
T ! T E L I I 3 R A H Y C? C 0 N G R S 5 3 
R E F E R E N C E D 3 P A R T K S N T 
SERIALS DIVISION 
V : A S M I : ; G T O : C , DC 2 0 0 2 5 

(GHATIS) 

TH i__rri-iLJ/\r\ii/vi\j \A/OF*L_O-\A/ID O A I l Y 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CH1CAGO. ILLINOIS 50629 

TELEFONAS (312) 585-950C---2-3 

Vol. LXXXI Kaina 35 c. PENKTADIENIS - FRIDAY, KOVAS - MARCH 2, 1990 Nr. 43 

Kongresmenai Lietuvoje 
„Lietuviai laimingi, kad mes atvykome". Posėdis su 
Olimpinio komiteto nariais. Pasitarimai su Sąjūdžiu. 
Valanda su kardinolu. JAV paramos klausimas, kai 
Lietuva paskelbs nepriklausomybę. 

Washingtonas , 1990 vasario 
28. (LIC) - Keturi JAV kong
resmenai j Washingtoną sugrįžo 
iš trumpos viešnagės Lietuvoje 
antradienį, vasario 27 d. 

Lietuvių Bendruomenės kraš
to valdybos bei vietinės apy
linkės iniciatyva, sugrįžtančius 
pa r l amen ta rus Washington 
Dulles aerouoste sutiko maž
daug 15 sostinėje gyvenančių 
lietuvių. Kaip žinia, Lietuvių 
Bendruomenė buvo ta, kuri 
prieš kelis mėnesius pradėjo 
raginti JAV Kongreso nar ius 
nuvykti Lietuvon tuomet, kai 
vyks rinkimai į Lietuvos Aukš
čiausiąja Tarybą. 

Sovietų valdžia atsisakė Lie
tuvon įsileisti Lietuvos Persi 
tvarkymo Sąjūdžio kviečiamus 
kongresmenus Richard Durbin, 
John Miller, Bill Sarpalių ir 
Christopher Cov prieš rinkimus, 
nors Sąjūdžio pakviestiems Ka
nados bei Austnjos parlamenta 
rams nebuvo draudžiama stebė
ti tuos rinkimus. Kongresmenai 
iš JAV sostinės išvyko į Berlyną 
vasario 20 d., dar negavę vizų, 
bet tikėdami jas išsirūpinti Eu
ropoje. Kai par.iškėjo, jog sovie
tai jiems neleis stebėti rinkimų, 
kongresmenai vis dėlto pasiryžo 
nepasiduoti ir reikalavo, kad 
jiems būtų leista, kad ir trum
pam Lietuvon nuvykti rinki
mams pasibaigus. 

K a s pavogė r a k t u s 
Lietuvių Informacijos centras 

šiandien atskirai kalbėjosi su 
trim kongresmenais ir prašė, 
kad jie pasidalintų kelionės 
įspūdžiais. Visi trys kongresme
nai — Sarpalius, Durbin ir 
Miller — pozityviai įvertino 
kelionę į Lietuvą bei Lietuvos 
žygius atgauti nepriklauso
mybę. 

Kongresmenas Durbin sakė. 
kad jų delegacija i Vilnių iš 
Maskvos atvyko sekmadienį, 
vasario 25 d., maždaug 11 vai. 
vakare , ir turėjo Maskvon 
sugįžti sekančią diena 7:30 vai. 
Kongresmena i buvo labai 
nuoširdžiai priimti. Anot Dur-
bino „lietuviai buvo labai lai
mingi, kad mes atvykome". 
Kongresmenas John Miller 
pasakojo, kad juos aerouoste 
sutiko Sąjūdžio pirmininkas 
Vytautas Landsbergis bei kiti 
sąjūdiečiai. Tardamas sveiki 
nimo žodį, pastarasis sakė, kad 
kongresmenai norėjo Lietuvon 
atvykti ir Lietuvos žmonės 
norėjo juos priimti. Deja, durys 
l Lietuvą buvo užrakintos ir kas 
nors buvo pavogęs rak tus . 
Sąjūdžio pirmininkas prižadėjo, 
kad kita kartą patys lietuviai 
tu rės tuos raktus ir kong-
resmenams durys į Lietuvą bus 
atdaros. 

P r iėmimas 
Iš aerouosto kongresmenai 

buvo nuvežti i priėmimą, su
ruoštą rinkimuose laimėjusiems 
Sąjūdžio remiamiems kandida
tams. Tenai sutiko ir parlamen
tarus iš Kanados Po priėmimo, 
svečiams iš JAV buvo patiekta 
vakarienė, nors jau buvo 1:30 
vai. Pasak kongresmeno Mille-
rio, JAV oarlamentarai nuėjo 
miegoti tik 2:30. 

Kadangi jų viešnagė buvo 
tokia trumpa, jie jau 6:30 vai 
kėlėsi. Iš pat ryto jiems buvo su
daryta proga trumpai susipa
žinti su Vilniumi. Kongresme

nai aplankė Gedimino pilį. Vil
niaus katedrą. Šv. Kazimiero 
bažnyčią. 

9 vai. įvyko pirmas posėdis su 
Lietuvos Tautinio Olimpinio ko
miteto atstovais. Buvo tartasi 
dėl lietuvių dalyvavimo „Geros 
valios" žaidynėse Seattle mieste 
bei ateinančiose Olimpinėse žai
dynėse. Anot kongresmenc Mil
ler, JAV parlamentarai pareiš
kė paramą lietuvių pastangoms 
išsikovoti pripažinimą iš Tarp
tautinio Olimpinio komiteto. 

Sąjūdyje 
Sekantis posėdis buvo su Sąjū

džio vadais. Pasidalintos mintys 
apie naujos Lietuvos Konstituci
jos ruošimą. Kongresmenas Cox 
buvo atsivežęs 1,000 Amerikos 
Konstitucijos egzempliorių, 
išverstų į lietuvių kalbą. Kong
resmenas Miller sakė, kad lie
tuviai išreiškė susirūpinimą, jog 
gali būti pavojinga duoti per 
daug galios Lietuvos preziden
tui ir numato vietoj vieno prezi
dento įkur t i vykdomosios 
valdžios tarybą. 

Pas Lie tuvos kardinolą 
Maždaug 10:30 kongresmenų 

grupė su maždaug tuzinu paly
dovų išvyko į Kauną autobusu, 
kur jie beveik valandą praleido 
su kardinolu Vincentu Sladke
vičium. Pokalbis su juo vyko 
anglų kalba. Kongresmenas 
Durbin stebėjosi kaip pozityviai 
ir su kokia viltimi kardinolas 
žiūrėjo į ateitį, turint omenyje, 
kiek metų jis praleido tremtyje. 
Kongresmenas Durbin pareiš
kė, jog jam buvo džiugu sužino
ti apie naujas laisves, kuriomis 
Katalikų Bažnyčia dabar gali 
naudotis. 

Kongresmenas Miller, kuris 
yra Lietuvos Katalikų Religinės 
Laisvės grupės JAV Atstovų 
Rūmuose kopirmininkas, pa
tvirtino, kad kardinolas labai 
teigiamai įvertino dabartinę 
Lietuvos tikinčiųjų padėtį. Iš 
pokalbio su kardinolu, Miller 
susidarė įspūdį, jog Lietuvoje 
šiuo metu yra religinė laisvė. 

Po pasimatymo su kardinolu, 
kongresmenai pietavo su Są
jūdžio vadais. Visą laiką net 
ir autobusu iš Vilniaus \ Kau
ną ir atgal — vyko pasitarimai 
su Sąjūdžio vadais įvairiais 
klausimais, įskaitant ekonomi
ką, ekologiją bei t a u t i n e s 
mažumas. 

Konferenci ja Vilniuje 
Sugrjžus į Vilnių, kongres-

Lietuvos deputatų 
pareiškimas Kremliuje 

Negalima išstoti, į ją neĮstojus 

Pralaimėjusios Nikaragvos Sandinistų vyriausybės prez Daniel Ortega atvyko pas naujai 
išrinktąją prezidentę Violeta Chamorro ir ją pasveikino su laimėjimu. Jau pradėti pirmieji 
pasitarimai valstybės reikalais tarp sandinistų ir išrinktųjų atstovų. 

Sąjūdžiui JAV vėliava 
Atvežė JAV Konstituciją 

Kongr^smfnas Bill Sarpalių*. 41 m. 
amžiaus. 8 metus išbuvęs Texas vals 
tijos senatoriumi, 1988 m. išrinktas 
j JAV Konsrr»%a Paskirtas i delega 
cija, lankėsi Lietuvoje. -Jo prosenelio 
brolis buvo p<rai žinomas kompozito
rius Sarpalius 

Vilnius. LIC - Vasario 26 d. 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
džio būstinėje jvyko spaudos 
konferencija, kurioje dalyvavo 
Lietuvoje viešintys Jungtinių 
Amerikos Valstijų kongresme
nai John Miller, Bill Sarpalius, 
Richard Durbin ir Christopher 
Cox. 

Pirmiausia amerikiečių kong
resmenai pasveikino Sąjūdį su 
puikia pergale rinkimuose, po to 
pasidalijo mintimis apie proce
sus, vykstančius Lietuvoje. Dur-
binas pasakė, kad „mes, būdami 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
atstovais, sveikiname Lietuvos 
drąsą kovoje už nepriklausomy
bę, (. . .) matome, kad Jungtiniu 
Valstijų nepripažinimo politika 
dabartinės Lietuvos atžvilgiu 
duoda savo vaisius". 

Milleris pastebėjo, kad „Lietu
va siekia laisvės taikiu, ryžtin-

menų laukė spaudos konferen
cija su keliasdešimt žurnalistų, 
dauguma europiečiais. Pasak 
Millerio, kongresmenai spaudai 
pabrėžė, kad remia JAV nepri
pažinimo politiką bei demokra
tinį Lietuvos ateities sprendimą 
ir prižadėjo su kitais Kongreso 
nariais bei su Prezidento Busho 
administracijos atstovais dalin
tis savo įspūdžiais apie Lietuvą. 

Po spaudos konferencijos jau 
buvo laikas grįžti Maskvon. Nu
vykus Maskvon ^ongresmenų 
dialogas su lietuviais tęsėsi. Te
nai jie dar 11:30 susitiko 90 mi
nučių pokalbiui su Vytautu 
Landsbergiu bei Antanu Bu-
raču tartis dėl politinės para
mos, kurią JAV Kongresas gali 
suteikti Lietuvai paskelbus ne
priklausomybės atstatymą. Tar
tasi ir apie svarbą išeivijos lie
tuviams Amerikoje sutelkti 
jėgas, kad būtų daromas atitin
kamas spaudimas JAV valdžiai 
šiuo klausimu. 

Pa«»ak kongresmeno Sarpa-
liaus, JAV parlamentarai nesu
sitiko su Lietuvos Komunistų 
partijos vadais. 

gu ir teisiniu būda. Dabartiniai 
r inkimai tuo pačiu buvo ir Ne
priklausomybės referendumas. 
Ch. Cox, paklaustas, ką jis ma
no apie tolimesr.: rusų imperi
jos likimą, pasakė, kad „jam 
sunku nepasiruošus a tsakyt i į 
tokį klausimą, bet, jo nuomone, 
dabar t inė rusu mperija, tarybi
nė imperija neisi, KS tokia, kokia 
y ra dabar . 

I klausimą, kr <*.ios rekomen
dacijos bus pateiKtos Jungt in ių 
Amerikos Valstrų prezidentui 
Bushui po kone 'smenų vizito 
į Lietuvą, svečia itsakė, kad jie 
siūlys toliau laik\ r.is aneksuotos 
Lietuvos neprr ižinimo poli
t ikos, ieškoti ke ų, ka ip padėti 
Lietuvai kovoj* ii nepriklau
somybę, skatiir asmeninius 
kul tūr inius ryšiu- tarp Lietuvos 
ir Jungt in ių Valstiją, Šie pasiū
lymai bus išdėstyti rezoliucijoje 
ir svečiai tikisi g ji bus priim
t a JAV Kongres . 

Vė l i avos ke ik imas 
Baigiant is sp- dos konferen

cijai, amerikieč... kongresmenai 
perdavė Sąjūdž; i JAV valsty
binę vėliavą, pa-ikė, kad jiems 
buvo didelė garb būti Lietuvoje 
tokiu istorini momentu ir 
a m e r i k i e č i u . -vse L i e tuva 
visada buvo pr iklausoma. 
Taip pa t bu v >skelbta, kad 
kongresmenu : egacija atvežė 
Sąjūdžiui 1,00* *AV Konsti tu 
cijos egzemp'. i-

Sąjūdžio \ ada i p a s 
pr*v Hentą 

Vasar io 26 sąjūdžio būsti
nėje vykusi'/1 maudos konfe
rencijoje Seimi Tarybos narys 
Zigmas Vai-v paskelbė, kad 
Lietuvos Persi*varkymo Sąjū 
džio Seimo 1"a ryb«i nar ia i Vy
t au tas Land-'•••• -is ir Virgilijus 
Čepai t is išv> n Maskvą susi 
t ik t i su Čekosl akijos respub
likos prezid>. *. ^aclavu Have 
liu. Atvykti i V-.'.nių Čekoslova 
kijos prezidentas negalėjo, ka
dangi Taryb . - j u n g o s Užsie 
nio Reikalu 1 isterija neiš 
davė jam vizos 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Rusijos. Gudijos ir Ukrai
nos respublikose rinkimai įvyks 
kovo 4 d. 

— Valstybės departamentas, 
kaip rašo „ T h e Chris t ian 
Science Monitor" dienraštis, pa
reiškė pasitenkinimą sekmadie
nio balsavimais pavergtoje Lie
tuvoje. 

— Argent ina ir Britanija ati 
darė savo ambasadas Londone 
ir Buenos Aires pirmą kartą po 
1982 metų, kai įvyko Falklan-
do karas. 

— Illinois valstijos du sena
toriai — Walter Dudycz ir My-
ron Kulas išvyko } Ukrainą ste
bėti ten įvykstančių sekmadienį 
rinkimų. Jie gavo įvažiavimo 
vizas. 

— Moldavijoje taip pat sek
madienį įvyko rinkimai į Aukš
čiausiąją tarybą. Moldavijos 
Liaudies Frontas buvo pagrin
dinis varžovas Komunistų par
tijos kandidatams į 380 vietų 
tarybą. Rezultatai dar nežino
mi. 

— Sena tor ia i , kurie šiemet 
bus perrenkami į Senatą, jau 
savo kampanijai surinko 62 mil. 
dol. aukomis Daugiausia turi, 
maždaug 6 mil. dol. gavęs auko
mis. Texas sen. Phil Gramm. 
Illinois sen. Paul Simon jau turi 
savo išrinkimo reikalams gavęs 
3.3 mil. dol. 

— Vak. Vokietijos kancleris 
Helmut Kohl ir JAV prez. 
George Bushas sutarė Camp 
David pasitarimuose pagreitin
ti Vokietijų susijungimą. 

— Nika ragvos Sandinistų 
Frontas persiorganizuoja j opo
zicijos partiją. Siūloma, kai 
baigs savo prezidentavimą, Da
niel Ortegą partijos vadu. 

— W a s h i n g t o n e Busho 
administracijos nariai sako, kad 
bus greitai atšaukti suvaržy
mai, kurie buvo pritaikinti 1985 
m. Nikaragvai Nutarta pasiųs
ti ambasadorių, jei Violeta 
Chamorro, kaip yra nustatyta, 
perims prezidentės pareigas ba
landžio 25 d. 

Maskva . — Vakar dienos 
laidoje buvo perduoti tarptauti 
mų žinių agentūrų pranešimai, 
kad priimtas įstatymo projektas 
Sovietų prezidento teisių klaus: 
nu. Šiandien susipažinkime su 
pačių lietuvių pranešimu iš tw-
siogių šaltiniu, kas ir kaip tuo 
metu vyko Kremliaus sesijoje. 

Vasario 27 d. vyko TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos sesijos 
posėdis. Jame buvo svarstomas 
TSRS prezidento klausimas. 
Nors pasisakymų už ir prieš 
buvo maždaug po lygiai, kai 
prasidėjo balsavimas, iš 417 
deputatų 370 pasisakė .,už". 
Pasak estų deputato, suveikė 
. .Kašpirovskio e f e k t a s " 
Diskusijų eigoje M. Lauristin 
pareiškė, kad jie nebalsuos ir 
yra prieš šio klausimo svarsty
mą. Pasak juos. yra amoralu 
rinkti kaimyninės šalies pre 
zidentą. Šiai nuomonei pritarė 
ir Egidijus Bičkauskas. Jis 
įteikė TSRS AT pirmininkui 
TSRS liaudies deputatų iš Lie
tuvos pareiškimą, kuriame sa
koma: 

..įstatymas dėl TSRS prezi 
dento statuso. įgaliojimų ir rin 
kimu sukelia nevienareikšmiu 
minčių — ypač kai kartu skubo 
tai forsuojamas įstatymas dėl 
ypatingosios padėties, o kartv 
kai kurių būkštavimų". 

Lietuviai tik stebėtojai 
„Mes tai pareiškiame, nors 

pats prezidento statusas tiesio 
giai neliečia Lietuvos, kuri 1940 
m. buvo Tarybų Sąjungos oku 
puota ir aneksuota. Deputatai iš 
Lietuvos nedalyvaus balsavime 
už tokius pasiūlymus, bet stebės 
įvykius, kurie veda prie būtimi 
derybų dėl mūsų šal ies 
nepriklausomo valstybingumo 
atkūrimo, kas atsispindi mūsų 
pareiškimuose, padarytuose čia 
1989 metų rugsėjo 22 d ir 1990 
metų vasario 14 d., o taip pat 
atitinkamame Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 1990 
metų vasario 7 dienom 
nutarime". 

Tada Michailas Gorbačiovas 
pareiškė, kad jei ir latviai taip 
galvoja, jis pasirinks pabalti*1-
čius išbraukti iš kvorumo. Dis

kusijose ir balsavime ned dyva-
vo Gruzijos deputatai. 

Po posėdžio buvo pakviesta po 
du deputatus iš Lietuvos. Latvi 
•os ir Estijos pokalbiui su M 
Gorbačiovu. Estai — Nugis ir M. 
'.auristin, latviai — Bišers ir 
Vulfsons. lietuviai — Kazimie
ra Prunskiene ir Eduardas Vil
kas. Be M. Gorbačiovo, susirin
kime dalyvavo Lukjanovas ir 
Nisanov:-

P r i e derybų stalo 
M. Gorbačiovas sake. kad jis 

žino. kas vyksta Pabaltijyje, 
žino p įba'tiečiu siekį sėsti prie 
dnr\ b 9tak>. Tačiau, pasak M. 
Gorbačiovą, gal neve r t a 
skubėt i , gal geriau bū tu 
pasilikt, federacijoje ir paban
dyti ją pakeisti. „Mes žinome, 
kad Pabaltijo šalys nusprendė 
savo ateitį susieti su buvimu už 
TSRS ribų. K;' mos j tai galime 
pasakyti? Tai jūsų reikalas"". 
Bet. M Gorbačiovo nuomone, 
negalima staigiai nutraukti 
ryšių. Reikia šį klausimą spręsti 
į s t a tymin iu keliu M. 
Gorbačiovas paminėjo, kad 
klausimas sudėtingas, kad 
reikia pasitarti ir kadpabaltie-
čiams bu-, labai blogai 

Protes tas 
P:v .- tai pr« testa

vo: iak <>ti iš i'SRS, 
į ją neįstojus Pasisakė vr. • šeši 
deputatai. Karts nuo karto M. 
Gorbačiovas įsiterpdavo į ju kal
ba. Jis išreiškė nepasitenkinimą 
tokiu užsieniečių dėmesni Lie
tuvoje vykstantiems rinki
mams. Jis paminėjo ir JAV 
kongivsmenu kelionę į Lietuvą. 
Iš jo žodžių galima bu\•:< suprasti, 
kad vizų išdavimo kongresme-
nams užlaikymas jam buvo ži
nomas dalykas ..Mes nesikišo-
me i Rytu Europos problemas, 
tegu Vakarai nesikiša į mūsų 
reikalus". 

Pabaltinau deputatai siūlė su
daryti sutartį Austrijos pokario 
pavyzdžiu. 

Nusimato, kad trečias TSRS 
liaudie i deputatų suvažiavimas 
prasid kovo 11-12 dienomis. 
M. Gorbačiovas sutiko Pabalti 
jo kla imą iš 20 dienotvark 9 
punk; perkelti į artimesnį. 

Papildomi rinkimai kovo 4 ei. 
Vilnius. Vasario 27 d. Sa 

jūdžio būstinėje įvyko Seimo 
tarybos posėdis. Apsvarstyti 
artėjančios Seimo sesijos. Są 
jūdžio suvažiavimo klausimai, o 
ta ip pat ar t imiausi Seimo 
tarybos uždaviniai . Didelį 
Seimo Tarybos susirūpinimą 
kelia neaktyvus dalyvavimas 
rinkimuose, ypač nuogąstauja 
ma dėl antro rinkimu turo, ku 
ris įvyksta anksčiau, t.y. ko\ 
4 d. Maskvoje formuojamas įst 
tymas del prezidento (jau suf 
m uotas, red), nesuforma\ 
naujos Lietuvos TSR vyriausv 
bės, nesiseka gaivinti respuMi 
kos ekonomikos, todėl būtina 
kuo greičiau išrinkti beri? du 
trečdalius Aukščiausiosi 
rybos deputatų, kad pasy irtin-
tų neprikalusomynės pi 
Lietuvoje. 

— Šved i jos pas i t raukęs 
premjeras Ingvar Carlsson vėl 
pakvies tas suda ry ' i naują 
Švedijos vyriausybę 

to Taryba nusprendė per 
\ i • masinės imformacijos pi le 
s- kreiptis į rinkėjus, kad 
jie ateitų prie balsavimo urnų, 

tu pasyvumas turėtų liūdnų 
pasekmių mūsų valstybei. 

Seimo Taryba nusprendė 
sušaukti Seimo sesijų š.m. kovo 
S d., kad prireikus būtų galima 
I•••>• i prasidedant trečiajam 
TSRS liaudies deputatų šuva 

- :mui sušaukti naujai įšink-
tą Lietuvos TSR Aukščiausiąją 
l a r v . ) 

KALENDORIUS 

Kovo 2 d.: Simplici jus, Elena. 
Marcelinas, Almonė. Fitautas. 
Sviedrj 

Kovo 3 d.: Tkąjanas, Kuni
gunda Nonita, Tule. Uosis. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:26. leidžiasi a.41. 
Tempi diena 46 1, nak-

tj >9 1 
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DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. kovo mėn. 2 d. 
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LTOK GRĮŽO TUŠČIOMIS 
Niekas nesitikėjo stebuklų. 

Lietuvos Tautinio Olimpinio 
k o m i t e t o n a r i a i : prez. A. 
Poviliūnas, olimpinis čempionas 
G. Umaras ir LTOK spaudos 
ats tovė ir ,,Vyčio" žurnalo 
redaktorė R. Grinbergienė. kar
tu su Latvijos OK prez. V Bal
t ins ir Estijos OK gen. sekreto
riumi G. Palas, vasario 15 d. 
Louzanoje turėjo pasitarimą su 
Tarp tau t in io OK prez. Ch. 
Samaranch ir jo štabu. Pasita
rimo tikslas buvo atgauti Lie
tuvai nario statusą. Lietuva 
niekad iš TOK nebuvo išstojusi, 
n i ekam to s ta tuso nebuvo 
perleidusi, niekad jai ta narys
tė nebuvo anuliuota. Pokalbis 
buvo šiltas, tik Samaranch buvo 
šaltas ir nieko nenorėjo žinoti. 
Ir ta i buvo aišku, nes jis, buvęs 
Maskvoje Ispanijos ambasado
riumi, buvo labai palankus 

Maskvai. Lietuvos atstovai dar 
bandė aiškinti, kad Lietuva sie
k ia savarankiškumo ir nepri
klausomybės. Veltui! 

Nuo pradžios buvo aišku, kad 
vilčių nėra, kad viskas priklau
so nuo Sąjūdžio pasisekimo. O 
Sąjūdis prie savo tikslo jau 
artėja... 

O ir po to klausimas automa
tiškai nebus išspręstas — reikės 
pastangų ir la iko. Nebent 
reikalą pagreitins ištrauka iš 
1939 m. „Fiziško auklėjimo" 
žurnalo Nr. 7-8, 56 puslapio: 

— „Šių metų rugpjūčio 3 d. 
Lietuvos olimpinis komitetas 
gavo iš Tarptautinio olimpinio 
komiteto pirmininko grafo De 
Baltlet-Lotour laišką, kuriuo 
p ranešama, k a d Lietuvos 
Olimpinis komitetas yra priim
tas Tarptaut in io Olimpinio 
komiteto nariu". 

Lietuvos Tautinės olimpiados 50 metų sukaktuvinėje -ritėje Lietuvoje susi
t iko P r a n a s Lubinas, ŠALPASS vicepirm. V y t a u u Grybauskas ir Mary 
Lubinienė. 

SPORTO DARBUOTOJUS 
CALIFORNIJOJE 

APLANKIUS 
Su Algiu V a r n u 

p r i s imin ima i s dalinantis 

L ie tuvos pa ra š iu t in inkų 
priėmime, kurį organizavo Los 
Angeles SK „Banga", kartu su 
LB apylinkės valdyba, tikėjausi 
sutikti Algį Varną. Neklydau. 
Tik jis buvo per daug užsiėmęs, 
nes dirbo su „Bangos" klubu to 
vakaro organizavime. 

Kitą dieną Algis Varnas ati
darė man savo namo duris, o 
šalia jo stovėjo žmona Danguolė 
ir du puikūs vaikučiai — 6 ir 4 
metų. Pokalbiui temų netrūko, 
nes juk kar tu apkeliavome 
nemažą dalį pasaulio. 

Algio Varno vardas išeivijos 
lietuvių sporto gyvenime labai 
gerai žinomas. Jis buvo vienas 
iš pačių iškiliausių mūsų krep
šininkų net 25 metus. Tai savo
tiškas rekordas, geresnis ne t 
negu neseniai į pensiją išėjusio 
garsiojo Kareem Jabbar. Jis vie
nintelis iš mūsų krepšininkų, 
atstovavęs lietuvių rinktinei P. 
Amerikoje, Australijoje, Eu
ropoje ir žaidęs dar visas rung
tynes pabaltiečių varžybose, 
iš viso, turbūt , bene 70 kartų. 
Visą laiką jis buvo ištikimas 
Chicagos „Neries" klubui, su 
juo l a imė ję s devynetą S. 
Amerikos lietuvių pirmenybių 
meisterio titulų vyrų grupėje ir 
kelis — jaunių. Ir viską jis įspū
dingai užbaigė aukso medaliu — 
I-se PLS žaidynėse 1978 m., 
Toronte. 

Tuoj po to jis iškeliavo į Los 
Angeles, o su juo iškeliavo 

„Neries" klubo krepšinis. Truko 
beveik 10 metų, kol atėjo Romas 
Puodžiūnas ir „Neris" vėl turi 
gerą jaunių komandą, o šiemet 
turės ir vyrų komandą. 

Kaip minėjau, A. Varnas 
apkeliavo daug kraštų ir žaidė 
prieš tokias krepšinio rinktines 
kaip Brazilijos, Prancūzijos, 
Italijos, Kanados. Tad ir įdomu 
buvo išgirsti. 

K. — Kas iš visų tų kelionių 
labiausiai yra įstrigę atminty
je ir kokios rungtynės a r 
momentai tebestovi prieš akis? 

A. — Labiausiai stebino tiek 
Pietų Amerikoje, tiek Aust
ralijoje, kiek mūsų laimėjimai 
prieš vietines komandas davė 
džiaugsmo ir pasididžiavimo 
tų kraštų lietuviams; jie už tai 
mums net dėkodavo... Dvejas 
rungtynes neužmiršiu niekad: 
prieš o l impinę Austral i jos 
rinktinę ir Kanadą. Adelaidėje 
australų r inktinė jau ruošėsi 
Tokijo o l impiada i , buvo 
laimėjusi didelį turnyrą, o mes 
Melbourne j au buvome 
pralaimėję ir tik po sunkokos 
kovos nugalėję latvių rinktinę; 
australai buvo įsitikinę pergale. 
Sužaidėme ypatingai gerai ir 
laimėjome! Neužmiršiu, koks 
tai buvo džiaugsmas vietos lie
tuviams. Vėliau Toronte prieš 
Kanadą, dvi savaites nežaidę ir 
be t r e n i r u o t e s , rung tynes 
baigėme lygiomis ir reikėjo pra 
tęsimo, kad iškovotume laimė
jimą. Vėl Toronto lietuvių 
džiaugsmas buvo neapsakomas. 

K. Kaip šiaip sekasi, o krep
šinis ir bendrai sportas ar jau 
pamirštas? 

A. Negaliu skustis — vaikai 
auga puikiai, daug darbo tur iu 
parkų distrikto programos orga
nizavime; žmona dirba su tau
tinių šokių šokėjų grupe ir ben
drai visuomeninėje veikloje. 
Krepšinis nėra užmirštas, esu 
„Bangos" klubo valdyboje; no
rėčiau sudaryti krepšinio ko
manda į Lietuvą, bet kažin, ar 
pasiseks, nes čia kažkodėl krep
šiniui mažiau entuziazmo negu 
tinkliniui. 

Malonios buvo kelios valan
dos, besidalinant prisiminimais. 

Apsi lankymo Lietuvoje 
į t a k a Pranu i Lubinui 

Būti Los Angeles ir neaplan
kyti Prano Lubino, būtų tas pat, 
kaip lankantis Romoje ir... 
Ypač, kaip buvusiam krep
šininkui, Lubiną jau pažįstan
čiam a r t i 20 metų, o po 
jubiliejinės šventės Lietuvoje 
net susidraugavusiam. 

Visi 1939 m. Europos krep
šinio nugalėtojo veteranai ir 
keli sporto darbuotojai iš 50 m. 
jubiliejinės šventės Kaune grįžo 
labai pa tenk in t i ir pi lni 
neužmirštamų prisiminimu, 
tačiau Prano Lubino ir jo simpa
tiškos bei jautrios žmonos Mary 
Agnės gyvenimas t i es iog 

pasikeitė - pagrindų. Prieš 
kelionę į Lietuvą jie leido 
ramias per iininkų dienas, ret
karčiais a i ankydami vaikus ir 
anūkus. Dabar jie, lyg gavę 
naują įkvėpimą, naują džiaugs
mą, atgij; — atsirado nauja 
energija. V.-bėgyvena jie tos 
šventės p įminimais , varty
dami „Kauno tiesos" ir „Spor
to" la ikr^čių puslapius su 
nuotraukomis ir aprašymais net 
pirmuose cuslapiuose. Išsiuntė 
jau daugy T laiškų ir paketėlių 
j Lietuvą: - Kaito iš ten gautus 
laiškus. Ea.is jų rašyti angliš
kai, dalis lietuviškai. Lietu
viškus, kur.ų kai kurias vietas 
jie nesupr,:», perskaitėme kar
tu dar k a r Ą . Ponios Lubinienės 
skruostuose vėl žibėjo ašaros, 
kaip nek..rtą Lietuvoje. Pa
gyvėjo ryš.ai su buvusiais drau
gais, atsirtdo naujų, atsinaujino 
bendravimas su giminėmis, 
kurių dauguma gyvena Garlia
voje. 

Lubinai dalyvauja dabar 
dažniau ' etuviškuose rengi
niuose, pradeda prie medžiagos 
rinkimo aušrininko dr. Jono 
Šliupo archyvui, net parašė 
Seattle „Gvros valios" žaidynių 
organizat riams raštą, kad šie 
priimtų T. etuvos sportininkus į 
žaidynes su savo vėl iava. 
Neatsižvelgė tų žaidynių or
ganizatoriai, kad Pranas Lu
binas buvo Amerikos olimpinės 

krepšinio komandos žaidėjas 
1936 m. Berlyne, „Olympic 
Spirit Tearti" narys Los Angeles 
olimpiadoje ir Lietuvos Tautinio 
olimpinio komiteto garbės 
narys, lygiai, kaip jie neatsi
žvelgė į Arvydo Juozaičio ir 
Valdo Adamkaus pareiškimus. 
Atsiuntė tik mandagų, bet nei
giamą, atsakymą. 

I mano klausimą, koks mo
mentas Lietuvoje Lubinams 
paliko giliausią ir ilgiausiai ne
užmirštamą įspūdį, jie abu kar
tu atsakė: „Visi — nuo pat įspū 
dingo šventės atidarymo iki 
išlydėjimo aerodrome". 

Nesunku suprasti, nes Lu
binai buvo sutikti, kaip Lie
tuvos krepšinio legendos, jie 
buvo populiariausi, jie buvo 
dėmesio centras. J iems t a 
kelionė, tikriausiai paskutinė 
(dėl amžiaus ir sveikatos) 
suteikė naujų jėgų ir džiaugs
mo. Jie neseniai šventė 45 metų 
vedybinio gyvenimo jubiliejų — 
gavo iš Lietuvos Kauno sporto 
komiteto sveikinimo telegramą 
ir abu, maždaug poros savaičių 
tarpe, šventė 80-tąjį gimtadienį. 

Ta proga juos sveikina ir visi 
Š. Amerikos lietuvių sporti
ninkai, linkėdami geriausios 

:: sveikatos. 
V. G. 

Algis Šėkas, Los Angeles 
klubo „Banga" pirmininkas. 

sporto 

1990 M. Š. AMERIKOS 
LIETUVIŲ SPORTO 

ŽAIDYNĖS 
40-sios Š. A. Lietuvių Sporto žius neribotas), 

žaidynės įvyks 1990 m. gegužės Šachmatų, Raketbolo, Kėg-
25-27 d., Bostone, Mass. Visuo- liavimo. Stalo teniso. L a u k o 
tinio ŠALFASS-gos suvažiavi- teniso ir Skvašo programos, 
mo nutarimu ir ŠALFASS-gos klases ir fct. bus nustatyta po 
centro valdybos pavedimu, žai- preliminarinės registracijos, at-
dyne? vykdo Bostono Lietuviu sižvelgiant į išreikšta susidomė-
SK „Grandis", per specialiai jimą bei pateiktus pageidavi-
sudarytą organizacinį komitetą, mus. 

Plaukimo p i rmenybės %-yks 
pabaltiečių pirmenybių rėmuo
se Varžybos apims visus pa
grindinius stilius, suaugusių ir 
visose prieauglio klasėse. Šuolių 
į vandeni >diving'i nebus. Lietu
vių pirrnenvbės bus išvestos iš 
pabaltiečių varžybų. 

Preliminarinė registracija vi
soms sp-.rtr šakoms — iki 1990 
m. kovo 15 <L, šiuo adresu: Vy
tau tas Eikinas, 1 F a w n Cir-
cle, RandolpK MA 02368. Tel. 
(617) 961-3523, FAX (617) 
849-2065. 

Pairai preliminarinės registra
cijos duomenis bus galutinai 
nuspręsta, kurios sporto šakos 
bus žaidynėse vykdomos, nusta-

Z a i d y n i ų p r o g r a m o j e — 
1990 m. Š.A. Lietuvių Krepši
nio. Tinklinio. Ledo ritulio. 
Šachmatų, Raketbolo -'Racąuet-
bailt. Kegliavimo iBowling\ 
Stalo teniso. Lauko teniso. 
Skvašo įSąuash) ir Plaukimo 
pirmenybės. Plaukimas vyks 
pabal t ieč ių p r imenybių 
rėmuose 

Krepšinio p i rmenybės nu
matomos pravesti šiose klasėse: 
vyrų A, vyrų B. jaunių A, jauniu 
B. jaunių C, jaunių D ir moterų. 

Tinkl inio p i rmenybės pla 
nuojamos vykdyti — vyrų, mote
rų, mergaičių A ir mergaičių B 
klasėse. 

Krepšinyje ir tinklinyje — 

Algis Varna.*, žmona Danguolė, sūnelis ir dukrele 

prieauglio A klasei priklauso tyta jų programos ir paskelbta 
galutinės dalyvių registracijos 
datos. 

Dalyvavimas yra atviras vi
siems Š. Amerikos lietuvių spor
to vienetams ir individams at
likusiems metinę 1990 m. 
ŠALFASS-gos narių registraci
ją. Principiniai, dalyvių skaičius 
visose sporto šakose yra neapri
botas. 

Smulkesnes informacijos pra
nešta \-.šiems ŠALFASS-gos 
klubams. ŠALFASS-gai nepri
klausą vienetai ir pavieniai. 

gimę 1971 m. ir jaunesni, B 
klasei — gimę 1973 m. ir jaun., 
C kl. — gimę 1975 m. ir jaun. ir 
D. kl. — 1977 m. ir jaun. 

Vyrų A klasę krepšinyje su
daro iškilesnės komandos, at
rinktos ŠALFASS-gos Krepši
nio komiteto. Likusios koman 
dos žaidžia B klasėje, kur gali 
dalyvauti ir vyrų A klasės ko
mandas turinčiu klubų antro 
šios komandos 

Ledo ritulio pirmenybės bus 
vykdomos tik vyrų klasėje I am-
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DR. KENNCTH J. YERKES 
DR. MAGOALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 

klubams nepriklausą individai, 
dėl informacijų prašomi kreip
tis į Vytautą Eikiną, organizaci
nio komiteto pirmininką. 

Bostone yra buriavimo — 
„Wind Surfing"' entuziastų, pa
geidaujančių pravesti šios šakos 
parodomąsias varžybas. Jei atsi
rastų susidomėjusių, nedelsiant 
praneškite rengėjams. 

40-jų žaidynių organizacinio 
komiteto prezidiumą sudaro: 
Vytautas Eikinas — pirminin
kas, Tomas Ašmanskas — vice
pirmininkas, Zita Lounsbury-
Babickaitė — sekretorė, D. 
Lounsbury — iždininkas. Arū
nas Kuncaitis — varžybinio k-
to pirmininkas, Ignas Viliniškis 
— finansų telkimas, Vytautas 
Jurgėla ir Rimas Veitas — orga
nizaciniai reikalai. Aidas Kup
činskas — informacija-propogan-
da, Edis Austras. Jr. — apgyven
dinimas. Komiteto sudėtį 
numatoma dar žymiai praplėsti. 

Varžybinis komitetas: Arū
nas Kuncaitis — pirmininkas, 
Vytautas Eikinas — I vicepirmi
ninkas. Juozas Austras — II vi
cepirmininkas, J. Zapustas — 
patalpos. Algis Skabeikis ir Ig
nas Viliniškis — krepšinio vado
vai, Edvardas Austras ir Russ 
McDonald — tinklinio, Šarūnas 
Norvaiša — ledo ritulio, Darius 
Ivaška — lauko teniso, Bronius 
Skrabulis — šachmatų. Arūnas 
Kleinas — kegliavimo, Edvar
das Meilus — plaukimo. Aidas 
Kupčinskas — stalo teniso, Al
girdas Veliuona — raketbolo ir 
skvašo. Darius Subatis - buria
vimo (..Wind Surfing"). Šiame 
sąraše pateikta tik pagrindiniai 
pareigūnai bei sporto šakų 
vadovai. Varžybų k-to sudėtis 
yra žymiai didesnė. 

ŠALFASS-gos cent ro 
va ldyba 

N u v a ž i a v ę s į Prancūziją, 
negali pasidaryti prancūzu, nu
važiavęs į Kiniją.negali pasida
ryt i kiniečiu ir nuvažiavęs į 
Graikiją,negali pasidaryti grai
ku. Tačiau bet kas , atvykęs į 
Ameriką, gali pasidaryti ameri
kiečiu. Tai ir yra šio krašto, kurį 
vadiname JAV, didybė. 

Angie Papdakis 
24M W. Lithuanian Masą Court 
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Tai. (708) 35244*7 

DR. VIJAY BAJAJ . M.D.. S.C. 
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DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
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Apie pasninką ir 

DRABUŽIUS 
Gavėnia yra laikas maldai, 

pasninkavimui ir išmaldų da
vimui — tradicines krikščioniš
kojo (ir Senajame Testamente 
žydiškojo) tikėjimo priemonės 
artėti prie Dievo Pasninka
vimas nuo maisto yra ne tik 
atgaila, bet ir priemonė geriau 
pamatyti Dievo veikimą mūsų 
gyvenimuose ir kaip mes į jį 
atsiliepiame ar ne. Pasninkavi
mas — sumažinimas maisto 
kiekio ir atsisakymas kai kurių 
valgių, kuriuos ypatingai mėgs
tame, duoda proga pamatyti, 
kas mūsų gyvenimą iš tikrųjų 
valdo — ar Kristus ir noras juo 
sekti, visų pirmiausia mylint 
artimą, ar tie valgiai ar kiti 
malonumai bei įpročiai, kurių 
nesiseka ilgesniam laikui atsi
sakyti. 

Bandydami pasn inkau t i , 
neapsileisdami mei'.ės darbuose, 
sužinome, kokių malonių 
turime iš Dievo prašyti, pama
tome, kur esame silpni, gau
name temų maldai. O žinome, 
jog visa, ko prašome Kristaus 
vardu (t.y., kai prašome to, ko 
pats Kristus už mus prašytų), 
gausime. Pagaliau, ir išmaldų 
davimas — vargšų šelpimas — 
nesupras t i nas kaip savęs 
skriaudimas ar atsižadėjimas už 
atgailą, o kaip ženklas, jog 
gavome malonę pamatyti kito 
žmogaus poreikį —jį mylėti, tad 
dėkodami už šią progą mylėti, 
gauta malone pasinaudojame, 
parodydami meilę vargšui. 

Bet progų meilę rodyti ki
tiems nemato tie. kurie yra 
nuolat susirūpinę savo asme
niškais poreikiais. O susirūpi
nimas savimi pasireiškia įvai
riausiai, ypač visuomenėje, kur 
maža materialinio nepritek
liaus. Nuo susirūpinimo savimi 
nėra saugūs net maži vaikai, 
kai tėvai net nesąmoningai savo 
vaikuose tai skatina. Neseniai 
teko skaityti vienos mokytojos 
katalikiškoje mokykloje Los 
Angelėje. Catherine Degnan. 
mintis ta tema. sąryšy su vaiku 
apranga mokykloje. 

J i rašo: ..Toje mokykloje, kur 
aš mokytojauju visi vaikai dėvi 
uniformas: paprastas, pigias ir 
perkamas Sears krautuvėje". 
Prisipažįsta, kad ir jos vaikams 
tos uniformos nepatinka, o kar
tais ir viena, kita motina pasi
skundžia, jog vaikų aprangos 
pasirinkimas labai monotoniš
kas, ar kad tai užgožia vaiko in
dividualumo pasireiškimą. Bet 
daugumas tėvu ir ii pati stipriai 
remia uniformas vaikams mo
kykloje, ir štai kodėl. 

Ji rašo. kad praėjusį gegužės 
mėnesi Maryland valstijoje 
vaikas, užsinorėjęs kito vaiko 
100 dol. kainuojančių Air Jor-
dans sportiniu batu. jį užmušė. 
Ir tai buvęs trečias nužudymas 
Baltimorės mokyklose ryšium 
su vaikų ap ranga . Anot 
Degnan, kad tai neišimtis paliu
dys mokyklų vedėjai visoje 
Amerikoje, pripažindami, jog ju 
patirtyje mokinių vagystės, gra
sinimai ir kitoks smur tas 
ryšium su drabužiais ar kitu 
asmenišku turtu yra kasdieny
bė mokyklose. 

Tad Degnan primena: „Dra
bužiai visuomet buvo ginklas 
kovose dėl rango. Dabar jie yra 
tapę išraiška konsumeristiško 
gobšumo, pasireiškiančio pačių 
pirmųjų skyrių vaikuose". Kad 
New Yorke vaikai net neuro-
tiškai rūpinasi apie savo dra
bužius, su vienas kitu dėl jų 
konkuruoja, dėl jų apleidžia pa
mokas ir net žudo kitus vaikus, 
rašė ir Amerikos spauda: Net 
keturių metų vaikučiams ..dra
bužiai nebereiškia tik tvar-
kingumą. o pasidarė statuso, 
turtingumo ženklai, net raktas 
į -pilna vaikystę' ". 

Degnan pastebėjo, jog yra nu
ėję iki to, kad drabužic 
ir gems būdo savybes ir kitus el
gesio bei moks'o nuopelnus, 
vaikams vertinant vienas kitą. 
Vaiko drabužiai jam arba atve
ria draugystės duris, arba jį 
pasmerkia būti atmestam. Kuo 

KALBA ADV. ALGIRDAS OSTIS 
l ietuvių Fondo valdybos pirmininkas 

Adv. Algirdas Ostis kilimo 
yra aukštaitis, panevėžietis. At
slenkant raudonajam frontui, 
1914 m. su tėvais pasitraukė į 

.:eT.iją, Berh ną. o karui pa-
-igus apsistojo Augsburge. 

Teturėdamas 16 metų, baigė 
lietuvių gimnaziją ir su tėvais 
emigravo į Ameriką. 1955 m. 
baigė Maryland universitete in-

brangesni drabužiai, tuo vaikas Į žineriją ir kartu US Air Force 
..priimt inesrus Pajuokimas 
vaikų, dėvinčių K-Mart pirktų 
drabužiu yra dažnas reiškinys, 
rašo Degnan. Teko girdėti tokių 
reiškinių net ir lietuviškose šeš
tadieninėse mokyklose. 

Kita mokytoja pripažįsta: 
..Visi daug pinigų leidžia dra
bužiams, o g imnaz i s t a i iš 
mažiau pasiturinčių šeimų ima
si vakarais darbo, kad galėtų 
savo apranga neatsilikti, o tai 
pamokų ruošimą arba iš viso iš
stumia, arba mokiniai jas ruo
šia pavargę. 

Kad reikalas sukasi ne apie 
drabužių kokybę, o apie pa
demons t r av imą pajėgumo 
pirkti, rodo tai , kad apklau
sinėti įvairiuose miestuose 
vaikai patys pasisakė, jog nedė
vėtų t ų pačių brangių drabužių, 
jeigu nuo jų būtų nuimtos ga
mintojų markės . Pak laus t i 
kodėl, aiškiai pasakė: .,Tada 
nieks nežinotų, kiek kainavo". 

Bet vaikai patys tokios galvo
senos nesusiformavo, rašo 
Degnan. Jie užsikrėtė nuo savo 
materialistiškų tėvų. kurie ne
retai išleidžia net 4.000 dol. per 
metus savo vyresnių vaikų 
aprangai. Tai rodo, ne kad 
vaikai neturi vertybių, bet kad 
jų supratimas, kas yra vertybė 
yra groteskiškai iškreiptas. 

Tai labai patinka drabužių ga
mintojams, kurie savo nuolat 
stiprėjančias reklamas taiko į 
vis jaunesnio amžiaus jaunimą. 
Vaikų drabužių krautuvių pre
zidentas tiesiog pareiškė: „Kuo 
jaunesnio amžiaus vaiką įsigyji, 
tuo daugiau metų jis bus tavo 
'klientas)". 

Degnan rašo: .,Vaiko palai
kymas objektu — nuosavybe 
kaip tik tikslfai išreiškia apie 
ką čia kalba eina. Drabužiai 
šiandien yra nusisavinę daug 
jaunų žmonių, panašiai kaip ir 
narkotikai ar kitos adikcijos". 
Tą pastebėjo ir viena motina, vi
suomet tenkinusi savo sūnaus 
kiekviena aprangos įnorį: ,.Tai 
ji visiškai sunaikino -Jis taip bū
davo sus i rūp inęs . k*a ki t i 
bendraklasiai dėvi. kad jis net 
nebesugebėjo klausytis pamoki}. 
Tai paveikė ir ii ir mane. Dabar 
suprantu, ka reiškia ir adikcija 
kokainui". 

Kovodamos prieš konkurenciją 
aprangoje, jau dešimtys net ir 
viešųjų mokyklų Rytiniame 
JAV pakrašty savanoriškai įsi
vedė uniformas. Mokyklų ve
dėjai sako, jog ironiška, kad 
vienodas vaikų aprengimas iš 
tikrųjų įgalina jų tikrą indivi
dualumą — būdo savybių ir kū
rybingumo — laisviau reikštis, 
nes uniformomis yra pašali
nama viena didžiausių nelygy
bės ir baimės priežasčių. 

Iš tikrųjų, gal ir Gavėnia 
galima būtų mums suaugu
siems suprast i , kaip progą 
nusikratyti tų įvairių mūsų in
dividualizmo ir pranašumo pa
demonstravimo priemonių, kad 
sužinotume, kas mes iš tikrųjų 
esame: kokiomis kūrybingumo, 
meilės dovanomis iš tikrųjų 
Dievo apdovano t i e s a m e . 
Galima būtų pasninkauti ne tik 
nuo maisto, bet ir nuo pra
bangos rodymo — tiek drabu
žiais, tiek ir kitu tur tu ar 
laikysena. Tai sudarys ne t ik 
reikiama ramybes atmosferą 
maldai, kurioje prašytume pa
galbos, bet ir pinigų vargšams 
sušelpti. 

a.j.z. 

mokyklą leitenanto laipsniu. 
Baigęs studijas, ats ikėlė į 

: Chicagą pas anksčiau čia įsikū-
i rūsius levus ir pradėjo dirbti. 
: bet netrukus buvo pašauktas į 
: aktyvią Air Force tarnybą ir 
į išsiųstas į Japoniją bei Korėją. 
: Paleistas į atsargą kapitono 
1 laipsniu, apsigyveno Chicagoje, 

dirbo ir sukūrė šeimą su Regina 
Pemkute (užaugino 3 vaikus) ir 

• pradėjo teisių mokslo studijas 
. DePaul universitete. 1965 m. 
i s tudijas apvainikavo teisių 
'• mokslo daktaro laipsniu ir. 

išlaikęs valstybinius egzami
nus, pradėjo verstis advokatūra. 
Pradėjo advokatų įstaigoje, vė
liau dirbo didelėje pramonės 
bendrovėje, o pastaruoju metu 
savarankiškai verčiasi privačia 
advokato praktika. 

Įdomus ir spalvingas adv. 
Algirdo Osčio gyvenimas ir pla
tus išsilavinimas. J is yra inži
nierius, advokatas, karo aviaci
jos lakūnas — kapitonas. Yra 
įsijungęs į lietuvišką veiklą, 
daug iaus ia kaip te i s in i s 
patarėjas, o dabar jau perėmė ir 
atsakingas Lietuvių fondo val
dybos pirmininko pareigas. 

Manau, visuomenei bus įdo
mu žinoti naujojo LF valdybos 
pirmininko nuomonę įvairiais 
lietuviškos ir Lietuvių fondo 
veiklos klausimais, todėl papra
šiau atsakyti į keletą pateiktų 
klausimų. 

— Prieš trejetą me tų įsijun
gėte į Lietuvių fondo valdy
bą, o vėliau buvo te i š r ink tas 
ir į tarybą. Kas p a s k a t i n o 
t a i p aktyviai įsijungti į Lietu
vių fondo veiklą? 

— I Lietuvių fondo valdybą 
buvau pakviestas tuometinės 
pirmininkės Marijos Remienės. 
kaip atvokatas duoti teisinius 
patarimus ir patarnavimus. 
Įsijungęs į valdybą, geriau susi
pažinau su L. fondo veikla ir at
radau sumaniai ir atsidėjusiai 
dirbančius draugiškus žmones, 
su kuriais buvo ir yra malonu 
dirbti. 1 tarybą buvau išrinktas 
1988 metais, ilgamečiui nariui 
V. Kutkui nebekandidatuojant 
naujam terminui. Lietuvių fon

do dirbami darbai, profesionali
nis operavimas ir bendradarbiai 
buvo didžiausias paskatas įsi
jungti į aktyvesnę veiklą. 

— Kaip jaučiatės valdybos 
p i rmininko pareigo>e ir a r 
tur i te naujų planų Lietuvių 
fondo veiklai pagyvinti ir pa
spar t int i kapi talo telkimą? 

— I pirmininko pareigas 
perėjau iš patarėjo pareigų, kas 
sudaro didelį skirtumą. Pirmi
ninkas yra daugiau matomas vi
suomenės, kaip organizacijos 
atstovas ir visuomene pagal pir
mininko elgesį gali susidaryti 
nuomonę ir apie visą organizaci
ją. Jam tenka didesnė atsako
mybė atstovaujant Lietuvių fon
dui kitų organizacijų tarpe. Lėšas 
telkiant norėčiau toliau tęsti bu
vusių pirmininkų gerai apgalvo
tus metodus ir įvesti naujus au
koms telkti būdus. Pvz., uni-
trust sutartis, pagal kurias au
kotojas tam tikra sumą perlei
džia L. Fondui, o LF aukotojui 
moka sutartus procentus. Auko
tojas nuo mokesčių nusirašo pa
aukotą sumą, o gautas palūka
nas, kaip ir iš bankų, laiko savo 
pajamomis. Jam mirus, paauko
tas turtas pereina Lietuvių fon
do nuosavybėn. Taip pat noriu 
atkreipti dar daugiau dėmesio 
į vėliau paminėtas ..matching 
gift funds" programas aukoms 
gauti iš dirbančiųjų, ypač jau
nesnės kartos žmonių, kurių ir 
darbdaviai prideda paaukotą 
sumą. 

— Ta ryba yra paske lbus i 
šiuos metus LF penkių milijo
nų užbaigimo metais i r no r i 
sutelkti magišką penkių mili
jonų sumą. Ypač d a u g en
tuziazmo rodo t a r y b o s p i rm. 
S t a s y s B a r a s . K a i p J ū s 
manote , ar šis užmojis y r a 
r ea lus ir įgyvendinamas a r 
gal ima per vienerius me tus 
sukaup t i 450.000 dol.? 

Kaip Jūs m: ėjote magiškai 5 
milijonų suma pasiekti trūksta 
450.000 dol Per metus tokią 
sumą sukelti daf, kiek man ži
noma, nepav <o nei Lietuvių 
fondui, nei k ii' ns Amerikos lie
tuvių organ nacijoms. Šios 
sumos sukau; mas priklausys 
nuo suradimo - ambesnių auko
tojų ir bendn > >tuvių dosnumo. 
Didelę reikšn šios sumos su
rinkimui ture- testamentiniai 
palikimai, p< mitinės aukos, 
kurios jau ir cL >ar sudaro reikš
mingą LF kapitalo dalį. 

— Per radiją esate aiškinęs 
apie testamentų re ikšmę, j ų 

su rašymo s v a r b ą i r savo va
lios pare išk imą. G a l gal i te 
nurodyt i k i tu s g r e i t e s n i u s ir 
saugius b ū d u s s a v o auką pa
likti Lietuvių f o n d u i ? 

— Saugiausias i r lengviau
sias būdas yra aukotojui dar 
gyvam esant paaukot i Lietuvių 
fondui numa ty t ą sumą. Je i 
aukotojas dar nenori visiškai at
siskirti nuo aukojamos sumos, 
galima sudaryti anksčiau pami
nėtą uni-trust tipo sutartį arba 
banke ar taupymo įstaigoje ati
daryti taupymo sąskaitą au
kotojo v a r d u , b e t į r a šan t 
Lietuvių fondą, k a i p „Benefi-
ciary". Sąskaitos savininkui 
mirus, sąskaitoj likusi suma 
pereitų L F be te ismo proceso. 

— Kas y r a t i e vad inami 
„ma tch ing gift f u n d s " ir ka ip 
j a i s p a s i n a u t o t i ? 

Matching gift funds progra 
mas turi daug JAV pramonės ir 
biznio bendrovių. Ten dirbantis 
žmogus paaukoja jo pasirinktai 
kultūrinei, švietimo ar visuome 
nei gerą darančiai , pelno nesie
kiančiai organizacijai, kaip Lie
tuvių fondas. Duodamas auka 
tarnautojas praneša savo bend 
rovei, kur i , jei auką gaunanti 
organizacija a t i t inka IRS ir 
bendrovės dovanoms skir t i 
nustatytas gaires, prideda bent 
dar tiek, kiek t a s tarnautojas 
davė. Papras ta i bendrovė turi 
išdirbtą labai paprastą procedū
rą. Tokiu būdu organizacija 
gauna ben t dvigubą auką. o da
vėjai ( tarnautojas ir bendrovė) 
turi teisę nusirašyti nuo pajamų 
mokesčių. Tokios programos la
bai prisideda prie organizacijų 
kapitalo padidinimo, tik reikia 
jomis naudotis. 

— K a i p re ikė tų padėt i lais
vėjančios L ie tuvos organiza
cijoms, a smen in i s ar įstai
goms, k a d nesumažėtų išeivi
ja i t e ik iama p a r a m a ir nesu
si lpnėtų išeivijos ku l tūr inė 
veikla? 

— P a d e d a n t laisvėjančios 
Lie tuvos r e i k a l a m s , mes 
negalime nuskriausti išeivijos 
lietuviškų organizacijų, ku
rioms reikal inga finansinė pa
rama LF paskir t is yra panau
doti gaunamą pelną išeivijos lie
tuviškiems reikalams ir lietuvy
bės išlaikymui, o patį kapitalą 
— Lietuvai, išsikovojus nepri
klausomybę. Kol Lietuva yra 
Sovietų Sąjungos dalis ir pri
klauso nuo Kremliaus malonės, 
bet koks didesnės paramos 
teikimas yra rizikingas, nes so
vietinė politika gali kiekvienu 

Adv Algirdas Ostis. L F valdybos p i rmin inkas 

metu pasikeisti ir nauji vadai 
gali grržti į seną priespaudos po
litiką. Lietuviams nusiųstą 
finansinę paramą Kremlius gali 
panaudoti visos Sovietų S gos 
reikalams a r net lietuviu 
didesnei priespaudai. Duodant 
paramą dabartinei Lietuvai, 
reikia nustatyti gaires, pagal 
kurias parama gaietų būti pa
skirstyta išeivijos ir Lietuvos 
reikalams. 

— Numatoma išleisti Lietu
vių fondo informacinį leidinį, 
kur iame tilptų nar ių vardy
n a s su paaukotom sumom, 
fondo įsteigimas ir k i t a infor
macija, kaip Jū s žiūri te į šį 
užmojį? 

— Aš tokiam leidiniui labai 
pritariu ne vien kaip istoriniam 
dokumentui, bet ir kaip būdui 
padėkoti LF nariams už jų 
paramą lietuvybei išlaikyti. lei
diny bus atžymėti visi aukoto
jai ir paskelbti visuomenei, tuo 
gal taip pat paskatinant naujų 
narių įstojimą bei aukų didini
mą. Narius prašau jau dabar 
siųsti nuotraukas ir žinias apie 
save. 

— Ką dar norėtumėte pasa
kyt i lietuviškajai visuome
nei? 

— Kasmet Lietuviu fondas 
paskiria dideles sumas lietuvių 
reikalams, iš kurių nauda turi 

lietuvių visuomenė. Aš kviečiu 
visus lietuvius nedelsiant tapti 
LF nariais ir prisidėti prie 
didesnes paramos teikimo. Taip 
pat kviečiu Lietuvių fondo 
narius dalyvauti metiniame 
narių susirinkime, kuris įvyks 
kovo 31 d. Jaunimo centre. Chi
cagoje. 

Dėkoju Lietuviu fondo valdy
bos pirmininkui adv. Algirdui 
Osčiui už pareikštas mintis ir 
linkiu sėkmingai siekti penkių 
milijonų kapitalo sutelkimo. 
Kartu primenu, kad Lietuvių 
fondo paramai gauti nustatytos 
formos prašymu* reikia paduo
ti iki kovo 15 d., o studentų 
stipendijoms iki balandžio 15 d. 
Vėliau gauti prašymai nebus 
svarstomi. 

A. J u o d v a l k i s 

BRANGS MOKSLAS 

Chicagos universitete nuo 
ateinančių mokslo metų, mo
kestis už mokslą, išlaikymą 
sieks 20.525 dolerių metams. 
Vien tik mokestis už mokslą, be 
išlaikymo bendrabuty , bus 
15,125 dol. Gerai, kad šispriva 
tus universitetas turi stipendi 
joms fondą ir galės paskirstyti 
16.3 mil. dol., ypač paremdamas 
pradedančius. 

ŽALIASIS VELNIAS 
J O N A S RŪTENIS 
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Tie logiški ir padrąsiną Alksninio žodžiai ir s ~ipro-

tavimai, turiu pasakyti, mane ramino. Sugalv om į 
Leliūnus siųsti žvalgus. Jų uždavinys: patirti, taip 
pat ir įtaigoti Leliūnų gyventojus viską sekti. 

Galiausiai vieną dieną rūpestis kiek atslūgo 
me žinią, kad į Leliūnus buvo atvykę rusų kar 
su valsčiaus valdžia ir abi merginos buvo įkur 
Ambrožų ūkyje. Žolelės jau anksčiau pateikt 
pasitvirtino. Ten jos gavusios kambarį pas d 
ūkio prižiūrėtoją Ramošką. Žmogelis su žmona r 

mažamečiais vaikais. Lėliūniečiai su juo vengi 
tikti ir draugauti. J ie mano, kad jis čia įkun'' "• *s su 
tikslu. Ramoška taip pat nesistengia į ak - sti... 
Gavome žinią, kad Ramoška yra ir taip šneke s: 

— Manai, kad man Čia miela, manai a> mau 
— kas čia įvyko! 

Tačiau nieko nepadarysi. įsakymas. Vis tie« ceriau 
negu kalėjime... 

Antroji žinia jau gera ir mūsų pagrindimams 
tikslams. Susižinoję, kad mergaitės mokytos jas 
pas iprašė pagalbon s t r ibų sugalvotam visos 
apylinkės gyventojų suregis travimui : esti. 
Sužinojom, kad joms tenka bendradarbiaut! - įkū
rusiu pulko štabu. Kitiems ten lankytis gr ežtai 
uždrausta. Visur sargybos. Pasitvirtino, kari :r olelė 
ten pritapo. Reikalai, kaip tada galvojau, visaip galėjo 
pakrypti, bet, kol kas, bent man atrodė, jie v-stosi 
karališkai... 

Netrukus gavome ir tikslesnių žinių. Jas , vieną 
naktį, atgabeno Žolelė. J i s visą padėtį nušvietė labai 
aiškiai ir nebuvo jokių abejonių. 

Su Žolele kalbėjausi ilgai ir apie viską. Jis 
papasakojo visą eilę savo nuotykių ir detalių iš kurių 
buvo galima daryti ati t inkamas išvadas ir sprendimus. 

— Pulko štabas, vade, Leliūnuose įkurtas tam. kad 
būtų lengviau apsisaugoma nuo vis gausėjančių parti
zanų užpuolimų ir dar tam, kad pradėti generalinį visų. 
šią apylinkę, supančių miškų valymą. Mano kuopa 
kažkur iškelta. Niekas nekalba kur, o man ir nelabai 
svarbu. Prisistačiau jiems ir papasakojau visus Valo 
dės žygius ir gero vado dorybes... Tuo pačiu patvirtinau, 
kad mano būrio vadas žuvo,nespėjęs išbėgti iš bunkerio 
į kurį jis savo rankomis buvo įnešęs laikrodinę bombą 
Sakiau, kad bunkeryje žuvo apie penkiasdešimt bandi 
tų. Kiti buvo iššaudyti miške. Nulenkdamas galvą pn 
dėjau dar, kad ir stribų nemažai žuvo. Mano n uosta 
bai buvau pagirtas už suteiktas žinias ir man buvo leis
ta pasirinkti, ar vykti atgal į kuopą, ar likti čia tom 
pačiom, ryšininko pareigom, prie štabo. Savaime aišku 
— likau čia. 

Miškų valymas, kaip j ie vadina, ruošiamas su ypa 
tingu susirūpinimu Kol kas tik planuojama. Jau yra 
pulko kuopų branduoliai, kurie bus išdėstyti miškuo 
toje apylinkėje. Branduoliai kasdien papildomi nau 
jokais. Daugumas jų tai aziatinių tautų vyrai. Visus 
kitus verbuoja iš vietos gyventojų, kurie gerai pažįsta 
apylinkę. Tinkamiausi j iems: įvairūs valkatos, mėgs 
tą išgerti, ir neturį žmogui jokių sentimentų — avan 
tiūristai. Nepatikėsite, vade, kad niekas iš mūsų 
laisvėje gyvendami, to nežinojome, kad tokių piliečių, 
drįstu pavadinti — šlamšto, pas mus buvo gerokas 
kiekis. 

Štabo rajonan pakliūti nelengva. Bet išeitį rasim 

Žinau, kad vienas sargybos postas yra pačiame štabo 
viduje. Taigi tavo namuose, vade. Tu gi savo namus 
gerai žinai, apsitarsime, o ;iš. taip manau, ten pakliu
vęs rasiu kelius patirtos žinios mums kada nors 
pravers. 

Jau žinau, kad į štabo patalpas persikėlė gyventi 
adjutantas. Dar jaunas vyras. Gal trisdešimt metų 
amžiaus. Rusas. Du kambariai bus užimti pulko vadui, 
seklyčioje raštinė. Į ja patekti nesunku Pulko štabas 
palaiko ryšius su vietiniais gyventojais. Čia sargybos 
pristato įvairiausius, parėdymų nesilaikančius, žmo
gėnus. Čia verda kasdieninis gyvenimas, tačiau, be 
sargybos žinios, ir musei praskristi nevalia... 

Čia, kaip patyrcm. buvo numatyta kviestis visus 
apylinkes gyventojus užsiregistruoti. Jie bus įtraukti 
i atitinkamus sąrašus ir jiems bus išduoti ati t inkami, 
gyvenamos zonos, pažymėjimai. Ten dirbs ir Aiva su 
Ūdre Tai ko gerini nori, vade? — kažkodėl šūktelėjo 
Žolele. Mes, matai jau ir dabar esame štabo dalelė. Nuo 
mūsų akiu. kur"-; nuolat seka ir vis ieško, visko nenu
slėpsi. 

— Gerai! - įterpiau. Žolelei pasakojant. — o kaip 
ten pateko Aha su Ūdre? 

— Labai paprastai Valsčiaus valdžia, kuri žmonių 
visai nepažįsta, eme klausinėtis ar nėra Leliūnuose 
mokytų žmonių Žodis po žodžio ir valsčius jas pasiūlė 
štabui. Su jomis jau matėsi adjutantas 

— Adjutantas? — numykiau. 
— Taip -Jis tvarko visus reikalus Pulko vado dar 

nemačiau. Tik žinau, kad tai bus pulkininkas Barkov. 
— Iš kur tu. Žolele, visa tai žinai? 
— Tu mane gerai pažįsti ir apie mane daug ką 

žinai, o aš maniau jau - su velniu kai obuoliauji ir 
dangus nelabai toli - vėl pajuokavo Žolelė. 

(Bus daugiau) 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Racine, WI 

P A V A S A R I S LIETUVAI 

Vasario 18 d. atšventėme Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo 72 metų sukaktį, pasi
džiaugėme nepriklausomo gyve
nimo pasiektais laimėjimais, 
apraudojome tėvynainių nueitą 
golgotos kelią ir bandėme aptar
t i , ka ip g e r i a u s i a Tėvynei 
pagelbėti dabar — kada ji lais-
vinasi. Savo šventę minėjome 
gal ir vėl trafaretiškai, bet 
dabar jautėsi daugiau entuziaz
mo, ryžto bei jaunatviškumo, 
nei kad prieš keletą metų, kada 
Lietuvoje pagal Bronių Railą 
,,... buvo t ams iaus i a pr ieš 
aušrą". 

9 vai. ryto Šv. Kazimiero 
bažnyčioje kun. J . Augūnas, 
MIC, aukojo šv. Mišias už žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės, giedo
jo choras, vad. muziko Juozo 
Grimskio. Prie altoriaus stovėjo 
JAV, Lietuvos ir šaulių vėlia
vos. Vėliau parapijos svetainė
je įvyko iškilmingas minėjimas, 
kurį atidarė Altos skyriaus pir
mininkas J. Plečkaitis. Savo il
gesniame žodyje kalbėjo apie 
padėtį Lietuvoje: tie patys 
žmonės, t ik pakeistos vėliavos. 
Tik a te i t i s parodys, a r šis 
vasaris taps Lietuvos pavasario 
pradžia. 

Dovas Šaulys, dirbąs VViscon-
sin un-te, Madison, kalbėjo 
anglų ir lietuvių kalbomis. Jo 
kalba buvo įdomi, visų labai 
atidžiai išklausyta. Jis lankėsi 
Lietuvoje 1981 m., slapta nuvy
ko ir į Kauną aplankyti gimi
nių. Tuojau pat buvo susektas 
ir jam buvo liepta grįžti į viešbu
tį Vilniuje. Prieš keletą mėnesių 
vėl buvo Lietuvoje ir šį kartą 
galėjo laisvai keliauti. Žmonės 
džiaugiasi laisvėjimu, bet giliai 
susirūpinę ateitimi; visi įsiti
kinę, kad artimoje ateityje Lie
tuva atsikratys okupacijos ir 
atgaus nepriklausomybę. Tam 
visi ruošiasi. Labai gerai, kad 
kalbėtojas taisyklinga anglų 
kalba sklandžiai išdėstė savo 
mintis ir lietuvių kilmės ame
rikiečiams, nesuprantantiems 
lietuviškai,ir amerikiečių spau
dos reporteriams. Gorbačiovo 
vizitas labai išgarsino Lietuvos 
reikalą plačiame pasaulyje. Jei 
seniau reporterius buvo sunku 
prisikviesti, tai dabar jie noriai 
lanko mūsų minėjimus. 

Po Dovo Šaulio kalbos buvo 
priimta rezoliucija prezidentui 
Bushui ir kitiems aukštiems pa
reigūnams Kongrese ir Valsty
bės departamente. Rezoliuciją 
perskaitė Viktoria Prochaska. 

Meninę programą pradėjo jau
nutis Mike Prochaska, pade
klamuodamas eilėraštį apie Lie
tuvą. J am asistavo 5 metų sesuo 
Kris t ina. Toliau programoje 
dalyvavo viešnia iš Chicagos, 
solistė Dalia Eidukaitė-Fanelli. 
J i vienu išėjimu atliko 8 lietu
vių kompozitorių dainas, bisui 
sudainavo Sarpaliaus Dukružė
lę. Dainininkė buvo šiltai pub
likos sutikta ir palydėta katutė
mis. Ja i akompanavo muzikas 
George Radosavljevic. 

Lietuvos laisvinimo bylai 
remti surinkta 1800 dol. Aukos 
dar renkamos ir tikimasi dau
giau jų gauti. Pinigai persiųsti 
Altos centrui. 

J u r g i s Milas 

Cambridge, MA 

MANO PAŽINTIS SU 
VIEŠĄJA BIBLIOTEKA 

Cambridge viešoji biblioteka 
buvo mano geroji draugė jau 
nuo senų laikų — dar kuomet 
anglų kalba mane baugino, 
ypač kada pradėjau dirbti 
įs taigoje. La ikydama įsto
jamuosius egzaminus, turėjau 
klausimą: kas buvo George 
Elliot? Atsakymai buvo keturi, 
reikėjo pabraukti tik teisingą. 
Niekad negirdėjau tokios pavar
dės ir pabraukiau — mechani
kas. Jutau, kad kažkas yra ne 
taip kaip turėtų būti, todėl po 
egzamino bėgau t iesiai į 
biblioteką p a t i k r i n t i en
ciklopedijoje. Mano didžiausiam 
nustebimui tai buvo slapyvardė, 
po kuria slėpėsi moteris. 

Mano santykiai su bibliotekos 
vadovybe užsimezgė, ruošiant 
Amerikos nepriklausomybės 
minėjimą, į kurį buvo įtrauktos 
ir tautinės mažumos. Buvo su
darytas l ietuvių komitetas, 
kurio svarbiausias asmuo buvo 
klebonas Simeonas Saulienas 
davęs mano šeimai laisvę daryti 
kas atrodytų tinkamiausia. 
Žiūrėjome ne kiekybės, bet 
kokybės. Išpuošėme bibliotekos 
salę Čiurlionio reprodukcijomis 
kurias savo pinigais įrėmino 
a.a. Iz idor ius Vasyliūnas, 
pakabinom Galdiko, Vizgirdos, 
Adomo Varno, Viesulo ir kitų 
mūsų dailininkų paveikslus. 
Paskaitas skaitė Mykolas Drun-
ga, kunigas W. Valkavičius, 
koncertavo — Iz. ir Vytenis 
Vasyliūnai su kunigu Valkavi-
čium, solistė Onutė Aleksaitė. 
Gaidelio choras, buvo atliekami 
I Vaškienės vadovaujami tauti
niai šokiai. Atskirai mūsų 
tautinius rankdarbius specialio
je vietoje i š s ta tė ponia 
Nenortienė. Portugalų, airių, 
žydų, negrų , i ta lų , lenkų 
mažumų tarpe lietuviai pasi
rodė labai i šk i l ia i , ar ne 
iškiliausiai. Dalyvaudavome 
viešose eisenose su kitomis 
tautybėmis, dalyvavau ir kitų 
tautybių parengimuose, pvz. 
kas meta i lenkai švenčia 
Kosciuškos minėjimą laike 
kurio ne kartą iškėliau Kosciuš
kos tautybės klausimą — Ar 
tamsta skaitėte Kosciuškos 
testamentą? — kartą paklau
siau kalbėtojų. 1981 metais 
Cambridge miestas man suteikė 
. .Medalion of Honor and 
Award". 1983 metais Cam
bridge Public Library suruošė 
smuikininko Iz. Vasyliūno po
mirt inį minėj imą, kuriame 
dalyvavo miesto burmistras ir 
kiti miesto atstovai. 

Jau 10 metų yra ruošiamos 
mano meno parodos centrinėje 
bibliotekoje. Ji yra įsigijusi 
mano paveikslų. 1989 metais 

CLASSIFIED GUIDE 

Vyresniųjų lietuvių centro valdyba, darbuotoj; ir patarėjai. Iš kairės sėdi: Birute Jasaitienė, 
Nijolė Sadūnaitė, dr. Regina Kulienė; stovi: dr Linas Sidrys, Elena Sirutienė, Julija Šaulienė 
ir Birutė Podienė. 

viešoji biblioteka šventė 
131-ąsiais įsteigimo metines, 
100 metų nuo jos gražaus 
pastato pastatymo. Ta proga 
istorikas dr. Edward Doyle 
parašė knygą „Cambridge Pu
blic Library" kurioje vienas-
skyrius „Profile of a Patron: 
Elena Vasyliūnas" yra skiria
mas man ir mano šeimai. 
Atstovauju mažumoms. Ame
rikiečių skaitytojams at
stovauja Marian C. Schlesinger, 
vaikų knygų rašytoja ir diplo
mato žmona. Lapkričio 8 buvo 
viešas supažindinimas su ta 
knyga , kur is buvo labai 
iškilmingai pravestas: kalbėjo 
11 žmonių, jų tarpe buvau ir aš. 
Kalbėtojais buvo Cambridge 
miesto burmistras, du Harvar
do profesoriai, autorius bibliote
kos vyriausybės atstovas, M. 
Schlesinger ir kiti. Susilaukė 
pasisekimo ir mano kalba: 
niekad nesitikėjau kad tiek 
daug žmonių mane sveikins. 
Apie ką gi kalbėjau? Duodu 
trumpą savo kalbos santrauka 
„Yra dviejų rūšių vertybės, 
medžiaginės ir dvasinės. Doleris 
priklauso medžiaginėms verty
bėms ir mes jį laikome bankuo
se, dvasinės vertybės priklauso 
knygai ir jos vieta yra biblio
tekoje. Tokios mintys pirmą 
kartą atėjo man į galvą, kai 
rusų okupantai įžengė į mano 
k raš tą Lietuvą ir uždarė 

bankus. Likau su tuo kas buvo 
mano viduje, tomis žiniomis 
kurias turėjau ir įsitikinimais 
kurie buvo mano širdy. Išgyve
nau sunkius aikus. Kada at
vykau į šį kra.-tą ir pabučiavau 
numylėtos Amerikos (beloved 
America) žerr.e. nėjau į banką, 
nes ten niek. neturėjau. Aš ir 
mano vyras v.vykome teturė
dami diplomu.-, bet nemokėjome 
anglų kalbi-:-: todėl ėjau į 
biblioteką mokytis angliško 
žodžio. Mūši: iietuviškos mo
kyklos mus mokė tiktai gerą 
apie Amerika, apie jos blogybes 
sužinojau t <t.ai iš tikrųjų 
amerikiečių Kuomet išmoksti 
naują kalbą - susipažįsti su 
visai nauju pasauliu. Ar jūs 
žinote tkad ju^ų literatūra yra 
graži? Aš neanojau. Didžiausią 
įspūdį man padarė jūsų pak
vietimas mus lietuvius daly
vauti USA nepriklausomybės 
minėjimuose, kuriuos ruošė jūsų 
biblioteka. Jūsų susidomėjimas 
mūsų lietuvių kultūra parodė 
kad mums teikiamos lygios 
teisės rpsijuntam lygiaverčiais 
jums. Jūs mūsų neužmiršote ir 
šiandien. Jūs pakvietėte koncer
tuoti Daiva Mongirdaitę, kuri 

praėjo šitoje salėje su pasi
sekimu. Ar jūs žinote koks 
puikus, turtingas ir mielas yra 
jūsų kraštas Amerika? Tegul 
Dievas saugoja jus nuo tos 
nelaimės, kuri ištiko mano 
tėvynę Lietuvą ir remkite jos 
dabartinį prisikėlimą iš baisios 
vergijos. Dėkoju bibliotekos 
vyriausybei už viską, ką man 
su t e ikė t e , t a rnau to jams už 
malonų patarnavimą, Dr. Doyle 
už įamžinimą jūsų bibliotekoj. 
Viena iš kalbų, kurią moku, 
sako: „Ką plunksna sukūrė, to 
kirvis neiškapos". 

Toks yra maždaug kalbos tu
rinys kurią pasakiau lapkričio 
8. Manau kad mums lietuviams 
toji kalba ir pats įvykis padeda 
suprasti tai, kaip mes esame 
vertinami amerikiečių tarpe. 

Elena Vasy l iūn ienė 

PASIVAIKŠČIOK PO UETUVĄ, 
LATVIJĄ IR ESTIJĄ ŠIĄ 

V A S A R Ą rugpjūčio 3-26 d. ! 
..PASIVAIKŠČIOJIMAS PABALTIJY 
1990" įvyks š m rugpjūčio men. Mūsų 
šūkis: ..Tik laisvi žmones gali gyvent 
taikoie1 Mes praleisi m po savaitę 
kiekviename Pabaltijo kraše. keliaudami 
po 10-15 mylių per dieną, nakvodami 
palapinėse ir gyvendami kartu su Lie
tuvos. Latvijos ir Estijos keliautojais 
Turėsime daug progų aplankyti pa-
bartiecius jų namuose, patirt jų kultūrą, 
istonią ir tautini atgimimą 

Kama iš JFK aerodromo. New York 
$3,000 
Informacija: 

Baltlc Exparl*nco, Inc. 
Dapt. BW 

3631 Graanvrood Ava. N. 
Saattla. WA 98103 

(206)634-1584 

Pradodant 1988 m. !!»po» 2 d., kas aaatadlanj 
8:40 Iki 10 v.v. 

pmr WPNA (bu, WOPA stotim Į 1480 AM 

Žemė L 
..Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Muzika tvaikais - motam pasauNs - sportas • Htaratūra - kinas 

Labanaktis, vaikučiai 
Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams' 

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

Attlanea Communica t ions , m e . 
408 South Oak Park A v e n u e , Oak Park, IL 6 0 3 0 2 

t a i . nr. 8 4 8 - 8 9 8 0 

REAL ESTATE R E A L E S T A T E 

Galėti apie žmogų pasakyti, 
kad jisai turi charakterį, yra ne 
tik daug apie jį pasakyti, bet ir 
jį išaukštinti, nes tai retai 
sutinkama asmenybė, kuri su
kelia pagarbą ir nusistebėjimą. 

I m. Kant 

TORGSYN TORGSYN 
5542 Geary Blvd., San Francisco, CA 94121 

Telefonai: 
415-752-5546 
415-752-5721 
415-752-5721 (FAX) 

PASSBOOK 
8U INGS 

the best * a y to save regular 'y ' 

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ 
POPULIARIAUSIAS PREKES! 

TV. VCR'S 
TELEFONAI 

CAMCORDERS 
V o i t A * a* 127 220 

RADIJAI IR VCR 
RADIJO ĮRENGIMAI 

Tinkantys Sov. Sąjungai 
KOMPIUTERIAI 

Su rusišku raidynu 

AVIES KAILIO KAILINIAI 
SPORTINIAI KOSTIUMAI 

KOSMETIKA 
LŪPŲ DAŽAI 
SUVENYRAI 

t»mt»u%lom k mino* JAV-oė— 
Prilmmm u*—kymua tmtmtonu M vts« JAV matafy kr lt kitu * ' * * * 

Ha8aHa>— •utomotmka ętmktėm* Sov. SĄMinęol 
Wąaa8a— pkumum. Patvimtlmml U 

Mūsų parduotuve giunlia visokių 
rūaiu, radiju* ir elektroniniu* pne-
tniou* i Sov Sąjungą «u apmokėtu 
arba neapmokėtu muitu 

Valandos: 
ptrm.-trečd. 11-6 
ketvirtd-seStd. 11-7 

see us for 
Ufltyfc fmancing. 

AT OUR L0W RATES 

Paid and 
Compoundec 

Ouarterly 

Federal 
Savinas and loan 

2212 WEST CERM AK RO AD CHIC AGO. ILL 60608 
Peter Kazanauskas. Prs. Tel.: 847-7747 

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

RE/MAX 
REALTORS 

GRglT 
PARDUODA] 

RIMAS L. STANKUS 
(312) $86-5859 (708)425-7161 

Norintieji P IRKTI ar PARDUOTI 
N A M U S per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esateart>a,nonte būti 
Rimo StanfcSua khjentais. Nuosa
vybes Įkainavimas nemokamai . 

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

J . BACEVIČIUS 
BELLBACE REALTORS 

1SCOME TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

77«-2233 

[B m LS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Simaitis,Realtor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5983 S. Kadzia Ave. 
Tel. 438-7878 

ra MLS. 

Parduodama gralčiau 
už dldesną kainą! 

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

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaaki, Chlcago. IL 60629 
(312) 767-6655 

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas 

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai įkainuoja 

jūsų namus. 
Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis tel. 
7 6 7 - 0 6 0 0 arba 7 7 8 - 3 9 7 1 . 

Adresas 6600 S . Pulaski R d . 
O n e s t op R e a l Estate 

OntuJ£ KMIECiK REALTORS 

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

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
p ro fes iona l i a i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Pigiai p a r d u o d a m a s , , condo" ant 
vandenyno kranto: 2 mieg. kamb. , 2 
von ios k a m b . , d i d e l i s s a l o n a s , 
balkonas, virtuvė, maud . baseinas 
Skambint i savaitgal iais nuo 8 v. ryto 
„ co l l ec t " : 1 -407 -860 -3555 . 

OLSICK & CO., R E A L T O R S * 
1180 State Street 
Lemont. Illinois 6 0 4 3 9 QznA\ *y 
(708)257-7100 2 1 

Pulkus „ ranch" stiliaus namas. 3 mieg . 
1V* vonios kamb.: Vi akro sklypas so 
dideliais ąžuolais. Visas atremontuotas 
Didžiulis poilsio kamb su ..barbecue", baru 
ir % vonia $127,900 

Sudsglnk nuomos sąskaitas! Gali 
nusipirkti namą: stucco bungalow', ištisas 
rūsys, naujs garažas. Art: mokyklos ir krau
tuvės Lemonte $84.000 

OnMKj. OLSICK & COMPANY 1180 State Street Lemont. Illinois 60439 

TURIME DAUG NAMŲ IŠPARDAVIMUI 
LEMONTO RAJONE. SKAMBINKITE 

Business fOJTAJA STANIULIS Residence 
(312)257-7100 /rfBWM ai«HIWtra (312)257-5446 

Parduodamas St. Petersburg 
(Gutfport), FL. 2 mieg. mūrinis 
namas su vaismedžių sodu netoli 
vandenyno ir krautuvių. $46,900. 
Skambinti (708) 836-2422. 

MISCELLANEOUS 

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

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

(VEDIMAI — PATAISYMAI 
Tunu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 

užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit už 
automobil io ir ugnies draudimą pas 

mus. 
FRANK ZAPOUS 

3208V2 Wa«t 95th Straat 
jajl. _ GA 4-8654 

600 LIETUVOS 
KRIKŠTO JUBILIEJUI 

paminėti apžvalginis leidinys jau 
išėjo iš spaudos. Redagavo J . 
Baužys. 

Knygoje dokumentinė medžia
ga, popiežiaus ir Lietuvos vyskupų 
laiškai, dvasinio atsinaujinimo pro
grama, keletas straipsnių, konkur
sai, leidiniai, medaliai ir ženklai, 
arkiv. Jurgio Matulaičio palaimintuo
ju paskelbimas, kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus paskyrimas ir platūs 
pasaulyje vykusių minėjimų 
aprašymai su arti 400 nuotraukų. 
Vertinga knyga sau įsigyti ir kitam 
padovanoti. 

Išleido Jubilijaus vykdomasis 
komitetas. 315 psl.. didelio formato 
Spausdino ..Draugo" spaustuvė 
Kaina su persiuntimu 14.50 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 96 cen
tus valstijos mokesčio. Užsakymus 
siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63 St. 

Chlcago. I I I . 60629 

Namai apž iūrė j imui 
Sekmd., kovo 4 d. 1—4 v. p.p. 

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

7148 S. WMppl« 
7 kamb mūrinis. 30 metų; 4 dideli mieg 
kamb.: gražiai (rengtas rūsys; 2V> auto 
garažas: nauja šildymo sistema: centralinis 
šild.-šald. daug priedų: puikiai išlaikytas 

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

No. 635 - 7 1 St. * PulasM Rd. 
3 butai. 3 mieg. 1 Vį vonios pirmame ir an
trame aukšte. Mod virtuve su medžio 
spintelėm; naujas karšto vandens tankas 
ir šild. sistema: platus sklypas; 4 kamb 
rūsyje; 21/2 auto garažas mūrinis. Puikiai 
prižiūrėtas, geras pirkinys. 

AR NORITE PARDUOTI? " " V * . 
• Savo namą galite parduoti, tik pa-
Iskambinkite te'e'onu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Namo Įvertinimui skambinkite skubiai — 
Habar 

O'BRIEN F A M I L Y REALTY 
(312) 4 3 4 - 7 1 0 0 

V I L N I U S L I E T U V I Ų 
L I A U D I E S D A I N O S E 

Paruo iė G r a ž i n a K r l v l c k l a -
na-Guatattyta su menininkes Ma-
rt|oa Žymart t tanaa-Bir i lSkartaa 
i l iustracijomis, kur iomis išryškina
ma dainų reikšme ir jų savybės įvai
riose gyvenimo srityse. 

Leidinys d ide l io formato, kieti 
viršeliai Gale knygos yra santrauka 
anglų kalboje, melodi jos, santrum
pos, bibliografijos bei dainų šaltiniai 
ir pastabos S p a u d ė M. Morkūno 
spaustuvė, 1989 m Kaina su per
s iunt imu 12 d o l . Ill inois gyventojai 
dar prideda 1 .80 do l . valstijos 
mokesc i 

Užsakymus siųst i : 
D R A U G A S 

4545 W 8 3 r d St . , 
Ch lcago , IL 8 0 6 2 6 



Sutikom N sujus Metus su senais draugais... Smagu buvo per Dainavos ansamblio Naujų Met^ 
sutikim^. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Grand Rapids, Mich. 
TRADICINIS M I N Ė J I M A S 

Vie t inė LB apyl. t a ryba 
suruošė nepriklausomos Lie
tuvos atkūrimo 72 metų minė
jimą vasario 11d. Jis buvo pra
dėtas vėliavų iškėlimu prie ka
ruose žuvusiems paminklo. Ta 
proga žodį tarė LB apyl. garb. 
pirm. dr. S. K. Balys. Už žu
vusius lietuvius ir atgimstančią 
tautą Mišias laikė kleb. kun. 
Kenneth Schichtel. Lietuvos 
vėliavą įnešė stud. Petras Treš
ka su dviejų mergaičių palyda. 
Klebonas, ku r i s y ra labai 
nusipelnęs lietuviams, pamoksle 
priminė lietuvių kančias ok. 
Lietuvoje ir stiprų lietusių ryžtą 
bei vienybę atgauti nepriklau
somybę. J. Treškos vedamas 
choras labai gerai giedojo gies
mes ir pamaldas baigė Lietuvos 
himnu. 

Antroji minėjimo dalis buvo 
Šv. Petro ir Povilo parapijos 
mokyklos didžiojoje salėje. Ją 
įvadine kalba pradėjo LB apyl. 
pirm. Gražina Kamantienė. 
Sugiedojus abu himnus, labai 
gražią ir prasmingą invokaciją 
perskaitė lietuvių kilmės kun. 
Dennis Morrow. Buvo pagerbti 
du N. Lietuvos kariuomenės 
savanoriai: Jonas Petrauskas ir 
Juozas Jona i t i s . Pirmajam 
ženklelis pasiustas į jo namus, 
o antrajam — visiems plojant 
anūkė Monika prisegė salėje. 
Michigano gube rna to r i aus 
Blanchard proklamaciją 
perskaitė LB apyl. vicepirm. J. 
Treška, jn., o vienbalsiai priim
tą rezoliuciją perskaitė vald. 
narys Petras Treška. PLJS 
pirm. Alvydas Saplys iš Toron
to papasakojo apie lietuvių 
jaunimo veiklą pastaraisiais 
metais ir apie organizuojamą 
Liet. Jaun. kongresą 1992 m. 
Pietų Amerikoje. Po to kalbėjo 
svečias iš Australijos Henrikas 
Antanaitis, kuris buvo vienas iš 
vadovų užpernai pravedusių lie
tuv ių j a u n i m o kongresą 
Australijoj. 

Meninėje dalyje LB pirm. G. 
Kamantienė ir buv. PLB pirm. 
V. Kamantas pristatė Toronto 
..Sutartinės" kvartetą, kurį 
sudarė Zita ir Daina Gurklytės, 
Danutė Pargauskaitė ir vadovė 
Nijolė Benotienė. Jos padainavo 
eile gražių ir skambių lie
tuviškų dainų: Ant kalno 
klevai, Šiandiena. Šarkele, 
varnele. Čiulba, ulba. Kada 
noriu verkiu ir kt. Vieną dainą 
pagrojo skudučiais. Dainoms 
akompanavo D. Pargauskaitė 
bei N Benotiene.Tarp damų. 
Gurklytės paskaitė savo įspū
džius iš apsilankymo ok. Lie
tuvoje. Pasirodo, kad ir pati va
dovė yra prieš 6 metus atvykus 
iš Lietuvos ir jau ne tik veda 

kvar te tą , bet yra ir PLB 
valdybos narė. „Sutartine" ne 
t ik atgaivino lietuviškų damų 
prisiminimus, bet kartu per
davė ir Kanados l ietuvių 
dvasines nuotaikas. 

Baigiant, pirm. G Kamantie
nė padėkojo visiems prisidėju
siems ir visiems dalyviams už 
gausias aukas. Šiemet salėje 
buvo arti 200 dalyvių, kurie pa
aukojo 2296 dolerius Lietuvos 
laisvinimo reikalams. 

LIETUVIAI 
AMERIKIEČIŲ 

SPAUDOJ 

Visi amerikiečių žinių šal
tiniai ypač vad. „Cable TV" pra
dėjo daug rašyti ir rodyti apie 
ok. Lietuvą, Sovietų Sąjungos 
prez. M. Gorbačiovo lankymosi 
Lietuvoje metu. Ta banga pa 
siekė ir Gr. Rapids. Sausio 12 d. 
TV-13 t i n k l a s (ABC) rodė 
apsilankymą pas S. ir D. Balius. 
Jie neabejoja, jog Lietuva atgau-
sianti nepriklausomybę. Sausio 
14 d. vietinis dienraštis ,,The 
Grand Rapids Press" įdėjo 
pasikalbėjimą su V. ir G. 
Kamantais bei jų nuotrauką. 
J i e pabrėžė , jog tau t ieč ių 
vienybė tėvynėje veda prie lais
vės, ir Amerikoje renkamos 
aukos jiems padėti. Sausio 14 d 
TV-13 (ABC) filmavo lietuviš
kas Mišias bažnyčioje, kalbėjo 
su K. Stepšiu apie dabartinius 
įvykius Lietuvoje. \ klausimus 
atsakinėjo ir V. ir G. Kamantai. 
Vyt. Jonaitis ir viešnia iš Lie
tuvos R. Matkevičienė. Vasario 

5 d. jau TV-8 tinklas ' N B O 
turėjo pasikalbėjimą su S ir D. 
Baliais Lietuvos nepriklauso
mybės k l aus imu bei apie 
Pabaltijo valstybių ..Laisvos 
tarptautinės prekybos zonos" 
įsteigimą, —būtų labai naudin 
ga ir pačiai Sov. Sąjungai. Abu 
TV tinklai filmuotus pasikal
bėjimus perdavė tomis dienomis 
vakarinių žinių metu. Vasario 
12 d. minėtas dienraštis įsidėjo 
didelę dail . U. Astr ienės 
nuot rauką apie vakarykštį 
nepriklausomybėm minėjimą ir 
pasikalbėjimą su K. Stepšiu bei 
inž. V. Kamantų. Žodžiu, per 
pastarąsias 4 savaites Vaka
rinio Michigano gyventojai 
matė ir girdėjo apie Lietuvą gal 
daugiau, negu per pastaruosius 
4 dešimtmetčius. 

VILNIAUS ANSAMBLIO 
ATGARSIAI 

Kovo 4 d., sekmadienį. 1:15 
vai. p.p. po lietuviškų Mišių, Šv. 
Petro-Povilo parap. mokyklos 
mažojoje salėje bus rodomas 
Vilniaus universiteto šokių ir 
dainų ansamblio koncertas. Jis 
koncertavo JAV bent keliose 
lietuvių vietovėse. Iš garsinės 
vaizdajuostės ir dideliame 
ekrane vėl matysime tą gražu ir 
spalvingą koncertą. Vaizdajuos
tę parūpino ir ją rodys I B vald. 
ižd. ir lietuvių radijo pranešėjų 
vadovas inž. J. Lukas. Visi apyl. 
lietuviai su draugais kviečiami 
atsilankyti ir visi galės veltui 
pasižiūrėti ir pasivaišinti už
kandžiais ir kavute su pyragais. 

K. Anulis 

DAR APIE EICHSTAETTO 
GIMNAZIJOS SUVAŽIAVIMĄ 

A.tA. 
JONAS GUDAS 

Gyveno Chicagoje. Gage Parko apylinkėje. 
Mirė 1990 m. kovo 1 d., sulaukęs 65 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Panevėžio apskrityje, Šimonių valsč. 

Amerikoje išgyveno 30 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Vince , sūnus 

Viktoras, dukterys Vilija ir Birutė Augaitienė. žentas Algis, 
anūkė Rimutė. Kanadoje broliai Jurgis ir Alfonsas su 
šeimomis, Lietuvoje seserys Julė ir Vanda su šeimomis bei 
kiti giminės. 

Kūnas pašarvotas kovo 2 d. penktadienį nuo 2 iki 9 v.v. 
Petkus Marąueite koplyčioje. 2533 W. 71 St. 

Laidotuves įvyks kovo 3 d., šeštadienį. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 v. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio siela Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero li-
tuvių kapines 

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

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

DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. kovo mėn. 2 d. 

A.tA. 
VERONIKA MASILONIS 

URBONAITĖ 

Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1990 m. vasario 23 d., sulaukusi 94 m amžiaus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Albina, anūką; 

Maureen, Robert. Andrevv, Kathleen. David ir daug proanūkų. 
Kūnas buvo pašarvotas pirmadieni, vasario 26 d. George 

F. Rudmin koplyčioje, 3319 S. Lituanica Ave. 
Laidotuvės įvyko antradieni, vasario 27 d. Iš koplyčia 

buvo atlydėta į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyko 
gedulingos pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų buvo 
nulydėta į Tautines hetuvių kapines 

Nuliūdę duktė, anūkai ir proanukai. 
Laidotuvių direkt George F Rudmin 

DVIDEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

Mamyte i 

A.tA. 
TERESEI RADVILIENEI 

mirus , nuoširdžią užuojautą re i šk iame jos dukrai 
RŪTAI SPURGIENEI , vyrui J O N U I ir ju dukroms. 

Katrytė ir Kazimieras Valini 
Bronė ir V\tautas Rusteikiai 

' 

A.tA. 
JONAS MACAS 

Šv. Mišios už jo s i e lą b u s a t n a š a u j a m o s Švč . 
M. Msfrijos G i m i m o bažnyčio je , C h i c a g o j e š .m. 
kovo 7 ir 10 d ieną 7 va i . ry to . 

Su meile p r i s i m e n a m e mirus į j į . 

Cecil ia i r A n t a n a s M a k a r a i , L i e t u v o j e 
sesu< ir k r i k š t o d u k t ė s u š e i m a . 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CH1CAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927 1741-1 

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

Myli r im Vyrui ir Tėveliui 

A.tA. 
VACLOVUI LEŠČINSKUI 

mirus liūdinčiai žmonai VALERIJAI, d u k r o m s NI
JOLE RŪBIENEI ir LORETAI J A R A Š I E N E I bei jų 
šeirri' nar iams ir visiems velionio g iminėms ir 
art ir >siems, skausme pasi l ikusiems, nuoširdžią 
užu- utą reiškiame. 

Pranas ir Danguolė Kavaliauskai 

1 
PETKUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

Kiek anksčiau spaudoje skelb
tas Eichstaetto gimnazijos suva
žiavimas šią vasara Chicagoje 
susilaukė gražaus atgarsio ne 
tik Amerikoje įsikūrusių, bet 
taip pat į jį atsiliepė Kanada, 
net ir tolimoji Australija. Tačiau 
atrodo, kad rengėjų parinktoji 
data daugumai nebūty tinkama 
dėl jau anksčiau susidarytų 
planų šiai vasarai. Šių metų 
vasario 25 dieną susirinkę Jau
nimo centre iniciatoriai šį reika
lą dar kartą apsvarstė ir nutarė 
suvažiavimą nukelti j šių metu 
spalio 6, 7, 8 d. savaitgalį, nes 
tai yra Kolumbo dienos savait
galis Amerikoje, o Kanadoje Pa
dėkos diena. Ši data yra galu
tinė ir nebus keičiama. Rengė
jai kviečia buvusius mokytojus, 
visų keturių laidų absolventus 
bei tuos. kurie lanke Eichstaet-
to gimnaziją, bet jos dėl vieno
kios ar kitokios priežasties 
nebaigė, pranešti apie dalyva
vimą ir asmenų skaičių. Yra 
kviečiami taip pat ir kiti šeimos 

nariai Registruojantis prašome 
pridėti 25 dol. čekį. Registraci
jos ir informacijos reikalais pra
šoma rašyti Aleksui Kikilui, 
10230 S. Savvyer Ave., Ever-
green Park. IL 60642, tel. 708-
636-8685 Prašoma registruotis 
ne vėliau, kaip iki balandžio 30 
d. 

Pasitarime dalyvavo Aleksas 
Kikilas, Liliana Masaitytė, Vac
lovas Momkus, Pranas Naris, 
Regina Štuopytė-Kazlauskienė, 
Nijolė Okaitė-Kairienė, Rai
mundas Ošlapas ir Juozas Kon
čius. 

Būtų malonu, kad atsilie
piantieji parašytų rengėjams 
savo pasiūlymus bei sugestijas 
dėl suvažiavimo programos. 
Rengėjai taip pat prašo tų. kurie 
palaiko tarpusavio ryšius ar 
turi žinių apie buvusius Eich-
staetto mokinius, juos apie su
važiavimą painformuoti arba 
pranešti jų adresus rengėjams. 

J . Končius 

My. am Vyrui , Tėvui ir Seneliui 

A.tA. 
KAZIUI NASTONUI 

įškf vus Amžinybėn, žmoną OLGĄ, d u k r a s LILIJĄ 
AD 1ĖNIENE, DORĄ BALECKAITIENE ir sūnų 
TO' su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir l iūdime. 

Adomas, Regina ir Algimantas 
Vaitkevičiai 

rrr.r 
sius 

A.+A. 
STEPUI VIŠČIUI 

.jo žmoną STASE, šeimą, g imines ir a r t imuo-
uoširdžiai užjaučiame ir kar tu l iūdime 

Alfonsas Lauras 
Jonas Miceika 
Marija ir Pranas Neniai 
Irena ir Eugenijus Slavinskai 

S T E P O N A S C. LACK ir SUNŪS 
LACKAVVICZ 

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

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

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

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

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

Sally 
t 

Donald M.. Jr . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1424 S o . 50 A v e . , C i c e r o , I l l inois 

PATARNM'JA CHICA(X)JE BEI PRIKMIESOH'OSE 
T e l . (708) 652-5245 



DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. kovo mėn. 2 d. x Rima Po l ika i ty t ė , stu-
dijuojanti St. Xavier College, 

x A. a. J o n a s Gudas , gyve- kaip praneša, už gerą mokslą i" 
nęs Ga.t,e Parke, staigiai mirė elgesį buvo įrašyta į dekano gar-
kovo 1 H Nuliūdime liko žmona bės sąrašą. R. Polikaitytė yra 
Vincė duktė Birutė Augaitienė ateitininkė ir ateitininkų veikė-
su Suma, duktė Vilija, sūnus Ja-
Viktoras , du broliai Mont-

x P raneš imą apie Lietuvos 
r i n k i m u s ir dabartines nuo
ta ikas Lietuvoje padarys JAV 
LB krašto valdybos pirmininkas 
dr. Antanas Razma ir Bronius 
Nainys, ką tik grįžę iš Lietuvos. 
Pranešimas bus šeštadienį, ko
vo 3 d., 7 vai. vak. Jaunimo cen
t ro kavinėje. Visi kviečiami. 

x Sol. J i n a V a r y t ė pirmą 
kartą Chicagoje dainuos kovo 
11 d. Margučio rengiamame 
Antano Vanagaičio gimimo 100 
metų sukakties minėjime. Solis
tei akompanuos Manigirdas Mo-
t e k a i t i s . Minė j imas bus 
Jaunimo centro didžiojoje salėjo. 

x Šeštadienį , k o v o 3 d., 6 
va i . v a k . bus Studentų ateiti
ninkų susirinkimas pas Marių 
Katilių-Boydstun. Visi nariai 
yra kviečiami susirinkime daly
vauti. 

x Morton auditorijoje Cice
r o , 111., kovo 25 d., sekmadienį, 
bus statomas naujas Dainavos 
ansamblio spektakl is „Kai 
papartis žydi". Pradžin 3 vai. po 
pietų. 

x Marguč ių t a r p t a u t i n ė s 
p a r o d o s a t i d a r y m a s sekma
dienį, kovo 4 d., 3 v. p.p. vyks 
Balzeko Lietuvių k u l t ū r o s 
muziejuje. Parodoje bus 
lietuviu, latvių, ukrainiečių, 
lenkų, bohemų, rumunų ir gudų 
marguč ia i . Bus demons t 
ruojama įvairių tautų kiaušinių 
marginimo būdai. Visi kvie
čiami atsilankyti, taip pat ir 
pasivaišint įvairiais tautybėms 
būdingais skanėstais. 

x J a u n i m o cen t ro met in i s 
na r ių susirinkimas įvyks kovo 
18 d., sekmadienį, 11:30 vai. 
ryto mažojoje salėje. Visi nariai 
kviečiami jame dalyvauti, o 
kurie dar nėra nariai — ta i 
kviečiami jais tapti. 

x Dr. M. V y g a n t a s , Win-
netka, 111., lietuviško žodžio ir 
veiklos nuoši rdus rėmėjas , 
„Draugo" i lgamet is garbės 
p r e n u m e r a t o r i u s , p r a t ę sė 
prenumeratą 1990 metams su 
200 dol. auka. Nuoširdus ir 
didelis ačiū. 

x D R A U G O k o n c e r t a s 
įvyks š.m. ba l andž io 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 j 
koncertą galima įsigyti Gift* 
In te rna t iona] Vaznel ių p a t -
duotuvėje, 2501 W. 71 S t , Chi 
cago , IL 60629, tel. 471-1424. 

(sk) 

x Lietuvos ke l iauninkų dė
mesiui . Kas nori patvirt inti a r 
pakeisti Aerofloto ar k t tų linijų 
skrydžius į Lietuvą, ar gauti pa
tarnavimus New Yorko aerodro
muose, įskaitant bilietu- i ki tus 
miestus — lėktuvais, trauki
niais ar autobusais — skambin
kite į New Yorko kelionių agen
tūrą „VYTIS" 718-769-3300. 

(sk) 

x Šv. Kazimiero l ie tuvių 
kapinių administracija praneša. 
kad pirmadienį, kovo 12 d pra 

, dėa valyti kapines. Kurie nori 
pasilaikyti žiemos papuošalus, 
prašomi JUDS nusiimti ik; tos 

- dienos 
(sk) 

m 

x Kas t u r i t e A n t a n o R ū k o 
r o m a n ą „Sužalot iej i" a rba 
„Algis Dalgis Gaidžiakojis" 
(vaidinimas vaikams/ malonė 
kitę paskambinti Rūkienei tel . 
1-312-471-0814. Būsiu labai dė
kinga. 

realyjf•. Kanadoje, su šeimomis. 
Apie 'aidotuves bus pranešta 
vėliau. 

x K v i e č i a m e visą l i e t u 
v i š k ą j a u n i m ą da lyvau t i 
Chicagos Jaun imo sąjungos 
susir inkime penktadienį, kovo 
2 d., 8 vai . vak. Gintaro sve
tainėje. 

x Prof . V y t a u t a s Skuod i s 
p r i s t a t y s Lie tuvos k r ik š to 
jubiliejaus apžvalginį leidinį 
vakaronėje, kuri bus kovo 9 d., 
penktadienį, 7:30 vai. vak. Jau
nimo centro kavinėje. Video 
juostoje matysime Romos ir 
Chicagos iškilmių ištraukas. 
B u s gal ima ir patį leidinį įsi
gyti. Visi kviečiami. 

x A te inanč i ą savai tę k o v o 
10 d., šeš tadienį , bus Jaunimo 
Mišios. Chicagos studentai atei
t ininkai kviečia visą Chicagos 
apylinkės jaunimą dalyvauti. 
Šv. Mišios bus 5 vai. po pietų 
Svč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje. 

x l i e t u v i ų F o n d o valdybai , 
siunčiant pranešimus į metinį 
narių suvažiavimą, įvykstanti 
kovo 31 d. Jaunimo centre 
Chicagoje , padėjo šie ta lk i 
n inka i : Ona Grad insk ienė , 
Jan ina Merkienė, Ada Neve-
rauskienė, Joana Šimoliūniene, 
Bronius Kručas, Pranas Maž
rimas ir Aleksas Pabrėža. Prie 
laiškų išsiuntimo prisidėjo tary
bos p i r m . Stasys Baras ir 
valdybos vicepirm. Vaclovas 
Momkus. o visam šiam darbui 
vadovavo reikalų vedėja Alė 
Steponavičiene. Paruošta 4,500 
laiškų, suskirstyti pagal pašto 
zonas ir nuvežti į pašto įstaigą. 
Valdybos pirm. Algirdas Ostis 
visiems nuoširdžiai dėkoja. 

x , , S o u t h w e s t News-He-
r a l d " savaitraštyje kovo 1 d. 
laidoje yra plačiai aprašytas va
dinamas „Seklyčios'' restoranas 
ir Vyresniųjų lietuvių centras. 
Apie jį pasakoja naujoji direk
torė Birutė Jasaitienė ir res
torano vadovė Aleksandra Bui ' 
vydienė. Prie straipsnio pridėta 
ir nuot rauka , kurioje yra A. 
Buivydienė, B. Jasaitienė ir lie
tuvių kolonijos veikėjas Juozas 
Kulys. 

x „ D r a u g o " išs i la ikymui, 
už kalėdines korteles, kalendo
rių a ts iuntė po 20 dol. Jonas 
Motiejūnas, Prescott, Az., Dan 
Liut ikas , Orland Park, 111., An 
t a n a s Juskauskas , Windsor. 
Kanada , Antanina Noreika, 
Chicago, 111., I. Ulpa, Dorches-
ter. Mass., Kazys Jasait is , Tim-
mms, Kanada, S. Vilinskas, 
Windsor. Ct., S. Kuzmickas, 
Santa Monica, Cal., J . Radas, 
Livonia. Mich., J. Bacevičius. 
Toronto. Kanada, Jonas Vyš
niauskas, Baltimore. Md. Nuo
širdus ačiū. 

x N o r i t e n u m e s t i svor į? 
G a l i t e - lengvai, sjugiai, pigiai 
ir greitai gydytojų ir AM A 
patvir t in ta dieta. Aš numečiau 
75 sv. per 3 mėn.! Numesite ir 
jūs! Kreipti? Audronė . (708) 
654-1801. 

(sk) 

x Albinas Kurkul i s , akcijų 
brokeris, dirbąs su R o d m a n & 
R e n s h a w , Inc. , pa tarnauja 
akcijų, bonu, fondų bei kitų 
vertybių pirkjn.:: ir pardavime. 
Sus idomėję s k a m b i n k i t e 
312-977-7916. 

(sk) 

x Baltij04 r e s t o r a n e ge ra s 
l i e t u v i š k a - mais tas ir įvairu* 
kokteil iai . Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v r.-9 v.v. Užda
ry tas pirmadieniais 8100 Ro
b e r t e Rd., te l . 708-458-1400. 

(sk) 

x Stasė Gr i t ėna i t ė -Vė ly 
v i e n ė ieško savo pusbrolių ir 
pusseserių Alfonso Ruzo, Boni
faco ir jo sūnaus Romo Ričardo, 
pusseserių Zofijos ir Felicijos. 
Prieš 20 ar 30 metų kar tu su 
motina, ieškančios teta, Marija 
Ruzas jie gyveno Rockford, IL. 
Marija dalyvavo kaip poetė lie
tuvių spaudoje. Stasė taip pat 
ieško mamos pusbrolio Mykolo 
Masioko, kuris išvyko į JAV 
apie 1914 m., mirė 1929 ar 30 
m., paliko žmoną Petronėlę ir 
sūnus Vytautą ir Klemensą 
Chicagoje. Pranešti: Stasė Gri-
tėnaitė-Vėlyvienė, Žaibo 3 nr. 
75, Vilnius, Lithuania. 

x Kazys Gimžauskas , St. 
Pttersburg Beach, Fla., Vincas 
Levickas. Cronsville. Md., Vy
tau tas Šoliūnas. Lemont, 111., 
Antanas Skėrys, Woodstock, 
Conn., Jonas Štockus, Chicago, 
111., Janina Janulevičienė, taip 
pat iš Chicago, 111., mūsų garbės 
prenumeratoriai, rėmėjai, su 
prenumeratos pratęsimu, Kiek 
vienas atsiuntė po visą šimtinę. 
Labai dėkojame. 

x Vincas Beresnev ič ius , 
Toronto, Kanada, pratęsdamas 
prenumeratą, atsiuntė 140 dol. 
(kanadiškų) čekį. V. Beresne
vičių skelbiame garbes prenu
meratorium, o už auką labai 
dėkojame. 

x O. J a n k e v i č i ū t ė , New 
York, N.Y., „Draugo" nuoširdi 
rėmėja, garbės prenumeratorė 
daugelį metų, pratęsė prenu
meratą, pridėjo 30 dol. už kalė
dines korteles, kalendorių ir 
dienraščio stiprinimui paaukojo 

. visą šimtinę. Nuoširdus ir 
didelis ačiū. 

x Danutė Domkus , Los An
geles, Ca!., lietuviškos knygos 
mylėtoja i r p la t in to ja , už 
parduotas ..Draugo" knygas at
siuntė 831,35 dol. ir dar daugiau 
jų užsisakė. 

x Juozas D a u n o r a s , Oak, 
< Lawn, Iii., Vanda Balynas. 

Dearborn Hts.. Mich., Vytautas 
Račkauskas, Cicero, 111., 
Feliksas Va la i t i s , J u l i a 
Šakinskas, Vladas Sinkus , 
Western Springs, 111.. Danutė ir 
Aurelijus Prapuoleniai, Beverly 
Shores. Ind., už kalėdines kor 
teles ir kalendorių atsiuntė po 
25 dol. aukų. Labai dėkojame. 

x Dail. J a n i n a Marks , Chi
cago, UI. Elena Devenis-Grigai-
tis, St. Petersburg, Fla., John V. 
Kuncas. Export. Pa., Domas 
Lapkus, Palos Hills, 111., Ona 
Andriulionis, So. Boston, Mass.. 
Vacys Urbonas, St. Petersburg 
Beach. Fla., už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė po 
25 dol aukų. Labai dėkojame. 

Nijolė Sa vinaitė po „Vigilijos už Kristaus karalystę Lietuvoje" Šv. Anta .-, bažnyčioje Cicero. 
111., su p r piečiais ir svečiais. Iš kaires: E. Radvilienė, Č. Bačinskienė, kun. R. Repšys, Nijole 
Sad-inaii kuri. K. Trimakas, O. Remeikienė, D. Pareigienė, V. Tumasonienė, M. Kuprienė, J. 
Lieponie: - ir Cicero Altos pirm. A. -Juškevičius. 

f U! 
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išparus sek
oje pasakoja, 
•davo girdėti 
us, gregoriš-
=parus, ypač 

rnuolynų kur 
š u o l i a i kar-

x Romas P ū k š t y s l y d ė s 
grupę l iepos 1 d.; 15 dienų Lie
tuvoje! Miestus galite pasi
rinkti. Skubiai registruokitės 
American Travel Service, tel. 
312-23S-9787. 

(sk) 
x Greit p a r d u o d u vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinki te 
RF/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x T r a n s p a k g a r a n t u o j a 
video, s t e r eo a p a r a t ū r ą 2 
metams. Sutartis pasirašyta su 
ELEKTRONU Vilniuje. Skyriai 
visuose Lietuvos miestuose. Dir
ba virš 1000 inžinierių ir 
technikinio personalo. Jei tektų 
t.nsyt:, taisymas nemokamas. 
Praneša Romas Pūkštys. Garan
tuotas prekes siunčiame į kitus 
JAV miestus. T r a n s p a k , 2638 
W. 69 St., Ch icago . IL 60629, 
tel. 312-436-7772. 

(sk) 

Kas atsimena 
madieniais Lietu 
kaip įspūdinga h 

lotyniškai giede 
kom melodijom m 
parapijose prie v 
juos giedojo visi * 
tu. Nors tiesa, an T n e t žmonės 
patys jų negiedo r>. vis vien ir 
šiandien pr is imes , kad mišpa
ruose giedamų palmių malda 
sukurdavo tokią mostėrą, kad 
vien ten būdami rgyvendąvo 
gilią malda. 

Vatikano II sus-.rinkimas, nu
ta ręs i š ryškim. t iesą , jog 
Bažnyčia yra ne tik kunigija ir 
vienuoliai, o visi .kintieji kar
tu, nurodė, kad visi ka r tu turi 
ir aktyviai da lyva t i ir Bažny
čios bendroje n. 'doje. Mišios 
perėjo į žmonių k ihamą kalbą, 
o gregoriniai lot> ški mišparai, 
turbūt laikomi S-. onėros nepri
einami, parapij so nutilo, o ir 
vienuolynuose daug kur virt • 
gimtąja kai" . kaitytiniais. 

Bet Amerik«> vis daugiau pa
sauliečių susipažįsta su savąja 
kalba kalbamais „mišparais", 
tiksliau vadinamais „valandų 
liturgija" - visuotinės Bažny
čios psalmių, giesmių ir skai
tinių kasdienine malda — ypač 
advento bei ga\ ėnios metu sek
madieniais <uroošiamose spe
cialiose mišparų pamaldose. 
Mėgsta žmones tas pamaldas, 
nes psalmėse išsakoma, išgie-
dama gili emocinė malda: tiek 
rauda, tiek prašymas mal
davimas, džiūgavimas, t iek ir 
Dievu paremtai pasitikėjimas, 
ryžtas bei paguoda dėl Dievo 
gailestingumo. 

Tokioje maldoje Vasa r io 
16-tos dienom ^vakarėse daly
vavo tie. kur- >, nepabūgę slidžių 
keliu ir sžpa 'vta gatvių, atvy
ko į Šv. Antano bažnyčią, Ci
cero, 111. Sic- pamaldos su spe
cialiais mišr. ;i .ip įr Mišiomis — 
Vigilija už Knstaus karalystę 
Lietuvoje — huvo pradėtos A. 
Mikulskio r >ida-giesme „O 

Viešpatie geras", kurią giedojo 
ne vien tik puikus, Mariaus 
Prapuolė io vadovaujamas, 
parapijos choras, bet ir visi 
tikintieji kar tu iš specialiai šiai 
vigilijai paruoštų knygelių. 

Uždegtą velykinę žvakę — 
prisikėlimo Kristaus simbolį — 
procesiją v e s d a m a s nešė 
pamaldų vadovas kun. Kęstutis 
Trimakas, lydimas kun. Ričar
do Repšio. Už jų ėjo jauni 
patarnautojai Karolis Žukaus
kas ir Juozas Vilutis, abu jau 
baigę parapinę mokykla, bet vis 
dar aktyvūs parapijos gyveni
me, o po jų — tautiniais dra
bužiais pasipuošusi „dalyvių 
ats tovė" 12 metė Rima Žu
kauskaitė. Pradedant pamaldas 
ji žmonių vardu į keramikinį 
smilkalų indą, pastatytą prieš 
Velykinę žvakę įdėjo smilkalų 
— simbolį mūsų malda, kylan
čių į Viešpatį, kaip kvapus 
dūmas. 

Giesmės maldą, kad Dievas 
neapleistų mūsų Tėvynės, ypač 
įprasmino su procesija įeinanti 
šių pamaldų garbės dalyvė, vis^ 
savo gyvenimą kovojusi dėl Die
vo karalystės Lietuvoje, Nijolė 
Sadūnaitė, lydima Cicero Altos 
pirm. Andriaus Juškevičiaus ir 
LB pirm. Raimundo Rimkaus. 

Žmonėms kartu paskaičius 
psalme „Viešpatie gelbėk", pri
temdytoj bažnyčioje nuo Kris
taus šviesos Velykinėje žvakėje 
buvo uždegtos visų mūsų vilties, 
pasitikėjimo Dievu žvakutės, 
giedant giesmę „O Dvasia Vieš
paties nuženk", meldžiant, kad 
tap tumėme Kristaus dvasia 
gyvenantys žmonės. Žvakučių 
šviesoje klausėmės kai gyvo, pa 
ties šv. Paul iaus žodžių, skai
tomų Aldonos Zailskaitės ir 
Danguolės Vilutytės. Po šių pa
drąsinančių, paskatinančiu žo
džių iš laiško romiečiams iš
reiškėme savo pasitikėjimą 
Dievų 45-tąja psalme — giesme 
„Dievas mūsų prieglauda". Ma
rijos užtarimo prašėme giesme 
„Tavo apgynimo šaukiamės" ir 
suklaupę, atsiliepdami į skaito
mas prašymų maldas, mel

dėmės už Lietuvos vadus — 
Bažnyčios ir civilius, mokytojus, 
švietėjus, ūkininkus, darbi
ninkus, tuos. kurie rūpinasi 
ligoniais, seneliais ir vaikais. 

Šių pamaldų Mišiose neuž
mirštamą įspūdį padarė aukų 
paruošimas, kurio metu kiek
vienas pamaldų dalyvis ant ža
rijų smilkalų inde. padėtame 
prie duonos ir vyno aukų, uždėjo 
po porą grūdelių smilkalų. 
Tuomet viešnia Nijolė Sadūnai
tė Mišioms atnešė vyną. sim-

IŠ ARTI IR TOLI 
J . A. VALSTYBĖSE 

— Metinė r a n k d a r b i * p a 
r o d a pereitais metais Denvery 
praėjo sėkmingai. Visi dirbiniai 
buvo parduoti. Didelė padėka iš 
lietuvių pusės V. Kalėdienei už 
jos paveikslų parodą. 

— Denverio, Colo., . ,Rūtos" 
tautinių šokių grupė dalyvavo 
vasario 1 1 d . Colorado rengia
mam festivalyje. Buvo taip pa t 
ir kitų tautybių šokių grupės. 

— Lietuvių B e n d r u o m e n ė s 
Seattle, Wash., apylinkės me
tinis susirinkimas bus kovo 10 
d., šeštadienį, Bray namuose. 
Bus svarstoma šių metų veikla, 
ypač su naujais įvykiais Lietu
voje susijusi. 

— „Lietučio" taut inių šok ių 
grupė yra pakviesta balandžio 
8 d. dalyvauti Washingtono 
valstijos metiniam Heritage 90 
suvažiavime Nordic Heritage 
muziejuje. 

— Seat t le , Wash. , l ie tuvia i 
pasiryžę kovo mėnesį telkt i lė
šas, skambinant kiekvienam 
lietuviui, kad visi prisidėtų prie 
ateinančių Lietuvių Bend
ruomenės darbų. Lie tuvia i 
neturi būt i atsilikę nei Gercs 
Valios žaidynėse, nei Baltų kon
ferencijoje, nei Pabaltijo k raš tų 
parodoje. Anksčiau pravestas 
lėšų telkimo vajus buvo sėk
mingas. Manoma, kad bus sėk
mingas ir šiu metų vajus. 

Nijolė Sadūnaitė kalbasi su Cicero LB apylinkės pirm. Raimundu Rimkum. 

bo'iizuojantį Sibiro kankinių bei 
už laisvę žuvusiųjų auką, A. 
Juškevičius — duoną, kuri 
pri minė Lietuvos žemės žmonių 
kentėjimus ir aukas, o R. Rim
kus — indą su degančiais smil
kalais, kuris buvo padėtas prie 
Velykinės žvakės, primenant 
išeivijos lietuviu auką. 

Tikrai esame laimingi, Šv. 
'Antano parapijoje turėdami 

nemažai še imų ir pavie
nių asmenų, giliai vertinančių 
savo lietuvišką parapiją ne 
t ik nuoširdžiu dalyvavimu 
pamaldose, kas visiems sukuria 
gyvą maldos dvasią, bet ir ak
tyviai prisidedančių prie dau
gybės darbelių, kurie yra rei
kalingi tokioms pamaldoms su
rengti. 

Viena tokių šeimų, kurios 
įnašą ir vėl pajutome, rengiant 
šias vigilijos pamaldas, yra Vir-

_ 

Dalu ulės 90 - Religija lietuvių mene" parodos atidarymo dalyvių vasario 23 d. Čiurlionio 
Jaunimo centrf 

Nuotr J. Tamulaicio 

ginijos ir Broniaus Žukauskų. 
Jie patys yra ilgamečiai parapi
jos choristai, jų sūnūs Karolis ir 
Vilius nuo mažens yra Mišių pa
tarnautojai, jų duktė Rima 
visuomet gabiai prisideda, o 
Virginijos motina Jonė Bobi-
nienė choro pirmininkės parei
gose daug valandų paskiria, 
ruošdama choristams gaidas, 
suburiant choristus specialioms 
pamaldoms ir repeticijoms, šabą 
kas savaitę vykstančių regulia
riųjų, o taip pat ir asmeniškai 

' kviesdama pažįstamus į kitus 
parapijos renginius 

Nebūtų šios pamaldos įvyku
sios be kun. Kęstučio Trimako, 
kuris vadovavo jų suplanavimui 
ir pašventė daug laiko, jų maldų 
ir pamokslo paruošimui. Ne
būtų įvykusios ir be parapijos 
administratoriaus kun. Jurgio 
Šarausko, kuris, nors tą savaitę 
turėjo išvykti, tas pamaldas 
rėmė ir skatino surengti. Daug 
laiko, ruošiant chorą gausioms 
pamaldų giesmėms, paskyrė 
vargonininkas Marius Prapuo
lenis, o paruošiant pamaldų 
tekstus ir knygeles — Aldona 
Zailskaitė. Kol parapija turi 
nepavargstančius kunigus, pasi
šventusius padėti tikintiesiems 
artėti prie Dievo ir kol turi t i
kinčiųjų, kurių tikėjimas nelei
džia jiems snausti, o verčia juos 
melstis, darbuotis dėl Dievo 
karalystės atėjimo, tol yra pa
grindas vilčiai ne tik lietuviškai 
parapijai, bet ir Lietuvos ir viso 
pasaulio geresnei ateičiai. 
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