io darbo... 

Tačiau, viso, kas: įvo pasiek 
ta, niekas negau•; anaikinti . 
Kaip gražiai dr. A ia Birutie-
nė rašo savo lai.sk> '90.1.27 d.: 

(nes) nema/ M a r y t ė s 
mokinių ir jų u - 'i užlaikė 
širdyse jos skiepy- idealus ir 
juos perdavė ateinančioms kar
toms... Labai auk-1 vertinau 

Mitina? dieną 1930 m Švenčiant. M NemeikAaitf? vaikų darželyj*" susirinkę mokinukai ir 
mamvtes Pirmo? <-iie? viduryje - Marija NemeikAaiti-

tuos du idealistu* 
jos brolį Juozą. Vi-' 
širdyje jų šviesią ai 

Marija baigė sav 
bet nelengva g> > 
šeimos nesukūr .-
laimės nepatyru-, 
artimųjų ir dėkinifu 
meilės apsupta ir g 

grakščiuose rimuose. Šiai vaiz
dajuostei tekstą pritaikė Da
nutė Jankienė. Sužiba žiūrovų 
akutės sekdamos gaidelį giesmi
ninką, gudruolę laputę, ištiki
mą ir protingą katinėlį ir lai
mingą pabaigą. 

Ketvirtoji — lietuvių liaudies 
pasaka „Kate. vėtyklė ir karnų 
pundelis". Tai trijų brolių 
gudrybes, išsisukant iš velniuko 
žabangų ir jį apgaunant. Ši 
pasaka suprantama kiek vyres
niems ir geriau lietuviškai kal
bantiems vaikams. Mažiausieji 
domisi greitu veiksmu, nors pil
nai susigaudyti intrigoje nėra 
taip lengva. 

Penktoji — „Trys paršiukai", 
tai labai populiari pasakaitė 
Amerikoje, turinti ir kitų kraš
tų tautosakose variantus, pvz., 
turkai tą patį seka apie tris zui
kučius. Pasaka ir patiems ma
žiausiems puikiai suprantama, 
įdomi ir patarianti: „Ką darai, 
daryk gerai!" E krabe paršiukai 
entuziastingai kriuksi (kartais 
ir žiūrovų auditorija jiems pade 
da) ir baigiasi laimingai ir 
linksmai. 

Pasakų veikėjai — visos ran
kinės lėlės yra išraiškingos, kū
rybingai atliktos, atitinkančios 
pasakų charakterius, pakan
kamai stilizuotos ir supran
tamos vaikams. Lėlių savybės 
ugdo saikingą vaiko vaizduotę, 
leidžia pajusti pasakos vienti
sumą ir pilnatį. Ypač žavus vel
niukas, skruzdėlytės, baravy
kas. 

Įdomūs ir veiksmo fonai — de
koracijos, jų stilistika atitinka 
lėlių charakterius. Dekoraci
jos nėra pieštos, bet kruopščiai 
pasiūtos, naudojant įvairių spal
vų audinius. Pasiekta spalvinė 
lėlių ir fonų vienybė. Dekoraci
jose užtenka erdvės lėlių judėji
mui. 

Muzika, žadinanti pirmąją 
emociją, yra žaisminga ir džiu
gi. Norėtųsi, kad jai būtų suteik
ta daugiau vietos. 

Lėles įbalsinę aktoriai su
skamba pasakiška tikrove — 
ypač katinėlis, velniukas, bara
vyko pasakotoja ir kiti. Aktorių 
tartis pavyzdingai taisyklinga ir 
ryški. Išimtį daro keli jauniau
sieji. Būtų buvę geriau, jei jų 
vaidmenys būtų „be akcento". 

Kartais kai kurios lėlės per
daug juda, judėjimas statikos 
būsenoje. Noras imituoti kiek
vieno žodžio vaizdinę išraišką 
sudaro nenormalaus judesio 
įspūdį, trukdo sekti žodį ir 
intrigą. Filmuojant lėles, rodant 
jas ekrane, stambiame plane, 
kiekvienas judesys tampa daug 
ryškesnis ir didesnis. Ir tai, ką 
visai normaliai galima stebėti 
scenoje iš salės — ekrane padi
dinama. Kai lėlės mažiau juda, 
imituodamos balsą, vaizdas pri
imamas daug įtaigiau. 

Filmavimas? Vaizdas vyksta 
per daug arti fono, nėra atstu
mo ir susidaro įspūdis pieštinio 
vaizdo. Apšvietimas plokščias, 

Marytę ir 
i laikysiu 
lintį". 
turtingą, 
imą pati 

asmens 
•*t likusi 
ai draugų 
bojama. 

FLEITOS GARSAI LIETUVIŲ 
KULTŪROS MUZIEJUJE 

Šalia daugelio renginių šiek 
tiek mažiau skelbiamas fleitos 
koncertas sausio 14 d. subūrė 
muzikos mėgėjų grupę į Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
„Gintaro" salę. Fleitistė Andrea 
Ber, lietuvių kilmės Illinois uni
versiteto Champaign-Urbana 
studentė 1989 m. pavasarį gavo 
muziejaus Moterų gildijos ski
riamą stipendiją. Jos pasirody
mas — padėka už suteiktą jos ta
lento pripažinimą ir finansinę 
paramą. Programoje: Mozart 
Concerto in D. Major; Camille 
Saint-Saens — Air de Ballet iš 
„Ascanio"; Gabriel Faurė. Op. 
79 — Fantasie; Claude Bolling 
— Jazz Suite fleitai ir piano; J. 
S. Bach — Suite in B Minor. 
Jauna Fleitistė, antrų metų stu
dentė u-te, gerai pasiruošusi 
šiam pasirodymui, šiltai sutikta 
klausytojų. Ne tik talentas, bet 
ir jos disciplina, puoselėjant šį 
talentą, bei jaunatviškas entu
ziazmas sudarė jaučiamą ryšį 
su klausytojais. Fleitistei akom 
panavo Anton Purkart. paskuti
nių metų studentas Illinois u-te. 

•Jaunoji fleitininke Andrea Ber 

Nors jo studijų pagrindas yra is
torija, ryšys su muzika tęsiasi 
nuo pat vaikystės. Sėkmės An-
dreai Ber! Po koncerto gildijos 
pirmininke Irena Norbutienė 
kvietė atsilankiusius rėmėjus 
pas iva iš in t i ir pa s ida l i n t i 
įspūdžiais bei asmeniškai susi 
pažinti su fleitistė ir akompa-
niatorium. 

Mari ja K r a u c h u n i e n ė 

vienodai apšviestos lėlės ir 
fonas. O tai įvyko stengiantis 
mažinti pastatymo išlaidas. 

Lėlių balsai: Danutė Jankie
nė, Paulius Jankus. Paulius 
Jurgutis, Jonas Mikulionis, Li
nas Mikulionis, Audronė Nava-
saitytė. Dalia Navasaitienė, 
Vytautas Ogilvis. Manvydas Še
petys, Vincas Žebertavičius, Ke
turi .,balsai" yra aktoriai, vai
dinę Detroito dramos sambūriu 
statytuose vaidinimuose. 

Lėlių judesiai: Vida Gogelytė. 
Ri ta S tee l -Kutkutė , Vilija 
Matvekienė, Rasa Veselkaitė. 
Nata Zarankaitė. Tai jaunos, 
.entuziastingos talkininkės. 

Muzika: Saulius Gilys, Vidas 
Neverauskas ir Darius Polikai-
tis. 

Iliustratore Vilija Matvekie
nė, filmuotojas Steve Julen. 

Kelios kritiškos pastabos ne
nuvertina vaizdajuostės įdomu 
mo ir reikšmės ištobulintos 
technologijos laikais, kai tele
vizija pakeičia pasakos sekėjus. 
Šį didelį ir žavingą projektą at
liko VVayne State universitete iš 
teatro scenos įrengimų BSA 
laipsnį įsigijusi ir magistro pro-
gramon įpusėjusi Viktė Janku-
tė-Moss, kuri jau nuo 1978 metų 
dirba amerikiečių teatruose. Ji 
parinko pasakas, sukūrė lėles ir 
dekoracijas, sukvietė talkinin 
kų kolektyvą ir režisavo. Visi 
paruošiamieji darbai ir vaiz 
dajuostes realizavimas truko 14 
mėnesių. PLB vicepirmininkes 
kultūros reikalams Irenos Lu 
koševičienės iniciatyva ir kvie
timu sutiko imtis šio darbo 

Tenka nuoširdžiai sveikinti 
PLB kultūros komisiją. Ameri
kos Lietuvių fondą šį projektą 
parėmusi 2000 dol. suma. o ypač 
Viktę Jankutę-Moss, visus akto 
rius ir talkininkus, bendromis 

jėgomis sukūrusius pirmąją lie
tuvišką vaizdajuostę vaikams. 
Tikime, kad įgiję daugiau pat ir 
ties (visi tai dirbo pirmą kartą) 
vėl stos talkon ir mažųjų pasau-
liukas su s i l auks d a u g i a u 
pasakų. 

Pabaigai — devynerių metų 
žiūrovės pareiškimas: ..Aš daug 
kartų galiu žiūrėti tas pasakas, 
ar yra daugiau?" 

Vaizdajuostės išleista 500 egz. 
1989 m. lapkričio men. 

Juostos ilgis 1 valandos 
trukmė. 

Kaina - 25 dol. (JAV) arba 30 
dol. iKan.l 

Gaunama pas platintojus ar
ba užsakymus siusti: J A V — 
Gražina Kamantiene. 1851 Sky 
view Dr., Sparta. MI 49345. 
USA. Kanadoje — Irena Lukoše
vičienė. 11 Vincott Dr., Suite 
910. Etobicoke. Ont. M9R 2R9. 
Canada. 

MŪSŲ VEIKLA 
* Chicagos Lietuvių Mo

terų k lubo pirmame 1990 m. 
susirinkime,sausio 17 d. vyku
siame Delphian House patalpo
se, pristatyta šių metų klubo 
valdyba: pirm. Emma Petraitie-
nė, vicepirm Irena Buchbinder, 
protokolų sekr. Aušra Knščiū-
naitė-Padalino. koresp. sekr 
Pranė Simanoniene. ižd Mag
dalena Nekrošiene, fin. sekr. 
Brone Neberiezienė. Paskirti 
darbo komi te ta i , gvi ldent i 
veiklos planai, jų tarpe tradici
nio 28-to ..Gintaro' baliaus ren
gimas. Aldona Braziene. baliaus 
rengimo komiteto pirmininke, 
informavo, kad gintarėlių pri 
statymas visuomenei vyks bir
želio 24 d.. Oak Lawn Hilton 
viešbučio didžiojoje salėje. 

%* C i naudoi >ure 

w 
Katc.VcTvr 

VttJL 

http://kon.gr
http://lai.sk


DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. vasario mėn. 24 d. 

A.A. ALEKSANDRAS 
VYTENIS DIRKIS 

Kiekvienas pergyveno išgirs
tus žodžius „Vytenis mirė", o 
kas gal i supras t i šeimos 
skausmą, jei jo nebuvo per
gyvenęs. Tai baisi tragedija. 

Vytenis Dirkis buvo neeilinis 
asmuo, pilnas energijos, bandė 
išnaudoti gyvenimą visoj pil
numoj. Prieš dvejus su puse 
metų neteko mylimo sūnaus 
Aleksandro. Kad skaudančią 
širdį užuomaršty paliktų, ieš
kojo sunkiausių užsiėmimų. 
Plaukiojo la ivu, važiavo j 
Filipinų salas. Perplaukė su 
burlaiviu Atlantą į Lietuvą, 
Klaipėdą. Būdamas malonaus 
būdo ir ten įsigijo daug draugų. 
Pažino savo gimtą kraštą Lie
tuvą ir pamilo ją. Atgimstančiai 
Lietuvai turėjo daug užmojų. 

Grįžęs, kaip jau patyręs jūri
ninkas, žadėjo laivu 1991 m. 
Lietuvos vardu apiplaukti pa-
saulj. Turėjo kapitono leidimą ir 
įsigijo naro-daivinimo diplomą. 
Vasario 11d. išplaukė pamatyti 
jūros dugno grožio, o vasario 13 
d. išsiskyrė su šiuo pasauliu. 

Jo kūnas buvo parvežtas ir pa
šarvotas Lawn Funeral Home, 
Orland Park, Illinois, vasario 
18 d. Šermeninėje jo karstas 
skendo gėlėse. Giminės, drau
gai, pažįstami lankė jį be per
traukos. 

Sukalbėjus maldas ir sugiedo
jus ..Marija, Marija", kun. L. 
Zarembai ir vėliau dalį rožinio 
atkalbėjus klebonui kun. A. 
Puchenski. pasiliko tik giminės 
atsisveikinti. 

Vytenio kūnas vasario 19 d. iš 
Funeral Home koplyčios buvo 
atvežtas į Palaiminto Jurgio 
Matulaičio Lietuvių katalikų 
misijos bažnyčią Lemonte. Sv. 
Mišias atlaikė, maldas sukal
bėjo, pamokslą pasakė misijos 
kapelionas kun. Leonas Zarem
ba. Šv. Mišių metu su giliu 
dvasiniu įsijautimu giedojo sol. 
Dalia Kučėnienė, prie vargonų 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Waukegan, 111. 

A. a. Vytenis Dirkis 

— muz. Monigirdas Motekaitis. 
Po pamaldų buvo nulydėtas į 
Sv. Kazimiero kapines prie 
mylimo sūnaus Aleksandro. 

Laidotuvių apeigas — maldas 
atliko kun. L. Zaremba ir kleb. 
kun. A. Puchenski. Kariškos 
apeigos atliktos JAV kareivių, 
leidžiant karstą į kapą. Tri
mitai, pagerbimo šūviai ir 
įteikimas JAV vėliavos žmonai 
našlei dr. Angelai. 

Buvo reikšminga, kad t ie pa
tys grabnešiai, sūnaus draugai, 
kurie sūnų palydėjo, nešė ir 
tėvelio karstą į poilsio vietą. Po 
apeigų, art imieji susirinko 
velionio namuose. 

Iš profesijos Vytenis Dirkis 
buvo baigęs universitetą su inži
nieriaus diplomu ir kurį laiką 
dirbo savo specialybėje Western 
Electric bendrovėje. Taip pat 
atlikęs kariuomenėje privalomą 
apmokymą, pasiliko joje ir tik 
prieš trejus metus išėjo iš jos 
kaip pulkininkas USAR. 

Vytenis kabineto kėdės ne
mėgo, ieškojo savarankiško dar
bo. Ilgus metus vertėsi prekyba. 
Buvo savininkas J. J. Pharma-
cy, Marųuette Parke, turėjo par
duotuvę Brighton Parke ir kt. ir 
dar daug kitų užmojų. 

Giminės, draugai ilgai jo ne
pamiršim. 

V. K. 

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
ir padėkime ok. Lietuvai kovoje už 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 

VASARIO 16 D. 
M I N Ė J I M A S 

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė yra vasario 16 d. Lietu
viai Waukegane iš visokių 
Chicagos apylinkių šventė šitą 
ga rb ingą šventę t r upu t į 
anksčiau, vasario 11 d. Lietu
viškos mišios buvo laikomos Šv. 
Bartholomejaus bažnyčioje. Po 
mišių buvo programa. Regina 
Narušienė ir Rima Binderienė 
pravedė programą. Viskas buvo 
kalbama lietuviškai ir paskui 
išversta į anglų kalba. Abu him
na i buvo giedami ir buvo 
pagerbtas partizanas Feliksas 
Kairys. 

Buvo trys svečiai, kurie skaitė 
t r u m p a s paska i t a s . P i rma 
kalbėjo Waukegano meras. Jis 
pripažino Lietuvos kovą dėl 
nepriklausomybės ir sake, kad 
ši kova bus laimėta ir visi apie 
ją girdės. Nors lietuviai dar turi 
daug problemų, bet šios prob
lemos yra labai arti laisvės. Pa
rodyti, kad Waukegano žmonės 
p r ipaž į s t a Lie tuvos kovą, 
Waukegano mieste plevėsuos 
trispalvė vėliava vasario 16 d. 
Meras užbaigė savo kalbą, 
s a k y d a m a s „ m e s g re i t a i 
matysime tą dieną, kai visi Lie
tuvos žmonės bus laisvi". 

Mary Ann Laidlich, kuri dir
ba su gubernatorium James 
Thompson, perskaitė rezoliu
ciją, kuri bus pasirašyta vasario 
16 d. Trumpai toj rezoliucijoj yra 
parašyta, kad 1990 m. vasario 
16 d. bus lietuvių nepriklauso
mybės diena Illinofs'valstijoje. 
Taip parašė gubernatorius J. 
Thompson. Ji taip pat atvežė 
linkėjimus iš senatoriaus Jack 
Schaffer. 

Senatorė G. Karis bu^o ap* 
dovanota l iętuvjška juosta.^ 
Juostoje buvo išaustas jos var
das. Senatorė sakė: ..penkiasde
šimt metų Lietuva jau yra rusų 
okupuota, jau užtenka!"' Ji visus 
ragino: ,,Jei nori te maty t i 
Lietuvą, Latviją ir Estiją lais
vas, tai siųskite prezidentui 
laiškus. Tegu jis savo sena
tor iams ir kongresmanams 
pasako, kaip lietuviai kovoja dėl 
savo nepriklausomybės. Žmonės 
tur i ak tyvia i da lyvaut i ir 
parodyti savo veikimą". 

Kongresmanas Phillip Crane 
atsiuntė laišką ir atsiprašė, kad 
negali dalyvauti minėjime. Jis 
pasveikino visus, kurie sielojasi 
ir veikia dėl Lietuvos nepri
klausomybės. Jis primine vi
siems, kad yra originale pasi
rašę įstatymą 247. kuris sako. 
kad Lietuva turi turėti lai>vus 
r i n k i m u s . K o n g r e s m a n a s 
priminė, kad JAV niekuomet 
nepripažino Lietuvos inkorpo
racijos į Rusiją. Jam padaro 
dideli įspūdį, kad lietuviai taip 
stipriai priešinasi prieš tokią 
baisią okupaciją. Kongresmanai 

sako, kad Rusija tur i pasi
t raukt i iš Lietuvos, ir primena 
rusams, kac '• 920 m. liepos 12 
d. rusai atic e Lietuvą Lietu
vai be jokiu :eisių kištis į jos 
nepriklausc .".ybę. Rezoliucija 
buvo pašvęsta. Kopijos bus 
nusiųstos JAV prezidentui, vi
siems kongrr-manams, Sovietų 
ambasadorių Sąjūdžiui ir ki
tiems. 

Vaclovas Kleiza, gen. kon
sulas, buvo I - dienos svarbiau
sias kalbėto .--- Jis yra Lietuvos 
konsulas ir ' -vo Pasaulio Lie
tuvių Bene: menės vicepir
mininkas 1978-1983 m. Jis yra 
apkeliavęs \ įsus pasaulio kam
pus, kur tik :etuviai gyvena, 
tik ne Lietuva- Rusai neleidžia 
jam sugrįžti į -ostinę Vilnių dėl 
jo veikimo letuvybei. Kleiza 
liūdnai kai '^o apie Lietuvos 
ekonomiją ir ekologiją. Lietuvos 
gamtai atgy. užtruks mažiau
sia 150 m aip galvoja šios 
srities speci...:3tai. 

Lietuvai reikia daugiau pa
galbos iš lai- OJO pasaulio. Kon
sulas Kleiza ^akė, kad yra dvi 
žmonių rūšy - tie. kurie gyvena 
savo tautoj be laisvės, ir tie, 
kurie gyvena laisvi, bet be savo 
tautos. „Du -varbūs faktai turi I 
pirmiausia būti užbaigti" sakė 
Kleiza. Pirma Lietuva tur i | 
išsikovoti laisvę iš rusų. Tada Į 
lietuviai tu: ruoštis savo nau- | 
jam laisvan ..ryvenmui. Klau
s i m a s , ar l ietuviai t u r i 
užtenkama; -tiprybės pergy
venti okup- ijoa galą ir savo 
kraštą atna„;inti? Kleiza užbai
gė, sakydarrias, kad „mūsų pa
reiga yra a:~ispręsti, ar mes 
nor ime d* . -vaut i la isvės 
judėjime ar tik žiūrėti iš šono ir 
būti pasyvi?.'- klausytojais". 

Paskutine programos dalis 
buvo meni Jaunimo šokių 
grupė „Vyt. ys" gražiai pašoko 
keletą šok. . O vyrų kvartetas 

* 'sudarytas Dariaus, Andriaus, 
Mariau? Polikaičių ir dr. L. 
Kazlausko, gražiai padainavo 
kelias lietuviškas dainas. Pro
grama užsibaigė, ir visi iš
važiavo truputį liūdni, bet stip
r iai norėdami kovoti dėl 
Lietuvos nepriklausomybės. 

E. Valkiūnai tė 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
K.AŠINAS IR Š A L D Y T U V U S 
Krelpt ie l H e r m l a D e c k y e 

Imi. 5*5-6624. Nuo • ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti iietuvišKai 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE ?.EAL ESTATE 

i "— 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

K a s d i e n n u o p i r m a d i e n i o iki p e n k t a d i e n i o 
8:30 - fcOO v. v a k a r o . 

V i s o s la idos is WCEV s to t i es 
1450 AM banga. 

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

Tel.: (708) 839-2511 

Pradedant 19M m. Ileao* 2 d., kas ieatedlen) 
• : 4 0 M 10 v.v. 

per WPNA (buv. WO»A stot fel 1490 AM 

Žemė L 
Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Muzika svctfcata motarų pašauto. sportas IHaratūra klnaa satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams 

1:30 v.v. m 6:40 v.v. 

AManea Communtcsttona. Inc. 
408 South Oak Park Avenue. Oak Park, IL 60302 

tol. nr. M l M t O 

Siunčiame siuntinius JSSR. 
v. 

Siuntėjas sumoka mufe% 

ZELLER'S TEXT!LE CO. 
1721-23 W. Chicago Ave. 

Chicago, IL 60622 
Tel. (312) 666-3985 
Cosmos Parcels Express Corp. 

New York, N.Y. agentai 

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 
2649 W t t t 63 Street 
Chicago, III. 60629 

Te*.: Rastinė (312) 776-5163 
Namų — (708) 636-5347 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA \ 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate aroa.-ior.ie būti 
Ramo Stankau* kiemais. Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

VVAGNER and SONS 
TYPEWRITERS A N D 

ADDING M A C H I N E S 
Nuomoja, Pa rduoda . Taiso 

Virš 50 metų pat ik imas jums 

pa tarnav imas 

5 6 1 0 S. Pu lask i R d . , C h i c a g o 
P H O N E — 5 8 1 - 4 1 1 1 

LB MUS 
ŠIMAITIS REALTY 

Vik toras ŠJmart ts.Realtor 
Nuosavybių pardavimas. Income 

5953 S. Kedzie Ava. 
Tai. 436-7878 

ax 

Parduodama gre ič iau 
už didesne kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose. 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai. 
MUS kompiuteris 
Perkame-parduodane ir maŽ3S ir di
deles nuosavybes. 
Vielinė įstaiga. 

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas _ 

V . T . E L E C T R I C C O . 
Licensed. Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apš i ldymo 

sistemų pata isymai 
V y t a u t a s T a r a s 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

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

Catering 
6216 S. Archer Ave. 
Chicago. »- *0638 

Tel. 561-8500 , „ i Ji t'« a 

Czrfouy, KMIEOK REALTORS 

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

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danute Mayer. j , 
p ro fes i ona l i a i , -ažirv.ngai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
vel tu i . 

VENCKAUSKAS, INC. 
Bullders A Remodeling 

• Porcbes & Decks . Fioor * Wafl Tite 
• Alummom Siding & Trim • Kitcben & Barhs 
• Masonry . „ ^ f^^ 
• Addrfiops . l n s u r a n c e Repais 

Peter (312) 448-0113 

Ptgta l parduodamas „ c o n d o " ant 
vandenyno kranto: 2 m i e g . kamb., 2 
v o n i o s k a m b . , d i d e l i s sa l onas , 
baįkonas, v ir tuvė, m a u d . baseinas 

*Slr irrnbrr i t isavaitgal iais nuo 8 varyto 
„collect"; 1 -407 -860 -3555 . 

R e i k i a v ieno h- dv ie jų b u t ų namų 
pardav imui Marquette Pk. apyl. Tu
r ime pirkėjus, gal ime namą, greit par
duo t i , įkainoj imas vel tu i . Norint par
d u o t i , s k a m b i n k i t e 7 7 8 - 6 9 1 6 . 
Broker is P. Ž u m b a k i s . 

DAUGIAUSIA 
IŠNUOMOJAMŲ RAŠTINIŲ 

Chicagoje yra daugiau kaip 
3.2 milijonai kvadratinių pėdų 
naujai ^nuomojamų raštinių. 
Tuo Chicaga pralenkia kitus 
JAV miestus, net ir New Yorko 
centrą. 

TURTINGAS 
UNIVERSITETAS 

N'onr\w<stern universitetas 
yra suu -;es savo veiklai finan 
suoti 80</ milijonų dolerių fondą. 
Tai tur gausias universitetas 
Chicagoje. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W 69 St 
Tel. 776-1486 

Sav. parduoda 10 m. ,,bi-!eve'" 
namą, netoli 83 & So. Hariem; oro 
vėsinimas, įvairūs priedai. Kalbėti 
angliškai. Tel. 708-598-5122. 

HELP WANTED 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed. Bonded . Insured 
Nauji darbai ir pataisymą* Virtuvės 
ir vonios kabinetai Keramikos ply
teles. Karšto vandens tankai, pom
pos I š v a l o m e u ž s i k i m š u s i u s 
vamzdžius 
BEN S E R A P I N A S 6 3 6 - 2 9 6 0 

* S E W I N G M A C H I N E 
O P E R A T O R S 

—Exper ienca necessary 
• CLOTH CITTTER 
— E x o e r i e n c e necessary 

(708 ) 5 6 3 - 2 4 4 2 

WEDDING BELUS 
Wish Kucik invtes all 
Honeymooners to call 

FOUR WAY TRAVEL SERVICE INC. 
3455' j W. 63rd 

CMcaeo. Ml. 
(312)471-2500 

Soeo ai rates 'or Hor-eyneoners 

F A N - Ą I Y uMOUSiHes 
4021 * «3rd, CMeaco. IH. 

(312) 284 -711 or (1-eOO) 244-7411 
CuStorr S-- - t_iiT*>uSin«S For WeOd>r<QS & 
All Occas . or-piimaritary Cha^oagne & 
Just Ma- ' • gr. Mentton This Afl For A 
Suosta-- a ajnt Ask For Nadme Puteikis 

I 

MARO.UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite pirkdami 6 a jų 
reikmenis Pasinaudoki te patogiu 
planu at idedant pasir inktus reiK-
menis ypa t inga i progai Pi lnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas A t ida ry ta p i rmad ien i ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad ir t rečiad susikalbėsit 
l ietuviškai 

3314 West 63rd Street 
Tel.-PRospect 6-8998 

MACHINIST 
CNC Lathe Programmef Ope ratc vvanted 
Mušt have exper"*nce witr> Vazatro! con-
tro4* Full time days Mušt speaK Eiglish 
Call 8 AM te 4 PM *o' 'ntervievv 

706-780-0946 

OARPERY SEWER 
Some experience necessary 

Full or pati time 
Mušt soeak Fluent Engi.sh 

3346 Wast 63Rd St. 
312-925-5965 

S MLS, KOMPIUTERIŲ 
pagaioa gai te PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ m este ir priemiesčiuose Sąži
ninga pa'amaus 

J. BACEVIČIUS 
8ELL-8ACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
652S S KEOZIE 

778-2233 

D AftS, 
BALYS BUDRAITIS 

Nemokamai įkainuoja 
jūsų namus. 

Turėaamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime Dei pardavime. Kreiptis tel. 
7 6 7 - 0 6 0 0 arba 778 -3971 . 

Adresas 6600 S. Pulaski R d . 
One stop Rea l Estate i 

Namai apžiūrėjimui 
Safcmd., vasario 25 d. 1—4 v. p.p. 

6210 S. Major 
6 k a r u 30 metų. 3 did. mieg. mūrinis: 
valę. kamb daug spintelių. TV kamb.; 
a'utninio apdaila: naujai Įvest elektra: 
galima pasidaryti 4-tą mieg St Syms 
parapi.a Geras pirkinys Skambinkite 
dabar 

3652 W. 64 PL 
7 kame mūrinis namas; 4 dideli mieg.; 1 % 
vonios kamb.; gražiai .šdažytas rūsys; 
atremontuota virtuvė: išorė remontų ne
reikalinga, labai švarus, puikiai išlaikytas. 
Skubėkite1 

7148 S. Whippi« 
7 Ramb. mūrinis 30 metų. 4 dideli mieg. 
kamb.; gražia' Įrengtas rūsys: 2V* auto. 
garažas: nauja šildymo sistema; centralints 
š'ld -šald daug pr>edų; pu.Kiai išlaikytas. 

No. 823—63 St. & Kartov Ava. 
2 butai Karališkas Visas mūnnis su 3 
mieg. kamb. kiekv bute Atremontuota 
v -uvė ir vonia; 3 Kamb. rūsyje išnuomoji
mui; 2 auto mūrinis garažas Naujai įvesta 
elektra ir vandens šildymas: labai švarus. 

AR NORITE PARDUOTI?^^vr 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Nlamo (vertinimu: skambinkite skubiai — 
iaoar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
(312) 434-7100 

FOR RENT 

'inuomojatnas 6 kamb. butas ir pusė ga-
•ažc Apšildomas. $550 į mėn. nuo 
baiandžio 1 d . 57 St & Mapiewood, Gage 
Pk apyl Namas dviejų butų. mūrinis. 
Galimybe būti šio namo menedžeriu Kreip
tis Henry E. Ar imas, tai.: dieną (706) 
657-4429. vakare Ir savaitgaliais (312) 
286-8438. 

I š n u o m o j a m a s 4 kamb. 2 
mieg., pilnai apstatytas butas. 
Žemas pirmas aukštas. Butas 
tinkamas 2 vyriškiams. Adresas: 
6935 S. California Ava. 

FOR SALE 

Iš I j e tuvos parduodama: tulpių stattie-
sės. įuostos. įvairūs gmtarmiai papuošalai. 
rožančiai. Aušros Vartų Marijos gintariniai 
paveksia' medžio drožiniai, inkrustuotas 
Karo Muziejaus oaveiksias >r kt. Pristatome 
arba pasiunčiame Tai. (706) < 

IEŠKO 

"ATTENTION: EARN MONEY 
READING BOOKSS S32.0O0/year 
income potent ial . Oetails. 
(1) 602-838-8885 Ext. Bk 7765." 

Ieškomi broliai Skrodanial: Frank gyv 
Philadeiprua Daneli gyv Crucagoje Ieško 
pusbro'is Stanislovas Skrodenis iš Lie
tuvos Žinantieji apie tuos asmenis rašykite 
V. Pl iopl iene. 7212 S. T aiman Ave.. 
Chicago. I L 60629. tel. 312-776-1938. 

MISCELLANEOUS 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 

737-5168 

FACTORY POSITIONS 
General Factory pos'tions 
available on night shift (110C 
p.m. to 7:30 am.) , including 
material handler. table revvork 
and custodian. Also, custodian 
needed on day shift (730 a m 
to 4:00 p.m.) 
Good benefits and working con-
ditions. Appliacations are being 
taken Monday thru Friday 8 
a.m. to 3:30 p.m. 

SPECIALTY PACKAGING 
PROOUCTS. INC. 

7400 W. Carmafc Rd. 
Morth RrversHto. IL 6 0 5 4 6 

Ar EquaJ Opportun»V Empioyer M,T 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
E L E K T R O S 

(VEDIMAI - PATAISYMAI 
Tunu Chicagos miesto leidimą. Dirbu it 

uJrmesty Oirou greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

313-776-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

I0°.'c—20%—3C0,b pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOUS -
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

( 



MŪSŲ KOLONIJOSE 
New York, N.Y. 

NEATMENU T A V O VEIDO 

Sausio 13 dieną 6 vai. vakare 
lietuviško „Laisvės Žiburio" 
radijo pranešimo ir telefoninių 
kvietimų dėka į Kultūros Židi
nį Brooklyne, NY , susirinko 
apie 80 asmenų susitikti su 
svečiu iš Lietuvos, rašytoju, 
dramaturgu, „Li te ra tūra ir 
menas" vyr. redaktoriumi, PEN 

iklubo ir Sąjūdžio šeimos nar iu 
Leonidu Jacinevičium ir pa
matyti filmą, kur iam jis yra 
parašęs scenarijų. 

Lietuvių rašytojų draugijos ir 
PEN klubo vardu svečią pa
sveikino rašytojas Algirdas 
Landsbergis. J is savo sveikini
mą baigė Šiais žodžiais: „Svar
biausia sveikinu Leonidą Jaci-
nevičių kaip tautietį , kur is 
sugeba giliai mylėti savo tėvynę 
Lietuvą ir kar tu gerbti ki tas 
tautas,kitas religijas ir rases..." 

Svečią pristatė l i teratūros 
kritikė Alina Staknienė. Suži
nojome, kad jis gimė 1944 m. 
Kaune. Jau nuo šešiolikos metų 
dirbo fabrike, nes susirgus tėvui 
reikėjo pagelbėti šeimai. Dėl tos 
priežasties ir pradinį mokslą 
baigė, mokydamasis vakarais. 
Vytauto Didžiojo Universitete 
studijavo lietuvių kalbą ir 
literatūrą. Dirbo „Komjaunimo 
Tiesos" 'dabar šis pavadinimas 
pakeistas į „Lietuvos rytas"), 
, ,Nemuno" ir „ P e r g a l ė s " 
žurnalų redakcijose, o šiuo metu 
yra savaitraščio „Literatūra ir 
menas" vyr. redaktorius. Leo
nidas Jacinevičius yra parašęs 
ir išleidęs aštuonias apysakų ir 
romanų knygas. Apysakų kny
gos „Rūgštynių laukas" titula-
rinė apysaka yra išversta net į 
šešias kalbas. Taip pat ir 
romanas „Arbata 5 vai. ryto" 
via išverstas į daugelį kalbų. 
Pagal L. Jacinevičių, jo kūrybo
je — individo maištas prieš 
visuomenės primestas normas, 
žmonių dvasinis nupuolimas ir 
prisikėlimas.atradus moralinės 
atsparos taškus savyje, o ne 
išoriniame pasaulyje. Alina 
Staknienė L. Jacinevičiaus 
kūrybą taip apibūdino: „Jis 
gilinasi į j a u n ų žmonių 
psichologinius konfliktus, jiems 
pradedant savarankiškai gyven 
ti. Jo herojus kankina abejonės, 
netikrumas. Jie itin kritiški 
savo apl ink i i , kenčia dėl 
atotrūkio tarp idealų ir jų 
įgyvendinimo. Dažnai juose 
prasiverži; pyktis, bet viyumo-
je jie gan santūrūs, nors ir 
blaškosi. Jie .-augo savo au
tonomiją^ siekia dvasinės pu 
riausvyros ir harmoni jos" . 
Toliau Al ina S t a k n i e n ė 
pasakojo: 

L. Jacinevičius yra rašęs kinui 
ir teatrui. Kartu su S. Šalteniu 
sukūrė pjesę-muziklą „Ugnies 
medžioklė su varovais". Ši pjesė 
su dideliu pasisekimu buvo sta
toma Vilniaus Jaunimo teatre, 
o taip pat Latvijoje. Estijoje ir 
Ukrainoje. Kita pjesė — „N 
kilometre", kuri irgi neseniai 
buvo statoma. Lietuvos kino stu
dija pagal jo scenarijų sukūrė 2 
fi'tnus: ..Kur iškeliavo pasako:.* 
ir . .Neatmenu tavo veido" 
Pastarasis filmas filmų festi
valyje Maskvoje laimėjo pirmą 
vietą. 

Iškviestas prie pulto L. Jaci 
nevičius kalbėjo apie sunku
mus, kuriuos rašytojai turėjo 
pakelti d ikta tūr inio režimo 
laikais. Tuomet vieni pnsitai ' . ; 
ir rašė taip kaip jiems buvo 
įsakoma, kiti stengėsi daug ko 
išsakyti „tarp eilučių", kiti ir 
nieko nerašė. Buvo ir tokių, 
kurie a t idavė labai didele 
duoklę, komunizmui smilkin 
•darni: Dabar, pasikeitus 
laikams, nebetekome įgūdžiu. 
Reikia persiorientuoti ir išmokti 
kalbėti nauja kalba, vėl turim" 
atgauti turėtu vertybių supra
timą" Jis kvietė nesmerkti ir tų 
kurie klystkeliais buvo nuėję: 

„...Svarbu, kad mes ir darydami 
klaidas išlikome, nereikia nė 
keršto — maišto!... Aš norėčiau 
sulaukti to laiko, kad galėčiau 
pasakyti - AS ESU, ir kad AŠ 
egzistuoju laisvame pasaulyje!". 
Paklaustas, ar dar vis Lietuvo
je tebeveikia cenzūra, jis atsakė, 
kad cenzoriai patarė patiems 
cenzūruotis, nes dabar tiek daug 
leidinių išeina, kad jie nebepajė
gia juos peržiūrėti. 

Sekė filmo „Neatmenu tavo 
veido" rodymas. Filmo režisie
r ius — Raimondas Banionis, 
muzikas — Faustas Latėnas, 
scenarijus — Leonidas Jacinevi
čius. Veiksmas vyksta jaunuo

lių sanatorijoje. Nelengvas 
psichologinis pasakojimas, kaip 
diktatūrinėje sistemoje y ra 
žalojama jaunų žmonių dvasia. 

Su apgailestavimu tenka pas
tebėti, kad dėl blogo aparatūros 
veikimo, vaizdas buvo neaiškus, 
o kalbos beveik visiškai nebuvo 
galima suprasti. Nežiūrint to, 
susirinkusieji parodė pagarbą 
svečiui, kantriai išsėdėdami 
visą seansą (apie 1 vai. 20 m.). 
Tik filmui pasibaigus, pagrįstai, 
buvo išreikštas nepasitenkini
mas, kad rengėjai, prieš rodant 
filmą, nesugebėjo patikrint i 
aparatūros veikimo. 

Renginį suruošė skubiai su
organizuotas Liet. Rašytojų d-
jos specialus komitetas. 

P . P a l y s 

' 

PADĖKA 
A.tA. 

ANTANINA JONYNIENĖ 
Mūsų mylimai Motinai mirus, nuoširdžią padėką 

reiškiame visiems dalyvavusiems laidotuvėse, suteikiant jai 
paskutini patarnavimą. 

Dėkojame kunigams: J. Vaišniui, S.J., Marąuette Parko 
parapijos klebonui kun. J. Kuzinskui, kun. J. Juozevičiui už 
maldas, mišias ir palydėjimą į Amžino Poilsio vietą. 

Nuoširdi padėka visiems, siuntusiems gėles ir aukoju
siems mišioms bei įvairioms organizacijoms. 

Mūsų gili padėka Amerikos Lietuvių Beverly Shores klubo 
nariams: p. M. Rulienei, kalbėjusiai Lietuvos Dukterų dr-jos 
vardu, žurnalistui Vyt. Kąsniūnui už jautrius atsisveikinimo 
žodžius ir dr. G. Balukui. atsisveikinusiam klubo vardu. 

Gili padėka Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios chorui, dir. 
A. Linui. varg. K. Skaisgiriui. solistams G. Mažeikienei ir V. 
Momkui bei mūsų giminaitei Filinai von Braun, suteikusiai 
tą galimybę. 

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos Dukterų dr-jai už maldas 
koplyčioje ir p. St. Paulionienei už jautrų žodį atsisveikinant. 

Didelis ačiū karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui D. 
Petkui už rūpestingą patarnavimą 

Dėkinga šeima 

A.tA. 
VYTENIUI DIRKIUI 

mirus, motiną BRONĘ RUSTEIKIENĘ su vyru 
VYTAUTU, žmoną ANGELE ir dukter is gilaus 
skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame 

Cesius, Alma, Jurgis, Rosita 

DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. vasario men. 24 d. 

1990 METŲ 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 ŠVENTES GRUPE 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 11 d. 
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 

200. 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 

20S. TURU'TINt KELIONf | 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 ANGŲ JĄ 
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 Į UETUVĄ IR ITAUJĄ 
Rugpjūčio 8-25 d. 
10 naktų Lietuvoje, 6 naktys Romoje 
Iš Čikagos — $2695 00. Iš New Yorko — $2595.00 

Visos kainos gyvenant dviese kambaryje. 

Dėl smulkesnių informacijų kreipkitės j : 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
•727 S. W«*t«rn Ave. 
Chlcago, Illinois 60043 
T«l. 312/238-9787. Fax 312/238-0935 

A.tA. 
STEFANIJA LINKEVIČIŪTI 

PAŠKONIENĖ 
Gyveno Ch.jagoje Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1990 m. vasario 21 d„ sulaukusi 72 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Vidiškiuose. 
Pasiliko d.aehame nuliūdime Amerikoje: sesuo Bronė 

Veselkiene su vyru Jonu, brolis Kazys Linkus su žmona Mė 
ta ir dukra Nerija Linkevičiūtė-Kasparienė su vyru Romu; 
brolienė Elena Linkus. Lietuvoje: brolis Juozas su žmona Tek 
le, jų sūnus Kęstutis su žmona Regina ir dukra Brone; broliene 
Stasė Linkevičiene su dukra Elena ir jos dukra Nerija su vyru 
Stasiu bei anūku Vytautu; brolio duktė Nijole su vyru Rimu 
ir sūnum Ignu 

Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, vasario 22 d. ir penkta 
dienį, vasario 23 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus Marąuette 
koplyčioje. 258:5 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadieni, vasario 24 d. Iš koplyčios 
11:00 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 11 30 v. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta j Šv. Kazimiero lie 
tuvių kapines, vietoje gėlių prašoma aukoti šv. Mišioms ar 
ba Tautos Fondui. 

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

Nuliūdę sesuo, broliai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

Brangia i Mamai 

A.tA. 
ONAI DANIUSEVIČIENEI 

iškel iavus Amžinybėn, liūdesyje l ikusias dukras 
IRENĄ KIRKUYIENĘ ir BIRUTE VINDAŠIENĘ, jų 
še imas ir k i tus ar t imuosius nuoširdžiai užjaučia 

Roma ir Viktoras Masčiai 

Mylimai Mot inai ir Močiutei 

,. t A.tA. 
MARIJAI CIBIENEI 

mirus , re i šk iame nuoširdžią užuojautą Jos sūnums: 
ALGIUI. VYTAUTUI , RIMVYDUI ir GEDIMINUI 
ir jų šeimoms. Ta ip pa t jos sesutei VERUTEI su vyru 
VLADU KULBOKAMS. Lai Aukščiausias suteikia 
J a i amžiną r a m y b ę . 

Aleksas ir Bronė Urbonai 
Benius ir Irena Urbonai 
Tesą ir Vida Urbonaitės 

Mylimam 

A.tA. TĖVELIUI 
Lietuvn;* m i r u s , re iškiame nuoširdžią užuojautą 
VIOLETAI KARALIENEI ir jos šeimai. 

Milda ir Viktoras Šatai 
Danutė ir Svajūnas Mikalčiai 
Virginija ir Edmundas Pauliai 

A.tA. 
VYTENIUI DIRKIUI 

mirus jo žmonai ANGELEI ir šeimai 
bei v -iems giminėms reiškiame nuošir
džia Nuojautą. 

Vytautas ir Dana Putriai su šeima 
Algirdas ir Vida Keblinskai su šeima 

A.tA. 
ALEKSANDRUI VYTENIUI DIRKIUI 

miru> t i n a BRONE RUSTEIKIENE su vyru, žmo-
ną AV LE su dukromis, sesute LYDIJĄ, broli KĘS
TUTI įsus a r t imuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 

kar tu d ime. 

Brighton Parkų Lietuvių namų 
savininkų draugijos valdyba ir nariai 

. j mirus. 

A.tA. 
TERESEI RADVILIENEI 

jos dukra i RŪTAI SPURGIENEI su šeima 
reiškiame užuojautą: 

Loyolos ,,Dental School"' 
dr 
dr 
dr 
D. 
D. 
S. 

D. Sawver 
P. Toto 
H. Nadimi 

Daugirdas 
Marti nez 
Matheu-

J. 
A. 
V. 
J. 
C. 
s. 

bendradarbiai : 
Mattheus 
Ortiz 
Pleir\s 
\Vido 
\Yoods 
Yancy 

Brangiai Motinai 

A.tA. 
TERESEI RADVILIENEI 

į Amžinybę išėjus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos 
dukrai RŪTAI ir žentui J O N U I SPURGIAMS. 
anūkėms NORAI ir ASTAI, sūnui SKIRMUNTUI ir 
jo šeimai bei kitiems ar t imiesiems 

O. R. Cepelės 
R. A. Bartkai 
N. S. Bikulčiai 
M. A. Milašiai 

A. P. Totoraičiai 
L. K. Avižieniai 
A. E. Kaminskai 

V«flK| 

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 

4005-07 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.. Chicatfo 
Telefonas - (1-312) 476-2345 

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

STEPONAS C. LACK ir S Ū N Ū S 
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 D I R E K T O R I A I 

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

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

Sally Donald V|.. . | r 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1424 So . 5 0 A v e . , C i c e r o . I l l i no i s 

PATARNAUJA CHKAGOJK BEI PRIKMIES<' UOSE 
T e l . (708) 652-5245 

file:///Vido
file:///Yoods
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x „The New World", Chica 
gos arkivyskupijos laikraštis, 
vasario 23 d. laidoje aprašo susi
tikimą su Nijole Sadūnaite, 
paaiškina, kad ji yra buvusi še
šerius metus Sibire. Taip pat 
duoda jos nuomonę apie dabar
tinę būklę Lietuvoje, pamini, 
kad ji turėjo pranešimą Serra 
klube ir turės pranešimą Jau
nimo centre. Ji kalbėjosi su laik
raščio redaktoriais per vertėją. 

x Lietuvos Nepr ik lauso
mybės sukakties minėjimas e-
vangelikų reformatų parapijoje 
bus šį sekmadienį, vasario 25 d. 
Pamaldas 10 vai. ryto laikys 
kun. P. Dilys iš Toronto. Po 
pamaldų parapijos salėje bus 
akademinė dalis. Evang. refor
matų bažnyčia yra 5230 So. 
Artesian Ave., Chicagoje. 

x Kaziuko mugė, jau 31-ji 
Chicagoje, vyks sekmadienį, 
kovo 4 d., Jaunimo centre. Iš
kilmingas atidarymas — 11 vai. 
ryto. Atidarymui vadovaus 
„Lituanicos" tuntas. Mugė tęsis 
iki 3 vai. p.p. Visi kviečiami. 

x Ateitininkų namų poky
lis iš balandžio 21 d. nukelia
mas į gegužės 26 dieną. Šių 
namų lankytojai prašomi šią da
tą įsidėmėti ir atsiminti. 

x „Draugo" apgynimui nuo 
sunaikinimo aukojo po 30 do. 
Rožė Janowska, F. Valaitis, An-
na Kazlauskas, R. Žiogarys, 
Vincas Kačergius, V. Brazaitis, 
Anelė Lukoševičiūtė, Juozas Bi-
gelis, P. Norkus, Brone Širvins-
kas, J. Skomantas, Stanley Dre-
vinskas ir A. Butkus. Nuoširdus 
ačiū. 

x Išlaikyti „ D r a u g o " dien
raštį prieš kenkėjus aukojo 35 
dol. dr. Elena Repšienė, po 25 
dol. A. Žilėnas, Jūratė Elena 
Raulinaitis, Antanas Giniotis, 
S. Krutulis, J. Noreika, Vytau
tas Sinkus, Kostas Mačiulis, 
Stasė Bublienė, Petras Skėrys ir 
Kazys Račiūnas. Visiems ta
riame nuoširdų ačiū. 

x Už a.a. Kazimiero Drus
kio vėlę metinės šv. Mišios bus 
atnašaujamos antradienį, va
sario 27 d. 9:30 v. ryto Tėvų Jė
zuitų koplyčioje. Nuoširdžiai 
kviečiame gimines ir draugus 
už jį pasimelsti. Seimą. 

(sk) 

x American Travel Service 
Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir Washingtono į Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland, ar kitus 
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 Amer ican Travel 
Service Bureau, 9727 S. Wes-
tern Ave., Chicago, 111.60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

(sk) 

x Brighton Pa rko Lietuvių 
Namų Savininkų draugija 
šaukia informacini susirin
kimą vasario 27 d., antradienį, 
7 v.v. Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo mokyklos salėje, 
4420 S. Fairfield. Atvyks atsto
vas iš Nuosavybių Mokesčių 
departamento, kuris paaiškins, 
kur reikia kreiptis, jei galvo
jame, kad mūsų nuosavybes 
mokesčiai per aukšti. Po susi
rinkimo - kavutė. Kviečiame 
visus! 

(sk) 

x , , D a i n a v o s " a n s a m b l i s 
stato vaidinimą-operetę „Kai 
papartis žydi" kovo 24 d. Mor
ton salėje Cicero, 111. Jau dabar 
rengiasi dainoms ir vaidinimui 
B i l i e t a i j a u pa rduodami 
nel ių parduotuvėje. įsigyti 
bilietus iš anksto reiškia pasi
r inkt i geresnes vietas. 

x Jon i šk ieč ių L a b d a r y b ė s 
ir ku l tū ros klubo susirinkimas 
bus antradienį, kovo 6 dieną. 
Anelės Kojak salėje, 4500 So. 
Talman Ave. Pradžia bus 1 vai. 
po pietų. Po susirinkimo bus 
vaišės. 

x Stefa Gedgaud ienė , LS 
Seserijos Vyriausia skaut i 
n inke , a te inant į savaitgalį 
lankysis Chicagoje ir kovo 4 d., 
sekmadienį, dalyvaus tradicinės 
Kaziuko mugės atidaryme. Ta 
proga individualiai susitiks su 
skaučių vadovėmis ir aptars 
rūpimus organizacinius reika
lus. 

x „Br idges" , L i thuanian-
American News Journal, sau
sio-vasario mėnesių Nr. 1, išėjo 
iš spaudos. Paminima Lietuvos 
Nepriklausomybės sukakt is 
viršely jdetu specialiu paveikslu 
su herbais. Numeryje rašoma 
apie Lietuvių Bendruomenės 
pareigūnus. Rašo Ramunė Ku-
biliūte, kun. V. Valkavičius, dr. 
Algirdas Budreckis ir kt. Reda
guoja Eduardas V. Meilus, Jr., 
su plačia talka. 

x . . R i c h m o n d o L i e t u v i ų 
s a m b ū r i s (Richmond. Virginia) 
Lith. Assoc. of Richmond, siun
čia 50 dol. lietuviškai spaudai 
paremti. Jūsų Laima Kazakai-
tytė Ghatak". Nuoširdus ačiū. 

x „Skambėk , pavasarė l i !" 
Montessori mokyklėlių madų 
pa roda įvyks sekmadien į , 
vasario 25 d. 12-4 v. p.p. 
Delphian House. Hickory Hills. 
Dar yra vietų prie stalų. Rezer
vuokite skambindami: Mari jai 
312-476-5896 a r b a D a n a i 
708-960-1594. 

(sk) 

x D R A U G O k o n c e r t a s 
ivyks š.m. balandžio 1 d. 3 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 
I n t e r n a t i o n a l Vaznelių par
duotuvėje , 2501 W. 71 St., Chi
c a g o . IL 60629. tel. 471-1424. 

(sk) 
x Nor i t e numes t i svor į? 

GaliU•— lengvai, saugiai, pigiai 
ir greitai gydytojų ir AMA 
patvir t inta dieta. Aš numečiau 
75 sv. per 3 men.! Numesite ir 
jūs! Kreiptis: Audronė , (708) 
654-1801. 

(sk) 
x Moter is ieško d a r b o prie 

vaikų arba ligonių, nesvarbu 
ki rioje apylinkėje. Gali gyven
ti kartu Skambint i po 6 v.v. 
(312)881-7394. 

(sk) 

x Greit pa rduodu vienos ir 
dvie 'u šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
R E MAX REALTORS, Rimas 
S t ankus , tel. (312) 586-5959 ar
b a (7081 425-7161. 

(sk) 

x Su t inkame jūsų ar t imuo
s ius VVashingtono ar New Yor
ko aerodromuose ir parvežame 
juos į Chicagą ir apylinkes, ar
ba atvirkščiai . Kainos pri
e i n a m o s . K r e i p t i s : t e l . 
1-312-847-3824. 

(sk) 

I S ARTI IR TOLI 

Nijolė Sadūnaite. atvykusi iš Lietuvos, kent.- --i Sibire, su ..Draugo" administracija ir svečiais. 
Iš kairės: kun P Cibulskis „Draugo" admir. oratorius, kun. P. Garšva - redaktorius, dr. D. 
Katiliūtė-Boydstun, at!ydėju.-i viešnią, Nijoi. ^adūnaitė, D. Stankaitytė. A. Sobieskienė ir N. 
Užubaliene. N u Q t r j Duobos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

J. A. VALSTYBĖSE 
— G r e a t e r Miami O p e r a 

stato „Sevilijos Kirpėją" vasario 
12, 14, 17 ir 20 dienomis. Ope
rą sudaro tarptautinė sudėtis, 
kur Don Basilio rolėje dainuoja 
sol. Arnoldas Voketaitis. 

— Zitos P e t k i e n ė s laiškas 
buvo išspausdintas „Seat t le 
Post-Intelligencer", o Jū ra tės 
Mažeikaitės-Harrison „Seatt le 
Times". 

— „Seat t le T i m e s " a p k l a u -
sinėjo Jūra tę Mažeikaite-Har-
r ison, I reną B leky tę , Iną 
Bertulyte-Bray ir Arūną Gaurį 
apie padėtį Lietuvoje, apie jos is
toriją, prieš atvykstant M. Gor
bačiovui į Lietuvą. 

A R G E N T I N O J E 

— B e r i s s o , , M i n d a u g o " 
draugi ja išsirinko valdybą ir 
pasiskirstė pareigomis. Ilga
metė energingoji prof. Valen
tina Bukauskaitė-Persico liko 
pirmininke, Juan Griszka — 
vicepirm., Miram Griszka — 
sekr., Francisco Persico — ižd., 
nariai — Jorge Šis lauksas , 

LAISVĖS BELAUKIANT 

Chicagos aukštesnioji lit. 
mokykla Lietuvos nepriklau
somybes 72 m. a tkūr imo 
sukaktį paminėjo vasario 17 d., 
tačiau žymiai k i ta ip negu 
anksčiau ar paprastai. 0 tą 
nepaprastumą sudarė Nijolės 
Sadūnaitės, didžiosios kovotojos 

x E. Danil iūnas, London, 
Kanada, „Draugo" bendradar
bis, garbės prenumeratorius, 
pratęsė prenumeratą, pridėjo 30 
dol. už kalėdines korteles, 
kalendorių ir £0 dol. dienraščio 
s t ipr inimui su prierašu — 
„Draugas yra išeivijos oficiozas 
tikra to žodžio prasme: jame tiek 
daug sunkiai gaunamų žinių iš 
viso pasaulio, ypač iš Lietuvos. 
Stebiuos, kaip yra įmanoma 
visa tai gauti. Su geriausiais 
linkėjimais ir sveikatos 1990 
metuose". Nuoširdus ačiū už 
viską. 

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

(sk> 

x Laikas pildyti Income 
T a x formas! Kreipkitės pas 
Algį Lunecka tel. (312) 7780800 
2501 W. 69th St., Chicago, IL 
60629 'adv. V. Lietuvninko 
įstaigoje) valandos vakarais 
pagal susi tar imą ir šešta
dieniais nuo 9 v. ryto - 3 v. p.p. 
Nuoširdus ir sąžiningas pa
tarnavimas. 

(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 KASA, lietuvių federali
nė kredi to unija, sėkmingai 
veikianti 10 metų, patarnauja 
lietuviams finansinėje srityje. 
Kre ipki tės į a r t imiaus ią 
KASOS skyrių taupymo ir sko
linimo reikalais. Informacijai: 
KASA. 2615 W. 71st Street, 
C h i c a g o , IL 60629. T e l . 
312-737-2110-

(sk^ 

x Pa t r ia dovaninių prekių 
ir elektronikos parduotuvės: 

dėl religinės ir .autinės ok. Lie
tuvos laisvės, ap-ilankymas Jau
nimo centre veliančiose trijose 
mokyklose. Per. igoginio lit. in-

ai ir ČALM 
ė kavinėje. Čia 
T instituto dir. 
r tarė trumpą 

sti tuto studer 
mokiniai jos bpd 
ją atlydėjo Ped. I 
St. Petersoniene 
supažindinimo ?odj, o ilgesniu 
nuoširdžiu žodžiu pasveikino I 
kurso stud. Krutina Liaugau-
daitė ir įteikė gėlių puokštę 
studentų vardu ČALM mokinių 

x Bron ius Ginčauskas, St 
P e t e r s b u r g , Fla. , buvęs 
pensininkų klubo pirmininkas. 
„Draugo" paramai atsiuntė 50 
dol. auką. Labai dėkojame. 

x Dr . Ant , ias Belickas, 
Evergreen Pa. k, 111.. „Draugo" 
garbės prenumeratorius, rėmė
jas, lankės: administracijoje, 
pratęsė prenumeratą viene
riems metams, pridėjo 10 dol. už 
kalėdines korteles, kalendorių 
ir 30 dol. d-pnraščio paramai. 
Labai dėkojame. 

x Transpak siunčia: video, 
s te reo , siuvimo, mezgimo 
m a š i n a s , v a i s t u s , m a i s t o 
siuntinius, dėvė tus rūbus , 
kargo. Visa kita. pagal pagei
davimą Transpak, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
(312) 436-7772. 

(sk) 
x Dėmesio video apa ra tų 

savininkai! Norėdami tikrai 
kokybiškas įversti video įrašus 
iš Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemom ; amerikietiškąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreipkitės 
j INTERVIDEO. Su moder 
niausią ..digital" aparatūra, už 
prieinama ^ainą galime per
rašyti jūsų vaizdajuostes į IV 
U-Matic. Beta, VHS, 8 mm. 8 
mm ..hik£;. hand" Stereo Hi-Fi 
formatui Taip pat perrašome 
16 mm kino filmus į video 
juostas. Mūsų adresas: INTER
VIDEO. 3533 S. Archer Ave.. 
Chicago. U. 60609, tel. (312) 
927-9091. Sav: Pet ras Berno
tas . 

(sk) 

x Akiniai siuntimui į Ijetu-
vą. Krr ip> j Aldoną Kamins
kienę. ( V .; gtudio, 2620 West 
71 Strec: 'hicago, 111. 60629 

Telefonas 312) 778-6766. 
(sk) 

x Baltio Monuments, Inc., 

x Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinių administracija praneša, 
kad pirmadieni, kovo 12 d., pra
dės valyti kapines. Kurie nori 
pasilaikyti žiemos papuošalus, 
prašomi juos nusiimti iki tos 
dienos. 

(sk) 

Chicagoje. sav. A. ,r F. Siutai ir 2621 W 71 - r e e t . Chicago, Iii. 
St. Pe te r sburg Beach, FL, Tel. <312) 478-2882. Visų rūšių 
4O0-70th Ave. vedėjai A. ir E. pamink b rmausios kainos. 
Radvilai. Abiejose parduotuvėse geriausioj <alvgomis 
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 - A s n l a r | d A 
oro linija. Tel. 312-778-2100. 6 0 6 0 9 T e ' 

(sk) 
x Ligos <i-audimas atvyku-

šiems i.« : u .4,5 įr kitų kraštų. 
\ . Lauraitį, A. & 
Agency, 4651 S. 
-., Chicago, 111. 
312-523-9191 

(sk) 

Kreiptis p 
L. Insura: • 

vardu gėlių įteikė 8 kl. mokinys 
Juozas Vilutis. Visi su susi
domėjimu laukė jos žodžio. 

N. Sadūnaite savo kalboje api
būdino visą Lietuvos okupacijos 
la ikotarpį , žmonių kančias 
tėvynėje ir Sibi re . Visa 
komunistinė sistema paremta 
melu, noru, sunaikinti ir žmo
gaus kūną, ir tuo labiau dvasią. 
Tač iau l ie tuvia i nenustojo 
vilties, sąjūdį prieš komunizmą 
ir jo melus pradėjo nuo pat 
okupacijas pradžios, nenusto
dami tikėjimo Dievu ir vilties 
būt i vėl laisvais. Nors dabar 
s u l a u k t a daug laisvėjimo 
žymių, bet tebežymus noras 
smukdy t i jaunimo moralę , 
varžyti religines apraiškas. Pvz. 
neva davė leidimą leisti „Ka
talikų pasaulį", bet jis negali 
reguliariai eiti: velykinis nr. 
išėjo spalio mėnesį. Baigdama 
kvietė jaunimą tėvynės ir reli-

x Viktoras Šimaitis ir šiais 
metais pildo Income Tax for
mas. Susitarimui skambinti tel. 
436-7878 kasdien, išskyrus tre
čiadienius. Adresas: 5953 So. 
Kedzie, Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x „Lietuva Parcel Service" 
priima apmokėtu ir neapmokė
tu muitu siuntinius į Lietuvą, 
Latviją, Estiją ir k i t a s 
respublikas. Muitai — žymiai 
sumažėję. Laikinai vaistų siun
t imas sulaikytas. Apie vaistų 
siuntimą pranešime vėliau. 
Kreiptis: J . J u o d v a l k i e n ė , 
4108 S. Archer , Chicago, II 
60632, tel . (312) 254-2817. Dar 
bo vai.: 11 ryto - 5 v. p.p. kas
dien, išskyrus sekmadienį; šeš
tadienį tik susitarus. 

(sk) 

x M A I S T O D E F I C I T A S 
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 Ave., 
Hickory Hills, 111. 60457, tel. 
(708) 430-7272. 

(sk) 

x American Travel Service 
Bureau p raneša , 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
lerine parduotuvę Vilniuje. 
Informacijai kreiptis: ATSB, 
9727 S. Western Ave., Chica
go. IL 60643, tel. 312-238-9787. 

Elena Czeszun, Marta D. L. Mi-
kelaitis, pagelbininkai Adrian 
Ferrer, Marcele Bardini ir Gab-
riela Robuschi. Revizijos komi-
sijon išrinkti: Alberte Griszka. 
En r i ąue Žag raka l i s , Elena 
Doubicki, Adolfo Pamperas, 
Leonardo Perrut i ir Juozas Bu
k a u s k a s . Paga l draugijos 
įstatus valdyba t u r i būti iki 
1991 m. birželio 30 d. 

— O n a Sabu ty tė i r Antanas 
Kairiai , abu Argentinon atvykę 
1926 m. A. Kairys pirmas iš lie
tuvių apsigyveno Villa Lugano, 
o paskiau toj vietoj įsikūrė Dr. 
J. Basanavičiaus draugija su 
Lietuvių centru. Jie turėjo vieną 
dukterį Elzę, kuri ištekėjo už 
Ščepanavičiaus, kur is greitai 
mirė, palikdamas ją našle su 
dviem vaikais. J i ištekėjo už 
Casaburis, su kuriuo turėjo dar 
du vaikus. Kairiai padėjo kurt i 
Lietuvių centrą ir statyti jam 
namus. Ju dukters vaikai jau 
suaugę, bet viena duktė — 
Patricija mokėsi Vasario 16 
gimnazijoje Vokietijoje, moka 
gerai lietuviškai ir vadovauja 
lietuvių jaunimui. 

gijos meilę visada nešioti savo 
širdyse. 

Klausytojai, dėkodami už viltį 
skatinančius žodžius, nuošir
džiai paplojo. Nors viešnia dar 
turėjo šiandie „aplankyti šimtą 
bičių avilių", bet dar buvo 
sulaikyta istorinei nuotraukai 
padaryti. Esant dar keliolikai 
minučių ligi 12, buvo pasi
vaišinta tėvų komiteto paruoš
tais užkandžiais. 

Penkios minutės ligi dvyliktos 
— ir visa Chicagos aukštesnioji 
išsirikiuoja eisenai prie Jau
nimo centro sodelyje esančio žu
vusiems dėl Lietuvos laisvės pa
minklo. Lygiai 12 esame prie 
paminklo, kur jau mūsų laukia 
Alto pirm. dr. V. Dargis su bū
re l iu v i suomenės a t s t o v ų . 
Iškilmes trumpu žodžiu pradeda 

x P r i a u g a n č i a m j a u n i m u i 
ok. Lietuvoje geriausia dovana, 
nuvežant ar nusiunčiant, netru
kus iš spaudos išeisiančią An
d r i aus Norimo p r e m i j u o t ą 
knygą jaunimui „Kelionė į 
K a u n ą " . K a i n a 10 dol . 
Užsakymus siųsti au to r iu i : 
Andr ius Mi ronas , 3764-B S. 
A t l a n t i c A v e . , D a y t o n a 
Beach Shores , F L 32127. 

(sk) 

x I e š k o m a s V y t a u t a s 
Aleknavič ius , gi m. 1924 a rba 
jo vaikai: Algimantas, g. 1942, 
EI ena gim. 1948, Gintaras g. 
1950. Iki 1968 m. gyveno Vokie
tijoje. Jis, arba apie jį žinantieji, 
rašykite jo broliui: J o n a s Alek
navičius , K la ipėda 235811, 
Baltijos p r o s p . 43-55, L i t h u a -
nia, a r b a s k a m b i n k i t e : (708) 
484-3234. 

(sk) 
x Lie tuv ių M e d i c i n o s i r 

sve ikatos apsaugos fondas pa
deda gydytojams iš Lietuvos at
vykti stažuotis į JAV ligonines. 
Šios programos vykdymui labai 
reikalinga ir jūsų finansinė pa
galba. Būsime labai dėkingi už 
jūsų aukas, kurios gali bū t i 
nurašomos nuo federa l in ių 
mokesčių. Aukas siųsti; L i thu
an ian Hea l th a n d M e d i c a l 
F o u n d a t i o n , c/o S t a n d a r d 
Federa l Savings , 4092 S. Ar 
cher , Chicago. IL 60632. 

(sk) 

x Vidut inio a m ž i a u s , pasi
turinti, r imta šeima nori susi
rašinėti su Amerikos lietuvių 
šeima. Prašau rašyti adresu: 
Sigita B a d a r i e n ė . S ą j u n g o s 
g-vė Nr. 4-6, Pasva lys . 235250 

/ Li thuania . 
(sk) 

x Aida Vytai tė 24 m. iš Vil
n iaus norėų susirašinėti su 
vyresniu už save Amerikos lie
tuviu. Jos adresas: L i t h u a n i a , 
Vilnius 232043, Š i l t n a m i u g-
vė 42-50. 

(sk) 

dir. J. Masilionis, o momentui 
pritaikytą poetišką patriotinę 
kalbą pasako 8 kl . mokinys 
Karolis Žukauskas . Giedant 
„Marija, Marija", 8 kl. mokiniai 
Juozas Vilutis. lydint Linai 
Modestaitei ir Laimai Pauliūtei, 
padeda Alto vainiką. Suskamba 
Lietuvos himnas (gerai, kad čia 
su akordeonu y r a Faustas 
Strolia!) — ir iškilmės prie 
paminklo per keletą minučių 
baigots. Iškilmėse dalyvavę 
buvo pakviesti atsilankyti į 
tuoj pat vyksiantį mokyklos 
minėjimo tęsinį. 

Minėjimas buvo tęsiamas to
je pačioje, kavinėje, kur ir buvo 
pradėtas. Dabar j am vadovavo 
dir. J. Masilionis. Pagrindinę 
kalbą pasakė mokytojas dr. Ka
zys Eringis išryškindamas kele
tą įvykių iš Lietuvos - Rusijos 
santykių, Rusijos pastangas 
laikyti Lietuvą okupuotą. Tų 
norų nenustojo ir vadinama 
Tarybų Sąjunga, j au beveik 50 
metų laikanti Lietuvą okupa
cijoje. P r e l e g e n t a s ryškia i 
nušvietė lietuvių priešinimąsi 
okupacijai ir jaunimo vaidmenį 
laisvėjimo kovoje ir sąjūdyje. 

Meninėje minėjimo dalyje 8 
kl. mokinys Karolis Žukauskas 
paskai tė ..įspūdžius iš Lie
tuvos", o tos pačios kl. Juozas 
Vi lu t is padeklamavo Juozo 
Mikšio eilėraštį „Atgimusi Lie
tuva" . Minėjimo metu Juozas 
Žygas įteikė mokyklai Lietuvių 
fondo paramos čekį. 

Minėjimui pasibaigus, dar pa
bendrauta ir pasivaišinta. Už N. 
Sadūnaitės atvežimą ačiū Indrei 
T i j ū n ė l i e n ė , už vaišes — 
Audrone i Užgir ienei , tėvų 
komiteto narėms. 

P . R. 

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

Tel. (1-312) 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

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

ADVOKATAS 
Vyteni9 Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Kasdien 9—6 vai vak 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Hinadale. IL 60621 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 
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