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Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo deklaracijos 

pagrindas 
Vilnius . — AP žinių agentūra 

pranešė, jog Sąjūdis, kurio kan
didatai laimėjo r inkimus, ket
virtadienį savo sesijoje nutarė . 
kad būtų skelbiamas Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymas šį 
savaitgalį ir sudaryta nauja vy
riausybė. 

Sąjūdžio pirmininkas Vytau
t a s Landsbergis pareiškė, jog 
Sąjūdžio išrinktieji nariai į 
Aukščiausiąją tarybą arba Lie
tuvos parlamentą, priims rezo
liuciją, k a d atsteigiama Lietu
va kaip nepriklausoma valstybė 
par lamento atidaromojoje sesi
joje. „Kova už autonomiją ir 
nepriklausomybe yra pasiekusi 
savo kulminaci ją '" , kalbėjo 
Landsbergis Sąjūdžio Seimo 
tarybos sesijoje Vilniuje. ,,Mes 
daugiau negalime delsti, ką mes 
turime padaryt i , mes negalime 
to nukel t i" . 

Dek la rac i jo s p a g r i n d a s 
Rezoliucija paruošta. Joje dek

laruojamas Lietuvos nepriklau
somybės atsteigimas originalio
sios nepriklausomybės deklara
cijos pagrindu, kai respublika 
paskelbė 1918 m. nu t rauk ian t i 
priklausomumo ryšius su caris-
t ine Rusija, sutar t imi su Sovie
tų sąjunga, kuri buvo pasirašyta 
1920 meta is ta rp dviejų valsty
bių ir konstitucija, kur i veikė, 
kai Lietuva 1940 metais jėga 
buvo pri jungta prie Sovietų Są
jungos. 

,,Tai nėra atsiskyrimas, bet 
a ts te igimas savo normalaus 
teisinio statuso parlamentari
niu būdu", pasakė Landsbergis. 
„Valstybė, kurią mes turėjome 
prieš 1940 metus, tebeegzistuo
ja, ji buvo tik su t rukdyta" . 

1918 metų deklaracija bus 
mūsų naujos nepriklausomybės 
ir Lietuvos valstybės suverenių 
teisių a t s t a tymo pagr indu . 

Aukščiausioji taryba sieks pilno 
tų suverenių teisių įgyvendini
mo". 

Sąjūdžio kandidatai kontro
liuoja daugiau negu du trečda
lius balsų, kur ie reikalingi 
tokiam sprendimui, taigi dau
giau negu reikia priimti tokiai 
deklaracijai, o Lietuvos Ko
munistų partija, kuri atsiskyrė 
nuo Sovietų partijos, pasakė 
nesipriešinsianti tokiam paskel
bimui. 

Maskvoje neabejojama 
Lietuvių apsisprendimas atsi

skirti yra toks stiprus, kad dau
gelis Maskvoje delegatų ir žmo
nių su tuo jau susigyveno per 
pusantrų metų ir laiko tai 
būtinybe, sako užsienio kores
pondentai. Stipriausia opozicija 
kyla t ik iš rusų ir lenkų, gyve
nančių Lietuvoje, kurie dar su 
kitomis tautybėmis sudaro maž
daug 2 0 ^ gyventojų. 

Lietuvos Aukščiausiosios ta
rybos sesija turėjo įvykti vėliau, 
bet buvo atkel ta į šią datą, nes 
Sovietų Sąjungos Liaudies de
putatų Kongresas prasideda pir
madienį. Bijoma, kad Gorbačio
vas, kuris neabejojama, jog bus 
išrinktas į naująjį postą prezi
dentu su labai plačiomis teisė
mis, o ypač veto teise, galėtų 
vienu žodžiu sulaikyti pradėtą 
akcija. Gorbačiovas buvo prieš 
Lietuvos nepriklausomybe. Jis 
net vyko į Lietuvą atkalbėti nuo 
tokio veiksmo. Jis jau seniau at
sisakė naudoti jėgą politinių 
problemų išsprendimui ir }sakė 
paruošti taisykles įstatymui, 
pagal kurį respublikos galėtų iš
stoti iš sąjungos. 

Nežiūrint Landsbergio pareiš
kimo, kad Lietuva atstato savo 
nepriklausomybę ir nemini at
siskyrimo iš Sovietų Sąjungos. 
visa tai turės daug reikšmės So
vietų Sąjungai. 

Sąjūdžio Seimo tarybos pareiškimai 
Vilnius , 1990 kovo 9. (LIC) -

Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
džio seimas susirinkęs Vilniuje 
tryliktajai sesijai kovo 8 d. 
priėmė atskirus pareiškimus 
naujajai Lietuvos Aukščiausia
jai Tarybai bei Lietuvos pilie
čiams. 

A u k š č i a u s i a j a i t a r y b a i 
Dauguma Lietuvos žmonių 

rinko tuos deputatus, kurie aiš-
kai pasisakė už nepriklausomą 
Lietuvos valstybę. 

Todėl Sąjūdžio Seimas mano. 
kad j a u pirmosios sesijos pra
džioje Aukščiausioji Taryba 
turėtų: 

1. Pareikšti , kad Lietuvos rin
kėjai, nors būdami okupacijos 
suvaržyti. Aukščiausiosios Ta
rybos deputatams suteikė savo 
suverenios valios reiškėjų man
datą. 

2. Priimti įs tatyminius aktus 
apie Lietuvos valstybės tęstinu
mą ir jos pažeistų bei sustab
dytų valstybingumo teisių susi 
grąžinimą. 

L ie tuvos p i l i eč i ams 
Atgimstančiai ir einančiai i 

nepriklausomybę Lietuvai ypa
t ingai svarbi visų jos piliečių 
vienybė ir susitelkimas. Šiuo 
sunkiu metu bus reikalingas 
k i e k v i e n a s dorai ir profe
sionaliai dirbantis žmogus ne
priklausomai nuo jo tautybės, 
religinių ar politinių įsitikini

mų ar socialinės padėties. 
Sąjūdžio Seimas supranta 

žmonių nerimą del savo ateities 
greitai besikeičiančioje politinė
je situacijoje. Sąžiningas darbas 
būsimos Lietuvos labui, o ne 
anketiniai duomenys, bus pa
grindinis žmogaus vertės ma
tas bei jo gerovės šaltinis. 

Sąjūdis kviečia kiekvieną Lie
tuvos pilietį į bendrą darbą 
aukščiausio tikslo vardan. 

Trijų Kryžių vieta Vilniuje tapo ne tik saviškių, bet turistų gausiai lankoma. 

Istorinė diena artėja 
Vilnius. — ..Amerikos balso" 

tarnyba pranešė, jog pirmoji 
naujai išrinktosios Sąjūdžio do
minuojamos Aukščiausiosios ta
rybos sesija susirenka šiandien, 
šeštadienį, kovo 10 d.. 9:00 vai. 
vakaro. 

Šiandien dar vyksta papildo
mi rinkimai, kurie baigiasi 8 
vai. vakaro Tad po valandos 
pradedama pirmoji sesija, ku
riai kvorumas užtikrintas, nors 
iikę laiku neišrinktieji ir ne
suspės atvykti į atidarymą. Ta
čiau naujai išrinktieji galės jau 
dalyvauti sekmadienį, kovo 11 
d. 9:00 vai. ryto sesijoje, kai jie 
oficialiai bus patvirtinti tą pa
čią dieną. 

Senosios Aukščiausiosios ta
rybos prezidiumo sekretorius 
Liudvikas Sabutis, kuris taip 
pat yra išrinktas ir į naująją 
taryba, pranešė, kad naujoji 
Aukščiausioji taryba sudarys 
naują vyriausybę ir Tarybos 
vadovybę. 

Žaliųjų partijos vadas ir Sąjū
džio narys Zigmas Vaišvila 
pasakė, jog naujoji taryba ne
dvejojančiai paskelbs nepriklau
somybės statusą ir sutiks su 
visomis išvadomis, kurios gali 
kilti iš deklaracijos paskelbimo. 
Jis mano, kad tai bus istorinė 
diena šiais moderniais laikais 
Lietuvos žmonėms. 

Mindaugo Petkaus 
pareiškimas 

Atnaujintas paminklas Vytautui 
Didžiajam Veliuonoje, dabartiniame 
Jurbarko rajone Šio paminklo kū
rėjas — Apolinaras Šimkūnas 

Klaipėda. — Mindaugas Pet
kus, g. 1971 m. liepos 15 d. Pri-
rašymą-liudijimą grąžinau 1989 
m. rugpjūčio 18 d. Spalio mėn. 
atėjo šaukimas į karinį komisa
riatą Aš nėjau ir dar pasakiau, 
kad atsisakau tarnauti okupan
tam. Tada užpildė protokolą, 
grasino, kad būsiu teistas pagal 
79 straipsnį. Sekantį mėnesį 
atėjo šaukimas į prokuratūrą. 
Tokių šaukimų buvo apie ketu
ris. Net dvi savaites atkalbinė
jo, grasino 79-tu straipsniu, 
įsakė, kad iškelsią baudžiamąją 
bylą. gavau lapeli, kad yra iš
kelta byla. Tardymą vedė pro
kuroras Genutis. Po maždaug 
15 dienų į darbą atėjo karinio 
komisariato viršininkas Luko
šius, pasakė, kad uždės baudą 
10 rublių atskaitant nuo atlygi
nimo. Paskui parodė šaukimą: 
aš atsisakiau imti, pažadėjo kitą 
mėnesį nuo atlyginimo nuskai-
čiuoti 50 rublių. Jisai savo 
duotus pažadus išpildė: karinis 
komisaras atskaičiavo 60 rublių 
ir tuo viskas baigėsi. 

Dabartinis Prezidiume sekre
torius L. Sabutis patikino taip 
pat. jog bet kokia deklaracija. 
kurią skelbs Lietuvos Aukščiau
sioji taryba, bus nedviprasmiš
kas Lietuvos ateities apsprendi-
mas. Niekas neabejoja, kad 
Aukščiausioji taryba paskelbs 
deklaraciją, atstatančią Lietu
vos nepriklausomybę. 

Buvo renkami para ai 
Taip pat pranešama iš Lie

tuvos, kad buvo renkami pans-
šai ant peticijos, kari Lietuvos 
komunistų partijos vadas Algir
das Brazauskas būtų renkamas 
Lietuvos prezidentu, nors dar 
oficialiai tokia institi cija Lietu
voje neegzistuoja. Sąjūdis prie
šinasi Lietuvos prezidentūros 
sukūrimui, kol dar nėra atsta
tyta nepriklausoma valstybė. 
Brazausko kandidatūra yra siū
loma Lietuvos Komu-.stų par
tijos narių, noru.- a tgau t i 
prarastą rinkimuose ?-.onių pa
sitikėjimą. 

Vytautas Landsber^.s, Sąjū
džio pirmininkas, pas įkė .Ame
rikos balso" žurnalistui Romui 
Sakadolskiui, jog Brazausko 
buvimas naujojoje ietuvos 
vyriausybėje yra ..at\ as klau
simas", kuris dar nebuvo di
skutuotas. Bet Land- • rgis taip 
pat pasakė, jog jo - anymu. 
„Brazauskas turėtų •.;. mti vie
ną iš svarbiausių po: ijų nau
jojoje vyriausybėje' Sąjūdžio 
vadas pareiškė, jog nei ūtų nau
dinga „bendram mū- • tikslui, 
jei Lietuvos Komum-' • partijos 
vadas būtų nustumt; - šoną ar
ba padarytas politiniu kan
kiniu, naudingu tik 't kurioms 
jėgoms partijoje". 

— Sen. Paul Si n-
kimas, ryšium su 
16-sios paminėjimu 
yra atspausdintas K 
chyvo leidinyje. Jis 
pirma kartą daugp.' 
ma veikė Lietuvoj-
metų ir pasisakė už 
priklausomybe bei 
testą, kad nebuv> 
vizos JAV delegac; 
į Lietuvą. Senatorių -
jog jis dar 1985 m 
Sovietų Sąjungoje, r 
kyti Vilnių, bet tar • 
leidimo. Pirmą kar 
P. Simon taip stip* : 

už Lietuvos laisve 

— Australijos -
Bob Hawke paskelr* i 
kimus, kurie bus ko 

i pareiš-
/ a s a r i o 
mgrese. 
-Trešo ar-
ašo, jog 
nė siste-
"inkimų 
uvos ne-
^kė pro-
lodamos 
važiuoti 
asisakė, 
lankėsi 

io aplan-
t negavo 
natorius 
pasisakė 

i. pirm. 
tųjusrin 

24 d. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lietuvos Komunistų par
tija laimėjo penkias vietas iš 
septynių antriniuose rinkimuo
se į Aukščiausiąją tarybą. Tik 
vieną iš tų kandidatų — Birute 
Valionytę rėmė Sąjūdis. Dvie
jose rinkiminėse apylinkėse 
nebuvo Sąjūdžio remiamų kan-
daidatų. 

— Sąjūdžio kandidatas Rim
vydas Survila tik 34 balsų per
svara laimėjo prieš „Naktinės 
partijos" kandidatą. Vienoje 
rinkiminėje būstinėje rinkimų 
rezultatai buvo panaikinti dėl 
prasižengimo su balsavimo 
taisyklėmis. 

— Kitame balsavimo distrik-
te buvo panaikinti balsavimai 
dviejose rinkimų būstinėse dėl 
nesilaikymo taisyklių. Čia dar 
turėtų vykti pakartotini balsa
vimai, kadangi balsavime neda
lyvavo daugiau kaip 50^ žmo
nių užsiregistravusių balsuoti. 
Šioje apylinkėje Sąjūdis žada 
pravesti apklausinėjimą. Vie
nas iš tų kandidatų yra Balys 
Gajauskas, visiems gerai žino
mas politinis kalinys, nuteistas 
Stalino režimo. 

— Kiti r inkimų laimėtojai 
yra Valerijonas Sandreika, Vir 
gilijus Pikturna, Kęstutis Rim
kus, Albertas Miškinis ir Romu 
aidas Rudzys. 

— Šiuo metu Sąjūdis turi 
konstitucinę daugumą — 95 na
rius. Komunistų partija turi 44 
narius, iš kurių Sąjūdis palaikė 
16. 24 buvo Lietuvos Komunis
tų partijos parinkti kandidatai 
ir 4 yra maskvinės arba nakti
nės partijos nariai. 

— Sąjūdžio penki atstovai 
buvo nuvykę i Maskvą ir norėjo 
painformuoti JAV ambasadorių 
Matlock apie dabartinę padėtį 
Lietuvoje, tačiau ambasadorius 
„sirgo" Sąjūdiečiai susitiko su 
žemesnio rango pareigūnais. 

— Buvęs JAV prez. Richard 
Nixon ketvir tadienį pirmą 
kartą lankėsi Kongrese ir čia 
kalbėdamas pasakė, kad Ame
rika turėtų susilaikyti nuo So
vietų Sąjungos rėmimo. Tam da 
bar dar neatėjęs laikas. 

— Washing tone pirmuoju 
liudytoju Irano-Contrų byloje, 
kur teisiamas buvęs Reagano 
administracijoje Saugumo virši
ninkas adm. John Poindexter už 
paramos teikimą Nikaragvos 
laisvės kovotojams, buvo jau 
anksčiau nute i s tas i s pik 

Oliver North. 

Sovietų gyventojams 
mažiau mėsos 
Kai kur [vestos kortelės 

Maskva. — Sovietų Sąjungos 
gyventojai skaitė vyriausybės 
pranešimą, jog bus sumažintas 
mėsos aprūpinimas, nes trūksta 
maisto gyvuliams. 

Centro Komiteto pasitarimą 
Maisto komisijos pirmininkas 
Vladilen Nikitin painformavo, 
kad ši jo valstybinė komisija jau 
sumažino mėsos pristatymą į iš
skirstymo punktus respubliko
se dėl to, kad grūdų t rūkumas 
yra didelis ir kad sovietų vals
tybė nebeturi pinigų iš ko pirk
ti daugiau užsienyje. „Tokia yra 
situacija šiandien: nėra daugiau 
grūdų", pranešė jis. kurio teks
tas buvo paskelbtas „Pravdoje". 
„Kad padaryčiau teisingai, aš 
teturėjau tik vieną pasirinkimą: 
sumažinti pristatymą mėsos 
kiekių į punktus. Nėra grūdų, 
nes nėra daugiau pinigų". Kiti 
kalbėtojai partijos Centro komi
tete pasakojo, jog mėsos produk
cijos centrai atsisakė pristatyti 
mėsą vyriausybės centram, ku
rie ją išskirsto į provincijas 

Traukias i vada i 
Politbiuro narys Jegoras Liga-

čiovas. Žemes Ūkio departa 
mento ministeris, atsakė, kad 
iš tikrųjų daugelis industrinių 
centrų išgyvena „rimtus sunku
mus" su mėsos produktais, nes 
gamintojai nevykdo Centro įsa
kymų. Maisto trūkumas ir kitu 
kasdieninių prekių stoka yra 
didelė problema Gorbačiovo 
ekonominėje programoje, nes 
nuo to nukentėjo jau keli dides
niųjų miestų partijų vadai. Kai 
tik Nikitin padarė Centro komi
tetui šį pranešimą, tuoj Donets-
ko angliakasiai masiniai išėjo į 
gatves ir reikalavo pasitraukti 
vietinę vyriausybę. 

Paskutinių šešių savaičių 
metu partijų vadai Volgograde. 
Vladivostoke, Sverdlovske, Ty-
umene, Ufoje ir kitur provinci-
jų centruose pasi traukė iš savo 
postų del to. kad to reikalavo 
minia. Daugelyje vietų jų vietas 
užėmė jaunesnieji komunistai, 
tačiau tai neišsprendžia proble
mų — minia daug kur reika 
lauja iš viso pasitraukti Komu
nistų partijai iš valdžios parei 
gų. Užsienio žurnalistai prane 
šė, jog didelė grupė asmenų, 
įskaitant ir Sovietų parlamen 
to narius, angliakasių vadus ir 
Tarpregioninės grupės atstovus, 
susirinkę aptarė įvairius klau
simus ir po to pareikalavo pasi 
tarimu su Komunistu partijos 
vadais, visai panašiai kaip kad 
buvo ir Rytų Europoje. 

Par t i ja n e b e v i e n i n g a 
Daugelis komunistu sako, kad 

partijoje įvyks skilimas: vieni 
sudarys Europos pavyzdžiu so 
cialdemokratų partiją, o kita 
dalis liks Komunistu partijoje 
įdomu, kad ši mintis gyva l'k 
rainoje. Pranešama, kad kai kur 
Sovietu Sąjungoje mėsa yra par 
duodama su kortelėmis. Grūdu 
derlius praėjusiais metais iš 211 
milijonų tonų sumažėjo 59 mili 

— Vilniuje, kaip praneša 
„Christian Science Monitor" 
žurnaliste Linda Feldmann. 
veikia pirmoji Sovietu Sąjun 
goję nepriklausoma valdžios 
aparatūrai radijo stotis, kurios 
programų redaktorius yra Ri 
mantas Pleikys. Jo partneriai 
yra Hubertas Grušnis ir Kęstas 
Zanevičius. Programa vadinasi 
Radio M-l Vilniuje. 

jonais tonų Tai mažiausias 
derlius nuo 1984 metų. Praėju
siais metais Sovietai importavo 
36 milijonus tonų grūdų iš 
Vakarų ir dabar tur i sunkumų 
su atsi lyginimu už juos. Nema
ža dalis grūdų liko neiškrauti 
uostuose ir supuvo. 

Ukrainos ministens pirminin
kas Vitalis Masolas pasakė, jog 
t r ū k u m a s pašaro gyvuliams 
pa l ies visą k raš tą : „Rytoj 
kraš tas bus be kiaušinių, nes 
tuo rūpinasi valstybė, ir be 
mėsos". Ukrainos partijos vadas 
Vladimiras Ivaško pranešė, kad 
ekonomija labai pablogėjo viso
je Ukrainoje. Sausio mėnesį 
visai nebuvę jokio ekonominio 
progreso, tik minusai Latvijos 
Komunistų partijos vadas Jan 
Vagris pasakė, jog jo respubli
koje maisto paskir tymas suma
žėjo 40°> ir tai sudaro didelį 
pavoju latviams, kurie taip pat 
siekia nepriklausomos valsty
bės. 

,,Rusijos susitikimas" 
L e n i n g r a d a s . — Vasario 17 

d. įvyko protesto prieš „Rusijos 
s u s i t i k i m u s " mi t ingas prie 
Lenino vardo sportinio-koncer-
tinio komplekso. Jj organizavo 
priešrinkiminio klubo „Rinki
mai -90". LLF nariai , susivieni
j imas . .Demokratine platforma 
TSKP". Leningrado mokslinin 
kų s ą junga" . . .Memoria lo" 
draugija. Socialdemokratu aso
ciacija. Mieste buvo išplatinti 
lapeliai, kur ia is raginama „su
stabdyti nacionalsocializmo ma
rą" Mitinge dalyvavo apie 7 
tūkstančius žmonių Kalbėjo 
RTSFR l i aud ie s depu ta t a i , 
rašytojai, mokslininkai. Buvo 
pasmerkti nacionalpatriotų (šo
vinistu I pasisakymai nukreipti 
prieš žydus ir kitų tautybių 
žmones. Kalbėjusieji pabrėžė, 
kad tautybe nulemia ne kraujas 
ar įrašas pase. o žmogaus apsi
sprendimas ir jo požiūris j savo 
tauta Todėl skirstymas į rusus 
ir nerusus — paprasčiausias 
fašizmas. Taip pat mitinge buvo 
svarstomas Rusijos komunistų 
partijos sukūr imas . Konser
vatoriai norėtų sukurti RKP ir 
padaryti ją proletariato dikta 
tūros partija. LLF siekia RK 
partiojos TSKP demokratines 
platformos pagrindu, kuri atsi
sako proletar iato diktatūros, 
komunizmo ideologijos ir demo
krat inio centralizmo. Lenin
grade šią platformą palaiko 
daugumas kandidatų i deputa
tus. 

K A L E N D O R I U S 

Kovo 10 d.: 40 šventųjų kan 
kinių. Emilis , Dainius, Gerai 
d a s . B u t g a i l e . N a u b u r t a s . 
Žibuolė. 

Kovo 11 d.: Konstantinas, 
Kulogijus. Vijolė. Gedimtas. 
Kristoforas, Aura. 

Kovo 12 d.: Grigalius I. Teo-
fanas, Jorūnė, Darmante. Sera
finą. 

Kovo 13 d.: Liutauras. Vaidi-
le. Kris t ina. Teodora, Paulina, 
Rimgaudas 

O R A S CHK A G O J E 
Saule teka 6:13, leidžiasi 5:50. 
Tempera tūra šeštadienį 63 1. 

sekmadienį 60 1 . pirmadieni 70 
1., antradienį 61 I. 
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ADOMĄ VILIUŠl PRISIMENANT 

gos skyriuje ėjo įvairias parei
gas ir tris kadencijas buvo 
LKDS Centro komiteto sekreto
rium. Daug pr is idėjo prie 
Amerikos lietuvių krikščionių 
demokratų judėj imo, kurio 
valdyboj dirbo iki mir t ies . 
Paskutinius šešer ius metus 
administravo „Tėvynės Sargą". 

Daug skaitė, planavo ir savo 
namuose buvo s u k a u p ę s 
nemažą biblioteką. Paliko daug 
vertingos istorinės medžiagos, 
l iečiančios a t e i t i n i n k ų ir 
krikščionių demokratų veiklą. 
Pas jį buvo sukrau ta žymi dalis 
kun. Mykolo Krupav ič iaus 
archyvo, kur iame yra daug ori
ginalių šaltinių, liečiančių atei
tininkų, krikščionių demokratų, 
Lietuvių B e n d r u o m e n ė s ir 

Viešpats a.a. Adomą Viliušį Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi-
pašauke 1989 m. gruodžio 4 d. nimo komiteto veiklą. 

Palaidotas lietuviškose Chica-
gos Sv. Kazimiero kapinėse, kur 
jau ilsisi ar t i 60,000 lietuvių. 

gruodžio 24 d. Kybartuose, tarp jų daug a a. Adomo drau-
Kūčių ir šv. Adomo dieną. Kaip gų. bendraminčių. Amžiną atilsį 
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jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

Moksleiviai ateitininkai Žiemos kursuose Dainavoje. 

A. a. Adomas Viliušis 

CLEVELANDO MOKSLEIVIŲ 
ATEITININKŲ KUOPOS VEIKLA 

Moksleivių ateitininkų kuopa Žiedonyte Ten susipažinome į 
Clevelande pirmajame po va- mūsų kuopą įsijungiančiomis 
saros atostogų susirinkime išsi- naujomis narėmis. Vaišinomės 
rinko naują valdybą: Vida Žie- pica, žiūrėjome filmą, žaidėme 
donytė — pirmininkė, Saulius žaidimus. Buvo nuotaikingas ir 
Beržinskas — vicepirmininkas, malonus pabendravimas 

Mirtis buvo staigi, nelaukta ir 
netikėta. 

A.a. Adomas gimė 1919 m. 

Vidas Barzdukas — sekretorius 
ir Matas Stungys — iždininkas. 
Kuopos globėja — Lina Palu
binskaitė. Susirinkimą baigėme 
pasidalindami praėjusios va
saros įvykiais. Nida Gelažiūtė, 

Prieš Kalėdas susirinkome 
pasikalbėt, apie ateinančius 
Žiemos kursus Dainavoje. Ragi
nome visus vykti, nes ten ne tik 
labai gera proga pasimokyti, bet 
taip pat susitikti ir pabendrauti 

pats pasakojo, tėvai todėl ir 
davė savo sūnui Adomo vardą. 
Anksti mirus tėvams, Adomą ir 
jauniausią sesutę Aldoną, da
bartine Martiene. globojo ir 
užaugino vyresnioji jų sesuo 
Genovaitė. Taip jau susidėjo, 
kad senatvėje Genovaite globojo 
Adomas, deja, mirtis nebojo nei 
amžiaus, nei eilės. 

A. a. Adomas mokėsi Kybar 
tų pradžios mokykloj ir dar nepri 
klausomoje Lietuvoje baigė Ky
bartų gimnaziją. Ja užbaigus 
prasidėjo politiniai sukrėtimai, 
okupacijos, kur iu išdavoje 
Adomui teko lietuvio išeivio 
dalis, panaši į daugelio. Padėtis 
susikomplikavo, kai sumišimų 
metu buvo sužeistas ir teko 
gydytis Vokietijos ligoninėse. 
Pasibaigus karui, studijavo eko
nominius mokslus Vokietijoj ir 
vėliau Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Dirbo savo profe
sijoj, bet dėl skausmų karo metu 
sužeistoj kojoj pasitraukė i 
pensiją anksčiau negu įprasta. 

N'uo pat jaunų dienų priklau
sė ateitininkams. Ateitininkų 
veikloj dalyvavo Kybartuose ir 
išeivijoje. Vokietijoje reiškėsi 
Studentų Ateitininku sąjungoj 
ir Korp' ..Kęstutis". Prasidėjus 
emigracijai j užjūrius. Adomas 
apsigyveno lietuviškoje 
Chicagos Bnghton Parko apy
linkėje, įsigijo nuosavus namus, 
kur su savo sesute Genovaite 
gyveno iki mirties. 

Chicagojt dideie dalį savo lais
valaikio pašventė atei t i 
ninkams. Reiškėsi Studentų 
Ateitininku sąjungoj, kurį laiką 
vadovavo Moksleivių Ateiti
ninkų sąjungai, rengė mokslei
viams stovyklas ir kelis kartus 
joms vadovavo. Dirbo Ateiti
ninkų Sendraugių sąjungoj ir 
pora kadencijų buvo Chicagos 
^ 3S gos pirmininku. Daugiau 
negu metus redagavo atei
tininkų skyrių ..Draugo" dien
raštyje. Vertindamas ankstes 
niųiu Amerikos lietuvių darbus. 
Įsijungė į Amerikos Lietuvių 
Romos Kataliku federaciją ir 
tris kadencijas dirbo vyriausioje 
Federacijos valdyboje. Priklau
sė Lietuvos Vyčiams ir kitoms 
visuomeninėms ir politinėms or
ganizacijoms. 

Norėdamas stipriau padėti 
okupanto varginamai Tėvynei, 
jMjunge J Lietuvių Krikščionių 
Demokratų sąjungą, kur C'hica 

suteik jam, Viešpatie! 
P r a n a s 

neseniai apsilankiusi Lietuvoje, su ateitininkais iš kitų vietovių. 
papasakojo savo įspūdžius ir Vida atnešė pluoštą iškarpų iš 
apibūdino tenykštį jaunimą. laikraščiu, apibūdinančių poli-

Spalio mėnesį susirinkome tinę padėt; Lietuvoje. Šia tema 
pas kuopos pirmininkę Vidą vyko trumpos diskusijos. 

Po švenčiu susitikome pasi-

DIEVAS PAŠAUKĖ, NES JO 
NORĖJO 

Atsisveikinant su broliu kęs 
tutiečiu Adomu Viliušiu, noriu 
kalbėti ne apie mirties realumą, 
bet apie teisingo ir Dievo įsikū 
nij imu i šge lbė to žmogaus 
r ea lumą . Mir t i e^ r e a l u m ą 
visiems lengva matyt i , bet 
krikščioniško žmogaus vertė 
nėra lengvai matomas dalykas. 
Kad jis būtų realus, reikia 
apmąstyti , k a s yra žmogus 
Dievo požiūriu. 

Atsisveikinant su žmogumi, 
kurio vardas yra Adomas, ver
ta prisiminti 17 psalmės žo
džius, kurie sako: „Mane išgel
bėjo Viešpats, nes manęs no
rėjo". — Taigi ir Adomas galėjo 
pasakyti apie save tuos žodžius, 
kuriuos psalmės autorius sakė 
prieš keletą tūkstančių metų. 
būtent, kad Dievas išgelbėjo 
mane. ..nes manęs norėjo". Tuos 
žodžius galime ir turime teisę 
sakyti ir mes kiekvienas ir kiek 
viena apie save Tuo pasakymu 
mes nepareikšime savo išdi-
durno, ir jais ne tik neižeisime 
Dievo, bet išreikšime paties 
Dievo pažiūrą, kurią jis turi 
apie žmogų. Tai bus teisinga 
mūsų savęs samprata ir teisin
gas pagrindas mūsų santykiams 
su Dievu. 

Mes t e i s i n g a i apie save 
sakome tik viena dalykų pusę. 
būtent, kad esan.e nusidėjėliai. 
Bet mes neatverčiame kitos me
dalio pusės, kuri sako. kari, 
nepaisant to. Dievas mus myli. 
Neseniai viename romane sk;n 
čiau. kaip viena nusikalstanti 
moteris negalėjo likėti Dievu 
kaip tik dėl to. kad sakoma, jog 
Dievas ją myli (Graham Green 
..The End of the Affaire" 78-84 
psl.h Ji žino esanti nusidėjėlė ir 
dėl to ji negalinti būti Dievo 
mylima. Išeina, kad Dievas yra 
neteisingas, jei J i s ją myli; ar
ba iš viso Jis nėra realus. 
Bestudijuodama klausimą, kas 
yra tai . ką Dievas joje myli. ir 
bevargama su šiuo klausimu ji 
pagaliau randa Dievą. 

P e r k e l k i m e dabar tą 
klausima kiekvienas į save ir 

atsakymą galėsime rasti tik tei
singoje Dievo sampratoje: jo 
visagalybėje. Dievas gali mus 
mylėti, net nusidėjėlius, jeigu Jis 
yra mus sukūręs ir jeigu turi 
galios atleisti mūsų nuodėmes, 
jeigu mes to Jo prašome. Taigi, 
Dievo meilė, kurios dėka mums 
yra suteikiama amžina laii lė. 
yra realybė, yra tikrovė. Tai yra 
didesnė t ikrovė už mirties 
tikrove. Šio tikėjimo dėka atsi
dengia mums naujas požiūris ir 
į mirties tikrovę. Dėl to apaš
talas Paulius galėjo tyčiotis iš 
mirties tikrovės, jos klaus
damas: ..Mirtie, kur yra tavo 

dalinti įspūdžiais iš Dainavoje 
vykusių Žiemos kursų, kurie 
buvo darbingi ir įkvėpė visus 
dalyvius entuziastingiau ir ak
tyviau jungtis kuopos veiklon. 

Susidarius naujai MAS cent
ro valdybai, mus aplankė tos 
valdybos narė Rūta Sidrytė. 
Sus i t ik ime su Clevelando 
moksleiviais ateitininkais Rūta 
kalbėjo apie artimesnių ryšių 
palaikymą su kitomis kuopomis 
bei suaktyvinimą veiklos savo 
kuopoje. Džiaugiamės Rūtos 
apsilankymu ir jai dėkojame. 

Mūsų kuopos nariai aktyviai 
įsijungė ir į kitą lietuvišką 
veiklą. Moksleiviai prisideda 
prie rengimo sekmadieninių 
kavučių, kur ių pelnas ski
riamas parapijai. Nors visi kuo
pos nariai yra labai užsiėmę, 
stengiamės suaktyvinti mūsų 
ateitininkišką veiklą. 

L.P. 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 

metams ^ metų 3 men 

U S A $70.00 $40.00 $25.00 
Kanadoje (U.S.A dol $70.00 $40.00 $25.00 
Užsienyje IU.S .A. dol.i $70 00 $40.00 $25.00 
Savaitinis iŠešt pried) $40.00 $25.00 

• Administracija dirba kasdien ' Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais nuožiūra. Nesunaudotu straips-
nuo 8:30 iki 12:00. n l u nesaugo. Juos grąžina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo anksto susitarus. Redakcija už 
8:30-4:00: šeštadieniais nedirba skelbimų turini neatsako Skelbi

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą porom* 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 Wost 51 st Stroot 

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

antr ir penkt 10-4; šešt. 10-2 vai. 

DR. ARVYDAS J . DAIUDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Uncoln Hwy. (Hwy. 30) 
OlympU Flolds, III. 
Tol. (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
8441 S. Pulaskl Rd., Chicago. IL 

Roz. (1-312)778-7679 
Kab. (1-312) 582-0221 

Valandos susitarus 

6132 S. Kodzlo Av*., Chicago 
(1-312) 925-2670 arta (1-312) 4894441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimam: kab'nete) 
•Vnklauso Holy Cross ir Chrrst ligoninėms 

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

IPirm antr . ketv . penkt nuo 12 iki 6 v v 

Kab. tol. (1-312) 471-3300; 
Roz. (708) 442-8297 

VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠiRDIES L I G O S 

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

Pirm antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 Wost Burlington, tol. (708) 512-0084 
Wostmont. IL 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Roz. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl 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 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquet le Medical Buildmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D 

SURENDER KUMAR, M.D. 
• PETER STECY, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Rima /.ledonytė, Maironio mokslei

v e ateitininkų kuopos Clevelande 

pirmininkė. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

NAUJŲ GIESMIŲ 
FILMAS 

pergalė?" (1 Kor. 15*55). 
Jeigu atkreipėme dėmesį į 

Dievo meilę nusidėjėliui, tai 
jokiu būdu negalime praleisti 
nepastebėję Jo meilės teisingam 
žmogui. 32 psalmės autorius 
sako: „Džiaukitės teisingieji Ateinantį penktadienį, kovo 
Viešpatyje. Teisingumui pri- 16 d. 7.30 v.v. Jaunimo centro 
klauso pagarba'*. Tos pagarbos kavinėje Chicagos atei t ininkų 
vertas yra mūsų brolis Adomas sendraugių skyrius ruošia vaka-
Viliušis Ir jos pareikšti susi- r o n ę su Rūta Končiūte-Salik 
rinkome, kai jis. Dievo pašauk 
tas, savo kūnu atsiskiria nuo 
mūsų. 

Bet ar reikia žmogų gerbti? — 
Jeigu Dievai gerbia žmogų 

IGNAS G. LABANAUSKAS, M.D. 
Specialybė — Kaulų ir sąnanų 

ligos •' chirurgija 
Tol. (708) 857-4059, 425-9353 

4400 W 95th St.. Oak Lawn 
2701 W 68th St Holy Cross 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGUUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

217 E 127st St 
Lemont. IL 60439 

Ta4.(706) 257-2265 
Pagai susitanmą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nectvurgims išsiplėtusių venų 

>r lemoro'dų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tol. (1-312) 565-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr . ketv ir penkt 

Reika'u esant atvažiuoju ir j i a n u s 

Namu. (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kodzlo. Chicago. III. 
Tol. (1-312) 925-2670 

1185 Dundoo Avo.. Elgln, III. 60120 
Tol. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

liene ir Edmondu Salikliu. 
Vakaronėje bus sutinkamas Ed
mondo ir Rūtos paruoštas filmas 
..Pakeiski tamsą į šviesą". 
Filmas bus rodomas,naudojant 

jeigu Jis jį myli. kaip mes televizijos projekcijos technika 
galime negerbti žmogaus? Deja. ekrane Vakare dalyvaus ir pa-
įvairios prieškrikščioniškos gal- tys filmo kūrėjai. Giesmes galė

sime girdėti filme ir taip pat 
gyvu balsu su gitaros palyda. 

Per pastaruosius dvejus metus 
Edmondas yra parašęs daug 
giesmių, pritaikytų balsui ir gi
tarai Rūta. n a u d o d a m a 
kompiuterį , sukūrė vaizdus ir 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GvDYTOJA 

9358 S. Robarts Road 
Hickory Hllls 

Tol. (708) 598-2131 
Valandos paga'. susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St . Chicago. ii. 
Tol. (1-312) 476-2112 

9525 S "9th Ave Hickory Hills. IL 
Tol. (708) 598-8101 
Vai pagai susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roborts Rd.. Hickory Hllls. I 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

vosenos yra linkusios nerasti 
žmoguje garbės. Jos yra linku
sios matyti žmoguje tik jo 
pesimizmus ir jais pasitenkinti 
savo žmogaus sampratoje. 

Adomas nebuvo pesimistinės 
pažiūros apie žmogų. Nors jis r m r 
pats daug kentėjo savo kūnų Ii- pritaikė muzikai. Tokiu būdu jie 
gų. nors dar labiau negu savimi paruošė vaizdajuostę su 
rūpinosi sergančia seserimi, giesmėmis ir vaizdais. Šioje 
tačiau jis nebuvo praradęs gar- vakaronėje Edmondas kalbės 
bingo žmogaus sampratos. Jis apie asmeninius ir liturginius 
visus savo uždavinius garbingai simbolius, o po to jis ir Rūta 
atliko. Tiek savo šeimoje, tiek rodys filmą. Edmondas taip pat 
įvair iose organizacijose, gros t r giedos. Atsilankykite ir 
kurioms pr ik lausė , jis yra pakvieskite kitus — bus t ikrai 
palikęs labai pareigingo žmo- įdomu- vakaras! Vakaronės 
gaus įspūd). Taigi, atsisveikin- metu bus galima įsigyti ir vaiz-
dami su garbingu mūsų broliu dajuos- 9 kopija- Cbicagos atei-
kęstutiečiu,pavedame jį Dievo tininku sendraugių skyr ius 

kviečia šioje ypatingoje vaka-

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEiMOS OAK^ARAS ' n CHiRUPGAS 

Family Madlcai CNntc 
217 E. 127 St. - Lamortt. IL 60439 
°r.klauso Palos Cofmunity Mosp'tai •" 

S ivc Cross Hosp'̂ ai 
Valandos pagal sus;tar:rrą 

*»1 (704) 257 2245 

Tol. kablnoto Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
G V D V T O J A S IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avo. . Clcoro 

Kasdien i ik; 8 vai vak 
sskyrus treč šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR.FRANK PLECKAS 
Optomet"stas (Kalba lietuviškai! 

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

Tol. (1-312) 737-5149 
Vai pagai susitarimą 

Palos Vision Contor. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. II! Ketv vai 3-6 v v 

Tol. (708) 448-1777 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol. (1-312)767-7575 
5780 Archor Avo. 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
'NKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Avo. . Sulto 324 ir 

5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 
Tol. (1-312) 565-2960 (veikia 2 - vai) 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. Tumasonlo kablnotą porome 
T. RAMA, M.D. 

Specialybe — Chirurgija 
2454 Wost 71st Stroot 

Tol. (1-312) 434-1818: R«z. (708) 852-088 
Vai pirm anv *etv i pe^kt 

3 k' 7 w T'k suS'ta-^s 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Stroot 

Kablnoto tol. (1-312) 737-1168: 
Rozld. (708)385-4811 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBE - P L A U Č I Ų LIGOS 
2636 W. 71 st. St.. Chicago. III. 

Tol . : (1-312) 436-0100 
11800 Southwost Hlghway 
Palos Holghts. III. 60463 

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

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GV0vTOJAI 
Panalntnfcama nuolaida 

2434 W Uttiuanlan P1axa Court 
Tol. (1-112) 92S-82M 

$07 S. OHbart. LaGranoa. IL 
Tol. (704) 3S2-4447 

Dr. Tumasonlo kablnotą porom* 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
2454 W 71st Stroot 

(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES!P 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Stroot 

Vai antr 1-4 v p p i ' ketv 2-5 v p p 
Šešt pagai susitarimą 

Kablnoto tol. (1-312) 776-2880. 
Roz. (708) 448-5545 

Kiausim* n..^~..^..~~ , Gailestingumui. 
paieškokime i u atsakymo. Ir Kun. Vyt. Bagdanavič ius roneie dalyvauti. 

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

Specialybė anestenoiogiia 
Sherman ligonine. Eigin, IL 

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

Kab. tol. (1-312) 585-0348: 
Roz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
I Vai paqal susitarimą p4rm ir ketv 12-

6 9 antr 126 penkt 10 12 MJ 

EDMUNDS VIŽINAS. M.D.. S.C 
Speo>aiybe — Vidaus ligų gydytoms 

Kalbame lietuviška' 
6 U 5 S. Archor Avo. (pr'e Austai 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (1-312) 585-7755 

Kab. tol. (1-312) 586 3166; 
Namu. (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wost 63rd Stroot 
Vai pirm antr . ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais paaai susitarimą 



Lietuvių skaičius 

GYVENTOJŲ 
SURAŠYME 

Kas dešimt metų Jungt inėse 
Amerikos Valstybėse yra gy
ventojų surašymas arba vadi
namas „census". Kas dešimti 
metai skaičius pasikeičia, paau
ga, bet didelio t ikslumo jame 
nėra. Dar neaišku, kokios bus 
surašymo anketos, bet jos nie
kada neparodo tikslių tautybių, 
neparodo jų a u g i m o a r 
mažėjimo. 

Žinome, kad šis kraš tas susi
deda iš imigrantų, kurie atke
liavo ir atkeliauja į Amerika dėl 
nemalonumų savame krašte ir 
kartais dėl nepatogumų savoje 
valstybėje. Imigracija buvo se
niai. Kurį laiką ji buvo suvaržy
ta, kai Amerikoje į valdžią atėjo 
izoliacijonistai. Dabar vėl sve
timšaliai padaugėjo ir jie sudaro 
didelį procentą šio krašto gy
ventojų. 

Tautinės grupės negali laiky
tis pasyviai klausimų ir para
grafų sudaryme. Juo labiau ne
gali būti pasyvūs, kai reikia 
prisipažinti savo tautybę ar 
savo kilmę. Prieš dešimt metų 
dvigubos anketos buvo tauty 

kurie negali patys išgyventi. 
Tai daro civilizuotos tautos ir 
valstybės. Jau pradeda darni ir 
neseniai nepriklausomybes įsi
gijusios tautelės, sudariusios 
valstybes, pajungusios mažu
mas ir labiausiai tuos, kurie 
nemoka ar negali gintis. Taip 
yra tose valstybėse, kurios dar 
nežino, bet nori žinoti gyventojų 
skaičių, kad galėtų jais remtis. 

Kiekvienas kraštas ir kiek
viena valstybė turi dar ir tokių, 
kurių suskaičiuoti neįmanoma 
ir jais negali remti savo jėgos. 
Jie ir mokesčių nemoka, nes 
nieko neturi. J ie neturi net savo 
pastovios vietos, pastovaus ad
reso. 

Tai tie neturtingieji, kurie ne
nori būti globojami. Jie yra vals
tybių rakštis, kaimynų pavojus, 
kartais tik nelaimingi žmones. 
Visi kraštai turi vadinamų 
valkatų, ligonių alkoholikų, ku
riems pastogė tėra patiltė, su
griuvę namai, kartais net šali
gatviai, kuriais niekas nevaikš
čioja. Jų niekas nežino, jokiam 
gyventojų surašyme jų nėra. Jie 

MASKVOS PLANAI 
PAVERGTOMS TAUTOMS 

Rimties valandėlei 

MANO MYLIMASIS SŪNUS 
Amerikiečių spauda, rašyda

ma apie sovietų komunistų par
tijos centro komiteto plenumo 
posėdžius vasario 5-7 d., dau
giausia dėmesio skyrė Gorbačio
vo kalbos vietai, kurioje jis pa
sisakė už daugpartinę sistemą. 
Tačiau Gorbačiovas nemažai 
laiko skyrė ir tautybių klausi
mui, kuriuo sovietų visuomenė, 
anot jo, yra nemažiau susirūpi
nusi kaip ir ekonomika. Bet šį 
kartą Gorbačiovui labiau rūpėjo 
sovietų imperijos išlaikymas, 
negu tautu apsisprendimas iki 
jų atsiskyrimo iš Sovietų Sąjun
gos galimybės, apie kurias j is 
kalbėjo sausio mėn. pradžioje 
lankydamasis okup. Lietuvoje. 

Iš tikro, kiek galima spręsti iš 
Tasso paskelbtų Gorbačiovo 
kalbos ištraukų („NYT". vas. 61 
jis nė karto neužsiminė apie 
tautų apsisprendimą, o kalbėjo 
tiktai apie ..sovietinę federaci-
ją". 

J U O Z A S VITENAS 

mo būdų įvairovę vieningoje ir 
sujungtoje valstybėje". 

Taigi federacija vieningoje so
vietinėje valstybėje pagal komu
nistų partijos parenka platfor
mą, o ne pagal tautu apsispren
dimą ar jų valią. 

Suvilioti sovietų pavergtas 
tautas tokia sovietine federaci
ja Gorbačiovas siūlė kuo grei
čiau „nustatyti sąjungos ir res
publikų kompetencijas, faktiš
kai sustiprinti jų politinę ir 
ekonominę nepriklausomybę, 
išplėsti tautinių autonomijų 
teises ir užtikrinti darnų visų 
kalbų bei kultūrų vystymąsi", 
nes tuo būdu greičiau žmonės 
pamatys tą didžiulę naujosios 
federacijos naudą" 

N u t a r i m a s iš v i ršaus 

Federaci ja sutartimi 

bėms apgaulingos. Kai kurios patys apie save mažai težino ir 
neaiškiai reikalavo įrašyti savo dar mažiau kitiems pasako, 
kilmę. 

Tautinėms grupėms, kurios 
turi didelius skaičius gyvenime, 
bet sumažintus skaičius viešuo
se sąrašuose, tai labai yra svar
bu. Lietuvių skaičius visuomet 
buvo ir yra didesnis, negu jis 
skelbiamas. Dalis nedrįsta pri
sipažinti savo kilme, dalis pasi
sako tik vieną tautybę, kai yra 
kilę iš mišrių šeimų. Iš tikrųjų 
turėtų pasirašyti, kad kilmė yra 
lietuvis, vokietis-lietuvis. len-
kas-lietuvis. airis-lietuvis ir t.t. 

Tokių pusiau lietuvių maišy 
tų su kitomis tautybėmis yra 
daug. bet jie turi savo kilmės 
neužslėpti net ir tuo atveju, kai 
priemaišos jau y ra didesnės, 
negu lietuviškoji dalis. Taip 
daro kitos tautybės, čia va
dinamos etninėmis grupėmis, 
taip turi daryti ir lietuvių 
kilmės žmonės. Tas parodytų ne 
tik lietuvių skaičius arba jų 
susimaišymą su kitomis tauty
bėmis, bet parodytų ir tikrąjį 
Amerikos gyventojų veidą, jų 
priklausomumą, jų paveldėtą 
charakterį — blogąsias ir ge
rąsias to charakterio puses. Iš to 
būtų aiškesnis ir šio krašto 
viešasis gyvenimas. 

Gyventojų surašymas yra ži
nomas nuo seniausių laikų, nors 
jis ir nebuvo t ikslus. Romėnų 
valstybė, išsiskleidusi net į Azi
jos ir Afrikos žemynus, darė 
gyventojų s u r a š y m u s . Tai 
žinoma ir iš Evangelijų, kurio
se minimas surašymas Kristaus 
gimimo laiku, kai kiekvienas 
turėjo eiti į savo kilmės vietą. 

Valdžios žmonės, imperato
riai, karaliai ar kitokiais ti
tulais pasipuošę valdovai norėjo 
žinoti, kokius gyventojus jie turi 
ir valdo, iš kokių gyventojų jie 
gali re ikalaut i mokesčių ir 
kokiais remti savo valdžią. Jie 
nepasiekdavo toli gyvenančių 
kaimiečių, kurie nieko neduo 
davo ir nieko negaudavo, ne
bent tik paversti vergais galin
gesnių kaimynų. Iškilo dvari
ninkai ir kilmingieji, kuriuos 
tik paskiau valdovai pajung-
davo savo galiai. 

Dabar daromi surašymai, kad 
vyriausybės žinotų balsuotojus 
ar galinčius balsuoti ir ne
balsuojančių skaičių. Taip pat 
vyriausybės nori ir dabar rem
tis daugeliu žmonių, kurie turi 
mokėti mokesčius, palaikyti 
valdžios planus, paremti tuos. 

Gyventojų surašymu — cenzu 
turime rūpintis ir mes, nes mū
sų skaičius turi lemiamos reikš
mės viešuose sprendimuose. 
Dažnai organizacijos ir in
stitucijos skelbia skaičius, pa
imtus iš įpročio arba dėl to. kad 
t a i p d a u g u m a s sako. Mes 
galime skaityti lietuvius milijo
nais, šimtais tūkstančių, bet 
reikia turėti patvirtinimą arba 
bent apytikrį skaičių gyventojų! 
surašyme. Jeigu visi lietuvių 
kilmės užsirašytų lietuviais ar
ba kilę iš mišrių šeimų pridėtų, 
kad jie savo kraujuje turi ir lie
tuviško kraujo, mes galėtume 
remtis tuo oficialiu šaltiniu ar 
bent atitinkančiu tikrovę. Da
bar tie skaičiai nėra tikri, o tik 
mūsų pačių spėliojami. 

Kiekviename gyventojų sura
šyme primenama ir tautybė, 
mišrus tautybės išpažinimas, 
pagerbimas savos kilmės, kaip 
dabar dažnai sakoma, ieškoma 
savo šaknų. Net gerai pažįstant 
savo kraštą, sunku pasakyti, 
kur yra ta a r kita parapija, juo 
labiau kaimas, kai tais pačiais 
vardais yra kaimų visoje Lietu
voje. 

Savas ..šaknis" geriausiai 
r a n d a pagal palaidotus ir 
paskelbimus senuose laikraš
čiuose arba kapinių užrašuose. 
Čia dažnai yra pažymėta kilmės 
vieta arba bent apytikrė vie
tovė. Tai žinant, galėtų su
rašyme daugelis apytikriai ži
noti, iš kur yra kilę jo tėvai, 
seneliai a r net senelių seneliai. 
Svarbiausia, jie žinotų esą lie
tuvių vaikai, nors tas priklau
somumas ir geroku metų skai
čium nusitęstų, siekdamas net 
kelias kartas. 

Cenzo metu daugelis net neži
nos, kad reikia savo kilmę ar 
savo etniškumą pripažinti kuo 
tiksliau, kad būtų žinomas ne 
tik lietuviams savos tautybės 
skaičius, bet ir aiškesnė Ameri
kos sudėtis. Daugelis neskaito 
lietuviškų laikraščių, nepri
klauso lietuviškoms parapijoms 
ar organizacijoms, bet jiems 
reikia priminti, juos reikia 
surasti, su jais reikia išsikal
bėti, kad jie nėra tik amerikie
čiai. Tikri amerikiečiai yra tik 
indėnai. Visi kiti turi savo kil
mę ir savo protėvius, kurie yra 
verti pagarbos ir tikslumo. 

Pr. Gr. 

Šitas Gorbačiovo vaizduoja
mas sovietinės federacijos rojus 
bus s u k u r t a s tokiu būdu: 
..Aukščiausioji taryba greitai 
priims įstatymus del nuosavy-

Kaip atrodo. Gorbačiovas lai- bės. žemės, vietinės savivaldos 
kosi sovietų mito. kad dabartį- bei vietinės ekonomikos, mo-
nė Sovietų Sąjunga yra federaci- kesčių sistemos, visos sąjungos 
ja, sudaryta sutartimi. Todėl bei ją sudarančių respublikų 
ruošiama partijos platforma, kompetencijos ribų ir kitais 
kuri bus pateikta svarstyti par- svarbiais reikalais", 
tijos suvažiavimui ateinančią Taigi viskas bus nustatyta iš 
vasarą; kalbama apie „galimy- viršaus, kaip ir iki šiol. Apie jokį 
bę ir reikalą toliau plėsti pavergtų tautų balsą nieko ne
sovietinę federaciją, paremtą kalbama. Iš tiesų, pagal Gorba-
sutarties principu". Tokiu būdu čiovą, visi tie, kurie siekia ne
ši platforma ,,galės patarnauti, priklausomybės, yra savanau-
kaip mūsų federacijos pakeitimo džiai. perestroikos priešai. J i s 
pradžia". apie juos taip atsiliepė: ..Viso-

Tam tikslui, sakė Gorbačio- kios rūšies separatistai, šovinis-
vas. reikės ,.sukurti teisines są
lygas, kurios sudarytų galimybę 
egzistuoti įvairioms federacinių 

tai ir nacionalistai gerai supran
ta (jaunos federacijos naudą) ir 
naudoja tautų savimonės stiprė-

ryšių formoms". Tačiau tuoj pat jimą savo savanaudiškiems sie-
Gorbačiovas pabrėžė, kad ..mes kiams. Jie aiškiai nori suduoti 
pasisakome už tautinio gyveni- preventvvinį smū^į perestroi-

Vasario 26 d. Washingtone sekė Lietuvos rinkimų rezult • 
Banionytė — JAV LB įstaigos ryšiams su JAV valdžia • 
kauskienė — PLB valdybos vicepirmininkė. Darius Sužicl-
gos Washingtone talkininkas. 

s. Iš kairės: Asta 
iėja, Milda Len 
- JAV LB ištai

kai, kuri sudaro grėsmę jų toli 
siekiantiems planams". 

Par t i jos p l a t f o r m a 

Šitos Gorbačiovo mintys atsi
spindėjo sovietų komunistų par
tijos plenumo priimtoje platfor
moje. Apie sovietinę federaciją 
joje taip sakoma: „Tautų apsi
sprendimo principas atnaujinto
je sovietų federacijoje numato 
tautoms teisę pasirinkti kurti 
gyvenimo formas, institucijas 
bei valstybingumo simbolius. 
Mūsų idealas nėra suvienijimas, 
bet vienybė įvairume". Apie 
tautų apsisprendimą platformo 
je sakoma: ..Partija iš naujo pa
tvirtina savo įsipareigojimą lai
kytis Lenino principo dėl tautų 
apsisprendimo, įskaitant atsi
skyrimą, ir pasisako už įstaty 
mo priėmimą, kuris nustatytų 
šios teisės panaudojimo mecha
nizmą". 

Visa tai skamba gražiai, kol 
nepasakoma visa tiesa. O ji yra 
tokia: ..Tuo pačiu metu mes 
esam įsitikinę, kad savitarpio 
ryšių silpninimas ir ardymas 
galėtų atnešti negatyvių pasek
mių visoms tautoms, nekalbant 
apie pasekmes, kurias labai 
sunku numatyt i . Todėl mes 
griežtai pasisakome prieš sepa
ratistinius šūkius bei sąjūdžius, 
kurie gali vesti prie didžios, 
d a u g i a t a u t ė s demokrat inės 
valstybės sugriovimo". („NYT", 
2-14-90). 

Taigi įsipareigojama laikytis 
tautų apsisprendimo principo, 
bet pasisakoma prieš sąjūdžius, 
kurie nori šiuo principu pasi
naudoti. Tai t a pati stalinistinė 
politika, kai konstitucijoj buvo 
pasisakyta už tautų atsiskyri
mą, bet buvo neleidžiama apie 
tai net šnekėti. 

Šiuo metu, kaip žinoma, dar 
nedraudžiama kalbėti apie apsi
sprendimą a r atsiskyrimą, ta
čiau sovietų priimtoj platformoj 
sakoma, kad „steigimas ir veik
la organizacijų bei sąjūdžių, 
kurie... siekia ekstremistinių, 
nekonstitucinių tikslų, turėtų 
būti uždrausta įstatymu". 

Lietuviams šiuo metu nerūpi 
kalbos apie apsisprendimą, nes 
lietuvių tauta apsisprendė 1918 
m. todėl jie reikalauja, kad da
bar būtų Lietuvai sugrąžinta 
nepriklausomybė, kuri 1940 m 
buvo neteisėtai užgniaužta. 
Tam tikslui jie ragina Maskvą 
pradėti derybas su ok. Lietu
vos atstovais. Tokį nutarimą 
okup. Lietuvos Aukščiausioji 
taryba priėmė šių metų vasario 

Viešpats Jėzus buvo kaip žmo
gus tarp žmonių. J is niekuo 
nesiskyrė nuo kitų ne t tris
dešimt metų. Ir kai j is pradėjo 
mokyti dieviško mokslo, jo tau
tiečiai Galilėjoje kalbėjo: „Ar jis 
ne Juozapo sūnus" (Lk 4, 22). 
Jie nenorėjo tikėti, kad jis gali 
daryti stebuklus, kad jis gali 
gydyti raupsuotus ir prikelti iš 
mirusiųjų. Juk jis paprastas 
žmogus net atrodė ir apašta
lams. 

Vieną kartą savo dieviškumo 
dalį parode trims apaštalams — 
Petrui, Jokūbui ir Jonui. Ir šios 
gavėnios sekmadienio Evan
gelija sako: „Jėzus pasiėmė su 
savim Petrą. Jokūbą ir jo brol} 
Joną ir užsivedė juos nuošaliai 
į aukštą kalną. Ten jis atsi 
mainė jų akivaizdoje. J o veidas 
sužibo kaip saulė, o drabužiai 
tapo balti kaip šviesa... Tuomet 
Petras kreipėsi į Jėzų: Viešpa
tie, gera mums būti! Jei nori, aš 
padarysiu čia tris palapines: 
vieną tau. kitą Mozei, trečią Eli
jui" (Mt. 17. 1-3). Bet pranyko 
ta šviesa ir apaštalai išgirdo tik 
balsą: „Šis yra mano mylimasis 
Sūnus, kuriuo labai gėriuosi; jo 
klausvkite!" (Mt. 17, 5). 

7 d. („Draugas". 11.13 d.K 
Maskva tuo tarpu nesileidžia 

į tokias derybas, bet ruošia 
pinkles, rengdama įstatymą dėl 
tautų atsiskyrimo iš Sovietų 
Sąjungos bei siūlydama sovie
tinę federaciją, nustatydama 
Sovietų Sąjungos ir ją sudaran
čių respublikų kompetencijas. 

Maskvos scenari jus 

Sovietų Aukščiausioji taryba, 
be abejo, priims šiuos įstatymus 
ir perduos Liaudies deputatų su
važiavimui, kuris juos patvir
tins, nepaisant lietuvių ir kitų 
pasipriešinimo. Jie įsigalios, nes 
bus priimti balsų dauguma „de
mokratiškai išrinktų" liaudies 
deputatų. Konstitucine komisija 
prižiūrės, kad respublikų priim
ti įstatymai neprieštarautų 
sąjunginiams. Tokiu būdu bus 
. .a tnauj inta soviet inė fe
deracija". Jei kuri respublika 
bus nepatenkinta šia federacija, 
galės pasinaudoti pasitraukimo 
iš Sovietų Sąjungos įstatymu, 
kuris, kaip jau būkštaujama. 
nustatys tokias sąlygas, kad 
nebus įmanoma pasitraukti. To 
kiu būdu bus išlaikyta sovietų 
imperija, respublikoms „džiau
giantis" demokratija naujoje 
sovietinėje federacijoje. 

Apaštalai išsigando, nes tai 
buvo Dievo Tėvo balsas. J ie iš
sigando, nes ta šviesa veide ir 
drabužiuose buvo nepaprasta, o 
dieviška šviesa. Nors Kristus 
a p a š t a l a m s l iepė apie ta i 
nekalbėti, „kol Žmogaus Sūnus 
prisikels iš numirusių" (Mt. 
17,9\ apaštalai ne tik bijojo 
kalbėti, bet ir nenorėjo tikėti, 
kad Kristus turės mirti ir iš 
numirusių prisikelti. Nors jie 
matė dievišką šviesą, nors Kris
tus buvo jų Mokytojas, bet jie 
nenorėjo iki pat jo mirties tikėti 
Tai pradėjo t ikėt i tik tada. kai 
Jėzus Kristus pasirodė prisi
kėlęs po pirmųjų Velykų. 

Dėlto ir šv. Paulius šios dienos 
skai tyme kalba savo mokiniui 
pal ik tam vyskupu Timotiejui: 
. .Drauge su manimi kentėk E 
vangelijos labui jėga Dievo, 
kuris mus išgelbėjo bei pašaukė 
į šventą pašaukimą, ne atsi
žvelgdamas į mūsų darbus, bet 
laisvu nutar imu bei malone, 
kuri dovanota mums Kristuje 
Jėzuje prieš amžinus laikus. Ji 
dabar tapo regima, pasirodžius 
mūsų Išganytojui Kristui Jėzui, 
kuris sunaikino mirtį ir nušvie
tė gyvenimą bei nemirtingumą 
savo Evangelijoje" (2 Tim. 
1.8-10). 

Apaštalas šv. Paul ius tik 
primena Kristaus prisikėlimą iš 
mirusiųjų J i s jau prisikėlė, jis 
jau gyvena t a rp mūsų dvasiniu 
būdu. Apaštalams ir visiems 
Kris taus sekėjams reikia tik 
naudotis tomis malonėmis, ku
rios duotos paties Jėzaus Kris
taus . J is pa t s pašaukė apaš
talus, pašaukė ir vėliau jam 
tarnaujančius. 

Jei šv. Paulius ir neprimena 
Timotiejui Kristaus dieviškumo 
šviesos, tai primena jo prisi-
kėlimą, nes j is sunaikino mirtį, 
kurios bijo visi žmonės, kurios 
sunaikinimo laukia ne tik jo 
sekėjai, bet ir tie, kurie Kristų 
ir jo įsteigtąją Bažnyčią per 
sekioja. Viešpats Jėzus parodė 
tik savo dieviškumo dalį, bet 
apaštalai nežinojo ką saką ir ką 
darą. Tik patvirt inimas, kad j is 
yra tas mylimasis Dievo Sūnus, 
kurio reikia klausyti, sutvirti
no apaštalus kančiai, sutvirtini) 
k a n k i n i u s ir i špaž inė ju s 
vėlesniems krikščionybės lai
kams. Dėlto su psalmistu galėjo 
jie sakyti: ..Mūsų siela laukia 
Viešpaties: j is yra mūsų padėjė
jas ir skydas" (Ps. 32. 20). Ir da
bar Jėzus Kristus yra ne t ik 
šviesa, bet ir skydas, saugas 
visus amžinybei. 

A. Dls . 

ŽALIASIS VELNIAS 
JONAS R Ū T E N I S 

Romanas 

48 
Turiu jums prisipažinti, kad puolimo valandos 

laukiau nekantraudamas. Mane skatino, atvirai sakau 
- ne patriotizmas, garbė, kaip dažnai apie rr. ško 
brolius pakalbama, bet noras ištrūkti iš tos peklos Gy
vent, kaip nors kitaip. Daugelyje kartų atrodė v 
beprasmiška ir nereikalinga... 

Bet vėl pagalvojus rimdavau ir gink Diev 
nepasitenkinimo neparodydavau savo vyrams. Tad — 
kas beliko - išrūkyt iš Leliūnų atėjūnus, išvaiuot 
gražias mergaites ir... 

Vėl esu jums atviras — nežinojau tada kas i 
to... 

Žūti arba gyventi - buvo ne t ik mano vieno 
kiek jutau mūsų visų tikslas. 

J iems dar žydėjo visi tėvynės vieškeliai, tarp upių 
ir ežerų išsitiesę... Tikėjosi tą juodąją priespaudą 
sutrypti, žvangėjo dalgiai ir gulė sodrios pradalgės... 

Visi tolimi dundėjimai ir perkūno trankymasis — 
vėtros ir audros šėlimas sielose kėlė ryžtą. Gal dėl to 
ir skambėjo daina... 

Grįžtančiųjų iš darbo dainos, į langą įsirėmęs 
klausėsi ką tik čia atvykęs dailus vyras, rusas, lei
tenantas Lapajevas — stribų pulko adjutantas. 

— Da... da... — nieko nesuprantu, bet melodija 
daili... 

Šio vakaro iškilmėm —pulko įkūrimo šventei jau 
buvo viskas paruošta. 

Iškilmingai vaikščiojo po kambarį vis savo žvilgsnį 
nukreipdama j žemėlapį. Išdrįso priėjo prieiti ir palies
ti spalvota kaladėles, tai pastebėjęs Lapajevas prišoko 
ir tarė: 

— Atleiskite. Atžymėjimų liesti negalim. Sumai 
šysite mūsų žaidimą... 

— O koks čia žaidimas? — nustebusią vaizduodama 
paklausė Ūdrė. 

— Čia dar tik įpusėta vakarykšte partija... 
Ūdrė nusišypsojo ir pasi traukė į kampą. Lapajevas 

kur buvęs, kur nebuvęs, kaip gaidys, vis sukinėjosi ar t i 
Aivos. Toji šypsojosi — liaudiškai tariant, dantis rodė... 

Aaa. - tarė — tas vakaro tamsėjantis dangus 
< a s Leitenantas nusisuko nuo lango ir dar kartą čia švieson mums abi lyg peteliškes traukė. Čia šviesu 

to 
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Te kiekvienas žmogus pagiria 
tiltą, kuriuo pereina. 

Anglų patarlė 

Draugai yra „giminės", ku
riuos pats sau pasidarai. 

Eustaee Deschamps 

Rekvizavus Antano Tarulio ūkį, kuriame, An* 
Taruliui dingus be žinios, gyveno vasarot atvyk 
studentės, pulko štabo įsikūrimas ėjo labai lėta 

Visus štabui nereikalingus baldus sukrovu-
ną, o mergaites apgyvendinus Ambrožų ūkyje -
užėmė štabo pareigūnai. 

Buvo pats vidurvasaris. Šienapjūtė. 
Nors vargo ir nežinios dalia vyravo Leliūnų'-

šienpjoviai, pagal paprotį, grįždami iš darbo : 
palaimos tebesitikėdami ir vien viltimi gyvennV a n ^ 
atmintina Leliūnams dieną — dainavo. 

vir-
mą 

bet 
evo 

apžvelgė štabo kambarį ir jo sienas. Jos buvo papuoš
tos sovietinių apaštalų portretais. Galinėje sienoje ka
bojo didžiulis apylinkes žemėlapis, visas nusagstytas 
spalvotomis kaladėlėmis. Jos ženklino būsimojo pulko 
išsidėstymą, o gal ir kai kurias svarbesnes vietoves jo 
uždaviniams. Iš apylinkės ūkininkų suvežti stalai, il
gi ir trumpesni buvo sustatyti pasieniais, apdengti ir 
parengti vaišėms. 

Lapajevas viską atidžiai apžvelgęs, apėjo ratu 
kambarį ir, matyt, patenkintas, kad viskas gerai pa
vyko, nusišypsojo Kažkas pabeldė duris. Lapajevas 
prišoko jų atidaryti. 

— Mudvi jau čia. Labas leitenante. Gal dar per 
anksti? 

— O ne. Pačiu laiku. Visi tuoj pat renkasi... 
Sveikinosi. Šypsojosi. Kikeno. 
— Labai man malonu, kad sutiko dalyvauti mūsų 

šventėje. Labai malonu... Aš manau, kad nuobodžiau 
ti neteks. Esate garbingos mūsų viešnios. Mums 
gyvenimą ir puota pasaldinsite... 

Lapajevas sukosi, kaip vijurkas. Šypsojosi ir vis 
atakavo Aivą. Ūdrė į tai, lyg ir nekreipė dėmesio. 

ir jauku. Dailiai padengti stalai. Ar bus ir vaišės? 
Sakėte, kad tik šokiai... 

— O mieloji, kantrybės, pamatysite — visko čia bus 
— nusišypsojęs aiškino Lapajevas. 

— Visko bus, brangioji... — stengdamasi ją apglob
ti ar apkabinti, vis kartojo, bet Aiva. kaip įmanydama, 
bet drauge ir koketuodama, gynėsi. Pagaliau tarė: 

— Ak, palauk Saša — viskam pakaks laiko... 
Lapajevas sužvilgo ir mandagiai nusilenkęs atsakė: 
— Tikiu, brangioji... Aš tikiu... 
— Saša. ar daug svečių laukiate 9 

— Pulko švente, brangioji. Žinoma, kad jų bus 
nemažai, bet negalvok, kad čia sueis visas pulkas. Ka
reiviai tai švenčia kareivinėse. Jiems šiandien pa
gerintas maistas, a tvirame ore ruošiami šokiai, daly
vaujant vietiniams, menininkų pasirodymai, dainos, 
filmas... Daug pramogų ir jiems.. Nenusimink, 
užtikrinu ir mes neliūdesim. Turime pakankamai 
šampano, užkandžių — šokiams gros balalaikų or
kestras — bus smagu... 

(Bus daugiau* 
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HORIZONTAI 
LIETUVOS PARTIZANO 

KERŠTAS 

Prieš va&ario 24 d. rinkimus 
j okup. Lietuvos parlamenta 
apie juos plačiai rašė ir rezulta-
tus iš a n k s t o prognozavo 
daugelio šalių spauda, tele
vizija, r ad i j a s . Dienrašt is 
..Vvashington Times" 11.23 lai
doje paskelbė „Toronto Globė 
and Mail'* bendradarbio Jeff 
Sallot straipsnį. Šis žurnalistas, 
nuvažiavęs į Lietuvą rinkimų 
stebėti, atsitiktinai ar sąmonin
gai užkalbino žuvusio vieno iš 
Lietuvos pokario partizanų 
vadų — Juozo Lukšos-Dauman
to — brolj Antaną Lukšą. Tas 67 
metų amžiaus vyras — vienin
telis gyvas išlikęs Lukšų šeimos 
narys — beveik 10 metų pralei
do kalėjimuose Sibire, kai 
pateko į nelaisvę, pagautas 
operuojant partizanų pogrindžio 
radijo siųstuvą. 

Žurnalistas Sallot rašo, kad 
Antanas Lukša ilgai laukė tos 
akimirkos, kada jis galės už pa
t ir tas savo ir giminės kančias 
atsikeršyti, „įmetant į urną 
savo ba lsą . . . " . Tuo pačiu 
pareikšdamas, kad jis nemėgs
tąs net ir paties žodžio „komu
nistas". 

Priminęs, kad tretysis brolis 
i Juozas) žuvo partizanų kovose, 
1951 m. iš Paryžiaus sugrįžęs į 
Lietuvą (čia vėl vertėtų pasi
skaityti J. Lukšos-Daumanto 
knygos „Partizanai" II ar III lai
das — H.i, žurnalistas Jeff Sallot 
pranašiškai pabrėžia, jog tokių, 
kaip Antanas Lukša, Lietuvoje 
yra šimtai tūkstančių ir jie 
balsuos už sąjūdį, kartu pasi
sakydami prieš komunistus. 

Tuo tarpu čia būtų gera pro
ga dar kartą priminti ypač reor-
giškai nusiteikusiems skaityto
jams, kad nemažą dalį atsisky
rusių nuo Maskvos Lietuvos ko
munistų, kandidatuojančių į 
parlamentą, remia ir sąjūdis. To 
galbūt nebus suvokęs žurnalis
t as ar su juo kalbėjęs Antanas 
Lukša. Tačiau mums įdomu tai . 
kad iš Vakarų nuvykęs žurna
listas, atstovaujantis didžiajai 
JAV ir Kanados spaudai, atsi
t i k t i n a i ar sąmoningai 
užkalbino daug kentėjusį žmogų 
tos šeimos, kurios vardas jau 
įrašytas Lietuvos istorijon. 

To paties žurnalisto Lietuvoje 
užkalbinta 69 m. amž. Geno
vaite Kemzurienė pareiškė, jog 
ji gali tik melstis, prašydama 
Dievo, kad Lietuva ir vėl būtų 
nepr ik lausoma Prisiminusi 
nepriklausomybės laikus, ji 
pasakė: „Tada mes turėjom pa
kankamai ma'sto ir visko, ko 
tik reikėjo. Ne taip. kaip da
bar..." 

SIBIRIEČIAI DEPUTATU 
TARPE 

Taip pat buvo užkalbinta 1955 
m. Intoje. Komi respublikoje, 
gimusi lituaniste Birutė Ne-
dzinskiene. pasakiusi, kad ji ne 
santi didele komunistų partijos 
gerbėja. Tačiau, kaip vasario 24 

d., t.y. pirmo balsavimų rato 
rezultatai rodo. deputatais buvo 
išrinkta ir B. Nedzinskienė ir 
dar keli Sibire gimę lietuvių 
tremtinių vaikai. Tai 1951 m. 
Jakutijos respublikoje gimęs gy
dytojas Vytenis Andriukaitis, 
1955 m. Intoje, Komi respubli
koje, gimęs fizikas Aleksandras 
Algimantas Abišalas, 1953 m. 
Jakutijos respublikoje gimęs 
inž. Aleksandras Ambrazevi
čius. 

Tai tik dalis tremtinių vaikų, 
išrinktų į okup. Lietuvos parla
mentą. Šios kelios pavardės 
mums byloja, koks įdomus ir 
margas yra naujojo Lietuvos 
parlamento narių sąrašas. Tuo 
tarpu po rytoj įvykstančio antro
jo balsavimų rato (šį pranešimą 
rašau kovo 3 d.) galutinai pa
aiškės Lietuvos parlamento su
dėtis. Ją, kaip iš pirmo rinkimų 
ra to jau m a t y t i , ryšk ia i 
dominuos sąjūdžio žmonės ar jo 
remiami kandidatai. 

JAV Atstovų rūmų narių požiū
r ius į sparčiai besikeičiančią pa
dėtį Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje. Pasak žinių agentūrų , 
a m e r i k i e č i a i k o n g r e s m e n a i 
buvo giliai sujaudinti lietuvių 
demokratijos troškimu. 

KETURI DIREKTORIAI 
WASHINGTONE 

Jau anksčiau spaudoje skai-
tėm, kad į tarptautinį vidurinių 
mokyklų direktorių suvažia
vimą San Diego mieste, Califor-
nijoje, atvyko iš Vilniaus ir 
ke tu r ių Lietuvos v idur in ių 
mokyklų direktoriai: Pranciš
kus Tupikas, Vladas Vi tkus , 
Aurimas Juozaitis (filosofo Ar
vydo Juozaičio brolis) ir V i k t o 
r a s Blinovas. Pasibaigus su
važiavimui, j ie pasisvečiavo 
Californijoje, o kovo mėn . 
pirmąjį s a v a i t g a l į , p r i e š 
sugrįždami į Lietuvą, lankėsi 
JAV sostinėje Washingtone. 

Kovo 2 dieną, vietos L B apyl. 
pirmininkės A. Pakšt ienės ly
dimi, ke tur i direktoriai atvyko 
į Amerikos Balso lietuvių tarny
bą, ku r išklausė tuo metu į Lie
tuvą transliuojamą Lietuvoje 

viešėjusio lietuvių tarnybos vir
šininko R. Sakadolskio interviu 
su Kaune gyvenančiu pasku
tiniu nepriklausomos Lietuvos 
užsienio reikalų ministeriu J. 
Urbšiu, jaunesnio amžiaus sve
čiams direktoriams padariusį 
nemažą įspūdį. 

Iš Amerikos Balso rūmų, A. 
B a n i o n y t ė s lydimi, vieni 
nuvyko į valstybės depar
tamentą, ku r turėjo pasima
tymą su Amerikos pareigūnais, 
o ki tus A. Pakštienė nuvežė į 
Lietuvos pasiuntinybe, kur sve
čius priėmė Lietuvos atstovas 
Washingtone St. Lozoraitis. Šeš
tadieni, kovo 3 d . visi keturi pe
dagogai pamokų metu apsilan
kė Washingtono K. Donelaičio 
vardo lit. mokykloje, kur savo 
tėvų ar protėvių kalbos mokosi 
apie 20 lietuviukų. 

MOKESTIS 
UNIVERSITETE 

Northvvestern universitete 
mokestis už mokslą pakeliamas 
ir sieks iki 13,725 dol. mokslo 
metams. 

KONGRESMENAI 
SUGRĮŽO 

Vasario 27 d. popietę Dulles 
aerodrome prie Washingtono 
apie 20 lietuvių būrelis, kurį 
sudarė JAV LB cv atstovai A. 
Barzdukas ir A. Banionytė, LB 
Washingtono apyl. pirmininkė 
A. Pakštiene, kai kurie jos 
valdybos nariai bei VVashing-
tono lietuviškų organizacijų at
stovai, pasitiko iš Lietuvos su
grįžtančius JAV Atstovų rūmų 
narius: Diek Durbiną iš Illinois 
valstijos, Bill Sarpalių iš Texas, 
John Millerį iš Washingtono 
valstijos ir Christopher Cox iš 
Californijos. Išlipę iš lėktuvo 
kongresmanai buvo ir nuste
binti ir iš dalies sujaudinti. Su 
pasitikusiais lietuviais kiek
vienas iš jų ilgiau pasikalbėjo ir 
pasidalino Lietuvoje patirtais 
įspūdžiais. 

Skaitytojai iš „Draugo" bei 
amerikiečių spaudos ir radijo 
pranešimų gerai žino, kad 
rinkimų Lietuvoje stebėti vyks
tančių JAV Kongreso delega
cijos neįsileido Maskva, neiš
duodama j iems vizų. Vizų 
belaukdami, kongresmenai ke
turias dienas išsėdėjo Vakarų 
Berlyne (vėliau prof V. Lands
bergio tartais žodžiais, įsitikinę, 
kad per 50 pastarųjų metų t a s 
raktas į Lietuvą Maskvoje y ra 
stipriai saugojamas), o aukšto
sios Amerikos valdžios sferos 
darė spaudimą Maskvai, kad ši 
nuomonę pakeistų ir amerikie
čių delegaciją įsileistų. Kaip 
žinia. Maskva nusileido ir 
kongresmenams buvo išduotos 
vizos atvykti į Lietuvą. Tačiau 
tai įvyko tada. kai rinkimai j au 
buvo pasibaigę ir triuškinančią 
balsų daugumą laimėjo sąjūdžio 
remiami kandidatai. 

Sugrįžę į Washingtoną kon
gresmenai Durbinas. Sarpalius, 
Coxas ir Milleris paskelbė pla
nus sudaryti Amerikos Kongre
se grupę, remiančią laisvę Pa
baltijui. Kaip praneša žinių 
agentūros, jie tikisi kordinuoti 

Gimnazijų direktoriai, dalyvavę konferencijoje San Die>{0. Cal.. VVashinKtone 
U kaires: Vladas Vitkus - 40 tos Vilniaus gimnazijos direktorius. B Ohver. 
Thoreau Intermediat* School Vienna, VA.. Pranciškus Tupikas 47 Vilniaus 
gimnazijos direktorius ir Aukščiausios tarybos narys, ir Viktoras Blinovas 
— 12 Vilniaus gimnazijos direktorius. 

Nuotr A. Pakštienės 

BAUK 
TOURS 

1990 METŲ PAPILDOMOS KELIONĖS 
Į LIETUVĄ 

i V . VELYKOS LIETUVOJE 
12 dienų kelionė. 10 naktų Vilniuje. Oro linija — Flnnair 

Kelionė #405 
Balandžio 5-16 

$1,799.00 iŠ Bostono ir Niujorko 
1,999.00 iš Čikagos 

LIETUVA IR VOKIETIJA 

12 dienų kelionė. 8 naktys Vilniuje, 2 naktys Vak. Berlyne 
KLM inlja Ir Aaroftot tiesioginis skrydis [ Vilnių I i Bartyno 
Kelionė #507B $1,699.00 iš Bostono ir Niujorko 
Gegužės 7-18 $1,769.00 iš Čikagos 

19 dienų kelionė, 15 naktų Vilniuje, 2 naktys Berlyne 
KLM linija Ir Aaroflot tlsslogints skrydis [ Vilnių I i Bartyno 
Kelionė #507A $2,079.00 iš Bostono ir Niujorko 
Gegužės 7-25 $2,149.00 iš Čikagos 

LIETUVA IR SUOMIJA 

14 dienų kelionė, 11 naktų Vilniuje. 1 naktis Helsinkyje 
Oro linija — Flnnair 
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 — Flnnair 
Kelionė #515 $2,159.00 iš Bostono ir Niuiorko 
Gegužės 15-27 $2.359.00 iš Čikagos 

Kelionė #813 
Rugpjūčio 13-27 

$2,459.00 iš Bostono ir Niujorko 
$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 
Birželio 8-18 

$2,099.00 iš Bostono ir Niujorko 
$2.299.00 iš Čikagos 

UETUVA IR ŠVEICARIJA 

15 dienų kelionė. 11 naktų Vilniuje. 2 naktys Ciuriche 
Oro linija — Svrtssalr 
Kelionė #614 $2.269.00 iš Bostono ir Niujorke 
Birželio 14-28 $2,469.00 iš Čikagos 

UETUVA, SUOMIJA IR ESTIJA 

15 dienų kelionė. 10 naktų Vilniuje, 1 naktis Taline 2 naktys Helsinkyje 
Oro linija — Flnnair 
Kelionė #801 $2.389 00 iš Bostono ir Niujorko 
Rugpjūčio 1-15 $2.589.00 iš Čikagos 

UETUVA IR AUSTRIJA 

15 dienų kelionė. 11 naktų Vilniuje. 2 naktys Vienoje 
Oro linija — Austiian Alrllnas 
Kelionė #808 $2.399.00 iš Bostono ir Niujorko 
Rugpjūčio 8-22 $2.599.00 iš Čikagos 

Visose kainose (skaičiuota lėktuvo bilietas. 3 vaig^i kasdieną VHniu-
je. Taline ir Rusijoj, pusryčiai, vakarienės ir miesto apžiūrėjimas kituose 
Europos miestuose, pervežimai tarp oro uostų ir viešbučių, ekskursijos 
j Kauną ir Trakus. Visos grupės lydimos patyrus^ BALTIC TOURS 
palydovų 

Smulkesnėms Informacijoms Ir brošiūrai. kr»ip*tt*s Į Š A U K 
TOURS • 77 O a * St., Sulte 4 • Hosrton. MA 021*4. Tai. 
617r96S-6060 • Fax 417-332-7741. 

Californijos žinios 

KNYGOS SUTIKTUVĖS 

Santa Monikoje gyvenančio 
istoriko Vinco Trumpos nau
jausios knygos Lietuva XIX-
tame amžiuje sutiktuvės 
rengiamos kovo 25-tą dieną, 
sekmadienį, 12:30 vai. po pietų 
lietuvių Tautinių namų valgy
kloje, 3356 Glendale Blvd., Los 
Angeles, CA. 

Po skanių, karštų pietų su 
vynu ($8), autorių ir jo knygą 
apibūdins Pranas Visvydas ir 
Vytautas Plukas. 

Kviečia Santara-Šviesa 

' NEPREKIAUJA 
SEKMADIENĮ 

South Holland priemiesty 
neleidžiama prekiauti sekma
dieniais. Vienas prekybininkas, 
sulaužęs šį nuostatą, turės 
sumokėti 350 dol. pabaudos. 

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 
LTTHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

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

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

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 - feOO v. vakaro. 

Visos laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga. 

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

Tel.: (708) 839-2511 

INTERNATIONAL (708) 430-7272 J W -

9 5 2 5 SO. 7 9 T H AVENUE H ICKORY HILLS, IL 60457 ^ W 

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

9001 

9002 

9003 

9004 

9005 

1990 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 
KULTŪROS KONGRESAS & GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS gegužes 15 31 d 
Čikaga/Berlynas/Vilnius: Lietuva 14 nkt. Vakarų Berlynas 1 nkt. 
KAINA: $1,875.00 

TURISTINĖ KELIONE SU SUSTOJI*" ' >KIETIJOJE birželio 7-22 d 
Maskva 1 nkt. Lietuva 10 ~'" -»m)0"f *..«vt. 
KAINA: Iš Čikagos $2,6i l Š * * V s New Yorko $2,49000 

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

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

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

9006 TURISTINĖ KELIONĖ SU SUSTOJIMI' 'V STRIJOJ IR VENGRIJOJ rugpjūčio 1 1 6 d 
Lietuva 10 nkt. Viena 2 nkt. B u d s > ^ 0 * _ nkt. 
KAINA: Iš Čikagos $2,762 " ' ^ j o P ^ J * 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 mielesnę apsistojimui vietą ar tai būtų Vilnius. Kaunas ar 

Palanga — o gal visos trys po keletą dienų. 

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

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

Jk K. 
SĖKMINGAI IR SAUGIAI JAU PERSIŲSTA VIRŠ DVIEJŲ MILIJONŲ DOLERIŲ 

ARTIMŲJŲ APtPREKINIMUI 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. 

&v 
Kainoraščiai bei platesnę informacija bus mielai Jums pristatyta kreipiantis 

G. T. INTERNATIONAL INC. 
9S2S SO. 79TH AVENUE 

HICKORY HILLS, IL 60457-2259 
TEL 706-430-7272 

PRAŠOME ATKREIPTI DEMESį [ NAUJĄ ADRESĄ IR TELEFONO KODĄ. 

£^3 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 

ES0£ (£r 
E3UNM0U9C 
LENDER 



trūksta laiko apie ką nors pla
čiau kalbėtis, diskutuoti ar tar
tis su vaikais, tuo būdu praran
damas kontaktas, kas smarkiai 
atsiliepia jų lietuviškam auklė
jimui. Lietuvių kalbos /mojimas 
susilpnėja, nes mažiau a kalba 
ma. Vietine mokykla savo Įtaka 
beveik viršija lietuviška šeimos 
savitumą ir tėvams reik:a smal
kiai susirūpinti savo vaiku lie 
tuviškumu. 

bet rezultatai geri ir gražūs. 
Susipratusio ir patriotiško 

jaunimo būtų dar daugiau, jei 
tėvai patys nesistengtų taip 
greitai ..suamerikoneti" ir taip 
garsiai nekalbėtų vien apie savo 
tautiečių blogąsias puses. Labai 
pravartu būtų pasimokyti iš 
žydų tautos vieningumo bei soli
darumo, o iš kiniečių pavyzdin 
go savo tradicijų laikymosi. 

Lietuvvbės išlaikvme didelės 

DRAUGAS, šeštadienis. 1990 m. kovo men. 10 d 

•JCDAGUOJA ST. «EattNTEN£. 6507 TKOY ST-, CH1CAGO. UX. 60629. TELEF. (312; 925-5988 
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LIETUVIŠKA SEIMĄ -
LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO 

PAGRINDAS 
B I R U T Ė V I N D A S I E N Ė 

f i -

Šeima t a u t o j e 
ir b e n d r u o m e n ė j e 

Šeima yra žmonijos lopšys ir 
pagrindinis bendruomeniško 
gyvenimo branduolys. Šeimoje 
žmonės gimsta, auga . bręsta, 
kuria savas šeimas ir jose mirš
ta. Šeima yra vienetas, egzistuo
jantis nuo pat pasaul io sukū
rimo ir gyvuos iki pasaulio pa 
baigos, nežiūrint valstybines 
santvarkos ar tautoje vyraujan
čios ideologijos. 

Šeimos santvarka a t i t inka 
žmogaus pr ig imčia i . Še ima 
teikia individui meile, moralini 
saugumą, asmeniško reiškimosi 
plotme ir socialiniu žmogaus tei
sių pripažinimą. 

Šeima yra tautos ir valstybes 
pagrindas. Kuo st ipresnes ir 
darnesnes šeimos, tuo stipresnė 
ir tauta* Šeimoje išlaikoma tau
tos kalba, papročiai, jos siekiai 

• ir troškimai 
Kiekviena šeim; yra būdinga 

savo tautiškumu. Šeimoje at 
sispindi tautos praeitis, ku l tūra 
ir pergyvenimai. Per senelius, 

.tėvus jie perduodami vaikams ir 
vaikaičiams. Kiekviena šeima 

• -"džiaugiasi savo paveldėtomis 
tradicijomis, savo tėvų papro
čiais, savo sena ki lme ir pan. 

Nežiūrint šiandieninio moder
numo, greitų technikinių bei 
moralinių vertybių keitimosi 
bei idėjinio blaškymosi, šeimos 
stengiasi išlaikyti tai. kuomi 
galėtų didžiuotis. Pavyzdžiu', 
amerikiečiu šeimose, net ir to
kiose, kur tautybės jau yra 

' smarkiai sumaišytos, dažnai 
su t inkame įva i r ių žmonių, 
besididžiuojančių savo t ę v i 

•j^kilme bei vaikams ju perduotais 
" papročiais — tradicijomis. O \a 

kalbėti apie išdidžiuosius airius, 
škotus ar s e n u o s i u s ame
rikiečius, kurių protėviai buvo 
pirmieji šio kraš to kolonistai, 
kilę nuo Bostono, ar ka r tu M 
generolu Vašingtonu kovoje už 
JAV nepriklausomybe. Jų di
džiavimasis savo kilme moraliai 
pritrenkia naujuosius ateivius, 
kurie nepagalvoja apie savo kil
mę Juk jei asmuo didžiuojasi, 
kad jo prosenelis prieš 2(K) metu 
buvo Amerikos žemyno kolonis
tas, tai kaip turėtų didžiuotis ir 
savimi pasitikįs lietuvis, kurio 
proseneliai jau prieš 700 metu 
buvo sukūrė savo karalystę, at
silaikė prieš ry tu ir vakarų 

cw. Europos galybes, valdė valstybe 
nuo Baltųjų iki Juodųjų jūrų. o 
net po 125 metų vergijos ir 
priespaudos a tkūrė laisva vals
tybe, kuri per 22 savarankiško 
gyvenimo metus pasivijo vaka-

" TU kultūra. Šis nieko neįžei
džiantis lietuviškas išdidumas 
privalėtų tvirtai išlaikyti lietu 
vius savo tautos ribose, ncž.iū 
lint kurioje valstybėje jie gy-

" ventu. 
Ne sunku tai įgyvendinti, kai 

«, lietuviškose šeimose yra artimi 
ryšiai tarp tėvu ir vaikų. Svar 
bu, kad tėvai ir vaikai tarpusa
vyje palaikytų atviro kalbėji-
mosi ir bendravimo santykį 

Tėvų p a r e i g o s šeimoje 
Tėvo pareiga yra šeimos mate 

rial inis aprūpinimas ir vaikų 
auklėjimas namie. Čia nekalba
ma apie vaiku fizine priežiūrą, 
bet moralines idėjas, šeimos 
gero vardo išlaikymą, t inkamą 
elgesį, patar imus, pamokymus 
ir pan. 

Motinos pareigos prižiūrint 
vaiku fizinį ir dvasini gerbūvį 
y. a tokios plačios, kad sunku 
išvardinti visus jos darbus, at
l iekamus šeimos labui. Svarbu, 
kad vaiku auklėjamoji pusė tu
rėtų tiek pat dėmesio, kiek ir 
mater ia l inis vaikų aprūpini 
nias. Auklėjimo didžioji dalis 
tenka motinai. Lietuviškas vai
ku auklėjimas nuo pat kūdikys 
tės dažniausiai yra viena pa 
grindinių motinos pareigų. Ir 
l ietuviškiau ir kūdikiui malo
niau, kai motinos meilė išsilie
ja l ietuviška lopšine, o ne mo 
d-.-rnia radijo džiaso muzika. 
Vaikas išauga švelnesnis, klau
sydamas mamos pasakų ir tėtės 
pasakojimų, negu nuolatos ste
b ė d a m a s Bozo cirką, t r i jų 
..Studžių" peštynes, ar ..Bat-
m a n " nerealų karžygiškumą. 
Kuo daugiau su vaiku kalbama 
lietuviškai, tuo geriau jis mokės 
savo tėvu kalba, žinos senoliu 
išminti per pasakas, padavimus, 
mįsles ir patarles. Tuo būdu 
vaikas palaiko glaudžius ryšius 
su tėvais. 

Gaila, kad šie kūdikystės 
metai vos penki. Kai kurie tėvai 
susirūpinę, kajų vaikelis darys 
nuėjės į vaikų darželi, patys 
pradeda kalbinti jį angliškai. 
Čia daroma neatitaisoma klai
da. Angliškai vaikai dažnai iš
moksta žaisdami su kaimynu 
vaikais, o lietuviškai jau vėliau 
nebeišmoks. nes mokykla atims 
visą diena ir dalį vakaro, kai 
namų darbai ruošiami anclu 
kalboje. Gi lietuviu kalbos mo
kėjimas ne tik nekenkia, net gi 
padeda. Pastebėta, kad lietuviu
kai greičiau išmoksta angliškai mesio reikalingumą vaikams 

rinkti, kai suaugs. Šiuo atveju 
tėvai privalo būti mylinčiais ir 
protingais ..diktatoriais". 

Vaikai normaliai myli tėvus. 
bet spontaniškas veržlumas į 
laisve ir vaikiškas nepastovu
mas nusistatymuose dažnai pa
žeidžia tėvų autoritetą. I tai turi 
būti kreipiamas dėmesys ir vai
kai atitinkamai pamokomi. Tė
vai privalo būti vaikų gerbiami, 
nes kaip jie galės išauklėti vai
kus, jei praras autoritetą savo 
vaiku akyse. 

Santykia i šeimoje 
va ikams augant 

Vaikai turi įgimtą teisingumo 
jausmą, suaugusius kartais pa
statant keblion padėtin. bet 
gražiuoju, ir su meile, galima 
viską išsiaiškinti, nes vaikai 
turi ir logišką protavimą. Ne
tikslu ignoruoti vaikų mažus 
nusikaltimus, nes vaikai gerai 
žino. ką jie užsitarnauja, ir 
išvengta bausmė lygiai tiek pat 
pažeidžia jų teisingumo jausmą, 
kaip ir neišreikštas pagyrimas 
už gerai atl iktus darbus. 

..Maži vaikai — maži vargai", 
sako sena lietuviška patarlė. 
Daugelis tėvų jaučiasi per daug 
prie namų pririšti, kol vaikai 
maži Tačiau tuo metu tėvų ir 
vaikų santykiai būna artimi. 
Jie dažnai kalbasi, tariasi, 
mokosi. Net ir pirmuose mokyk
los skyriuose vaikai gauna dar 
daug tėvų dėmesio, nes dažnai 
reikia prižiūrėti jų pamokų ruo
šimą. 

Bet, š ta i , vaikai perlipa 
10-tuosius metus ir nutaria, kad 
jau jie patys gali pasidaryti 
priešpiečius, nueiti į krautuvę, 
ar sustoti valgykloje pavalgyti. 
Abu tėvai išeina į darbą ir nuo 
tada prasideda antroji patarlės 
pusė: „Didi vaikai — didi var
gai". 

Vaikai grįžta iš mokyklos — 
namai tušti. Nusibosta sumuš
tiniai ir televizija. Dažnai susi
draugaujama su gatvės vaikais. 
išmokstama netinkamų žodžių, 
išsireiškimų, nemoralių minčių. 
Tėvai iš darbo grįžta pavargę, 
nekalbūs, nekantrūs, nes laiko 
mažai ir nebespėja vaikams pa
aiškinti, kodėl pasielgta taip. o 
ne kitaip. 

Negalima ignoruoti tėvų dė 

Tėvų įtakai mažėjant, mažėja reikšmės turi l i t uan i s t inės 
ir jų autoritetas. Tai labai ža- mokyklos, kuriose be kalbos, 
hnga visai šeimai. Vaikai ima istorijos ir geografijos dar moko 
nebevertinti tėvų kalbos, papro- ma dainos, tautiniai šokiai, mo
čių, net šeimos. Dalinai čia šiami tautinių švenčių minėji-
kalta ir jų brendimo stadija, ku- niai, įvairūs sceniniai pasireiš-
rioje jie nori būti tokiais, kaip kiniai. Lietuviška mokykla pra 
ir visi kiti vaikai mokykloje. Jei platina lietuvišką žodyną, supa 
mes visi privalėtume būti ,.to- žindina su mūsų tautos kukū 
kie pat", visi turėtume būti ra ir tautiniai brandina lietu 
vienodo ūgio, išvaizdos, vienos vius jaunuolius, 
tautybės, papročių ir vienos J a u n i m o organizac i jos rei 
kalbos. Žmonija nebuvo taip kalauja praktiško namuose ir 
sutverta ir niekada tokia nebus, lietuviškose mokyklose įgytu 
Tai būtina išaiškinti augan- žinių pritaikymo. Jų susirinki-
tiems vaikams. Jiems jau reikia muose kalbama lietuvių kalba 
pradėti kalbėti apie lietuvių priverčia didinti žodyną. įvairūs 
tautą. Lietuvos ir visu mūsų organizacinio subrendimo laips 
likimą bei priežastis, kurios niai pakrato asmens lietuvišku 
privertė mus iškeliauti Į tremtį, žinių skrynią. 
Atsimintina. kad tai. kas mums Stovyklose jaunimas prak 
savaime aišku, čia gimusiems tiškai gyvena lietuviškoje aplin 
vaikams gali būti svetima ir koje. Malonu stebėti, kaip kas-
nesuprantama. Nepalikime jų dien laisviau susikalbama lietu 
vienų šioje srityje susirasti viškai ir kaip stovyklavimo 
atsakymus, kurie ne visada gali gale visai išnyksta tarpusavy 
būti faktiškai ar ideologiniai kalbėjimas anglų kalba. Gaila, 
tikslūs. Žinoma, tam veikia kad tos stovyklos tęsiasi tik po 
laiko, bet tėvai privalo laiką dvi savaites. Visuomet lieka dar 
surasti. Savaitgaliai turėtų būti daugybė neišbandytų sumany 
praleidžiami kartu besilankant mų, neišdainuotų dainų, neper-
lietuviškuose kultūriniuose duotų minčių, o gyvenimas ir 
renginiuose, bendraujant su vel per g re i ta i jaunuol ius 

lietuviškomis šeimomis u pan. 
Neleiskime vaikam- atitrūkti 
nuo savo tautiškos veiklos Jie 
turi lankyti lituanistines mo
kyklas, dalyvauti lietuviškose 
organizacijose, tautinių šokių 
šokėjų grupėse, choruose. 

grąžina į svetimą aplinką. 

Lietuviškų šeimų kūr imas 
Naujų lietuvišku šeimų kuri 

Tautinio sąmoningumo 
ugdymo talkininkai 

mas mūsų bendruomenėje yra 
vienas iš svarbiausių faktorių. 
Čia susiduriama su problemo-
mis. Mažuose telkiniuose ne 
daug jaunimo, mažas gyvenimo 

, partnerio pasirinkimas neretai 
būna priežastimi tau t in ia i 

Lietuviškos mokyklos papil mišrių vedybų, 
dys jaunimo bendras žinias apie Čia gali pagelbėti jaunimo su-
Lietuva. sustiprins kalbos važiavimai, įvairių organizacijų 
žinojimą, pade- geriau suprasti stovyklos bei kongresai. Jie su-
savo tėvus. Gi. namuose tėvų teikia progą jaunimui susipažin-
pareiga reikalauti lietuviu ti užmegsti draugyste 
kalbos vartojiir, iš pagarbos Kita problema — vienodo am-
sau. tėvams ir : .ntai . Kai vai žiaus jaunuolių draugystės, 
kai gerbs savo - ;mą. jie gerbs Mergaitės greičiau auga. bręs

ta, ir baigusios mokslą, jau gali 
iviška šeima tekėti. Tuo tarpu jų vienmečiai 

i i savo jaunus jaunuoliai, baigė aukštesniąsias 
narius, kad gera- šeimos vardas mokyklas dažnai išeina kariuo-
yra visos šeimos reikalas, ne menėn. Atlikę karinę prievolę, 
vien tėvų. IšmuštiH kaimyno eina studijuoti, obaige studijas 

ir savo tauta 
Kiekviena lie' 

privalo įsamoni! 

langas nesuteik, 
bos ar pageida 
dėmesio. Nuo t" 
individuali šeim; 
apylinkėje gyve 

seimai pagar 
amos rūšies 
tkenčia ne tik 
bet ir kiti toje 
i lietuviai. 

Lietuviška visuomenė taip 

dar nori įsitvirtinti pasirinkto
je darbo srityje ir tik tada gal
voti apie šeimos sudarymą. 

Tuo būdu susidaro 5-6 metų 
tarpas, kurio metu bendramoks
lės lietuvaitės išteka, neretai už 

skaityti. Bes ir anglų kalbos ele-
mentoriai paremti fonetiniu ta
rimu. 

Mažu vaiku elgesys remiasi 
inst inktais ir norais. Tik nuo 
10 12 metu jie pradeda vadovau
tis protu. Todėl vaiku auklėji
mas pareikalauja daug kantry
bės ir nuolatinio kartojimo, nes 
jie pagal tai suformuoja elgesio 
papročius. Būtų netikslu pasi
duoti vaikų norams bei užgai
doms, nes jų norai ir nuomonės 
gre i ta i keičiasi . Kiekviena 
gyvenimo diena vaikams sutei-
kia daugiau patirties ir žinių, 
todėl tėvai turi nusistatyti , ką 
verta vaikus mokyti ir kuriuo 
būdu. 

Demokratija šeimoje gali būti 
tik tada. kai vaikai suauga. Kol 
jie maži. jie privalo būti moko 
mi. auklėjami ir nurodomi Argi 
9 metų vaikas gali būti lvgus tė
vui ir motinai savo galvojimu, 
kad dalyvautų šeimos nutari
muose lygiateisiu balsu? Tam ir 

virš 10 metu. Tuo laiku jie 
pradeda logiškai galvoti, daryti 
savo išvadas, formuoti savo nuo
mones. Jei tėvai nedalyvaus jų 
nuomonių formavime, jie pasi-

pat turi suprast: vų pastangas kitataučiu, o lietuviams taip pat 
auklėti vaiku- usipratusiais nebelieka pažįstamu merginų 
lietuviais ir ji' s padėti. Kai pasirinkimo ir jie dairosi į kita-
jauni lietuviui-, i, lietuviškų tautės. 
mokyklų para., nti, pradeda Šią laiko spraga gali gražiai 
skaityti laikra- is, juos pikti užpildyti visuomeninė veikla. 
na viešoje spaud >je talpinama organizacijos, chorai, kur jau-

ika. Dažnai nieji lietuviai gali susiburti. >u-asmeninė pol< 
straipsniuose t r 
vumo, nes išk» 
blogybės, Bepa 
gero. Kas gi BOT 

ksta objekty- sitikti ir to pasekmėje sukurti 
ima vien tik lietuviškas šeimas Pavyzdžiui, 

ainint nieko vienais metais ..Dainavos" an-
O'venti tokio- samblio ribose susikūrė 6 nau-

liks nuošalus, nežinodami nei je ,,blogoje" vi- menėje? Idea- jos lietuviškos šeimos 
kokia jų vaiku galvosena, nei lizmo vedami, unieji visada 

yra vaikų mokymas. <=upažindi rupinimo bei išmokslinimo iš 
nimas su gėriu, perspėjimas laidos priverčiančios abu tėvus 

kodėl ji tokia susidarė. Taip gali yra linkę ieško-. 
nukentėti ir vaikų lietuviškas geresnio. Todė 
auklėjimas. anksti pasitrauk 

Su paaugliais vaikais reikia lietuviškos reil 
daug kalbėti, stengtis su jais siaurame rate/ 
bendrauti, būti kartu. Nepatar- eina pas ameri 
t ina apdovanoti vaikus be prie- ieškoti. Nors te: 
žasties, ar skirti jiems neuždirb bet dažnai išd 
tus pinigus. Tai dažnai pasitai- džia grįžti atg-
ko tarp tėvų. jaučiančių sąžinės Teko pastebėt 
priekaištą, kad išėję i darbą universitetu -
nebegali skirti vaikams reika savęs kalba lie
tingo laiko bei dėmesio. Mate- mūsų tautine-
rialinis lepinimas neugdo dėkin- diskutuoja lie' 
gumo. tik reikalavimus iš vaikų liečiančias pro: 

sena pasigėrei 
ir patriotiška 

Seka išvad 
svarbu liet ir-
auklėti ir įšl;-
18-19 metu N 
dažnai ir gerk. 

pusės. 
Tėvų autor i te to 
mažėj imo žala 

Vaikams augant auga ir jų ap 

o nors naujo. 
daugelis per 
nuo viešosios 
s ir užsidaro 
o neretai nu 
>čius geroves 
»s ir neranda, 
mas nebelei-

kaip lietuviai 
dentai tarp 
iškai. švenčia 
entes, aštriai 
ius išeivijoje 
nas. Jų galvo 
i šviesi, tiksli 

<id yra labai 
°je dvasioje 
ti vaikus iki 
per tą laika 

"džiūna bėra 

Marija Krauchunione. dr. Liuda Butikienė ir dr Paulina \ ait.u: 
čtusios savo margučius Ralzeko Lietuvių Kultūros muziejų . 
margučiu parodoje. 

MARGUČIŲ PARODA IR PAMOKOS 

Kiaušinis žmogui buvo vie
nas pačių seniausių simbolių; 
tai simbolis paties gyvenimo ir 
kūrimo Žmogus nuo priešisto
riniu laiku, kaip viena pava
sarinių ritualu, dažė ir margino 
kiaušinius Kiekviena pavasarį, 
kai žeme ir visi jos sutvėrimai 
atbusdavo ir atgimdavo iš žie
mos šalčio bei mirtį nešančio 
miego, žmogus tai džiugiai švęs
davo su gyvybės simboliu — 
kiaušiniu. Primityvus žmogus 
stengėsi pabrėžti kiaušinio 
reikšme ir magiskuma. jį nu
dažydamas bei išdabindamas 
įvairiausiai išmargindamas. 
Tada jis aukodavo tas savo 
dovanas gamtos galybėms, 
kurios anais laikais valde 
jo egzistavimą žemėje Su 
krikščionybe kiaušinis tapo 
simboliu kitokio atgimimo -
dvasinio atgimimo. 

Margučiai buvo rasti finikie 
čių kapuose. Patys seniausi 
pavyzdžiai, dabar išstatyti Gra-
nados muziejuje, buvo rasti 
Bronzos amžiaus kapuose. Vo
kietijoje velykaitis buvo rastas 
IV šimt. mažos mergaitės romė
nų-germanu kapuose. Persai 
buvo pirmieji, pradėję keistis 
margučiais per savo Naujuosius 
Metus, kurie buvo švenčiami 
pavasari. Dar ir šiandien jie tai 
vadina ..Raudonojo kiaušinio 
švente". 

Kuropos kraštų žemdirbiai ta 
tautodailės meno saka tęsė iki 
šių laikų. 

Balzeko Lietuviu kultūros 

muziejaus meno galt rijoje dabar 
vykstančioje parodoje pavadin
toje ..The Decorated Kgg: An 
Ethnic Folk Tradition" atsklei
džiama velykaičio marginimo 
istorija. įvairi to meno technika. 
rastai, spalvų simboliai, papro 
čiai ir tradicijos. Paroda buvo 
atidaryta kovu \ d. ir tęsis IKI 
balandžio 30 d. Čia išstatyti 
įvairiu Rytų Europos tautų 
velykaičiai: lietuvių, latvių, tik 
ramučiu, lenkų, kroatų, slo
vakų, bohemų, gudų, rumunų ir 
kitu-

Lietuviškieji margučiai yra 
gauti iš lietuvių liaudie- meni 
ninku, o taip pat Balzeko Lietu 
vių kultūros muzi« 

Kiti velykaičiai buvo pasko 
linti Čekoslovakų muziejaus 
lBerwyne Rumunų liaudies 
meno muziejaus Evanstonei ir 
Ukrainiečių muziejaus (Chica 
goję). Šioje kruopščiai Patricijos 
Bakūnienės sutvarkytoje paro 
dojo galima pamatyti ir palygin 
ti įvairių tautų margučių pana 
Sumuš bei skirtumus spalvose, 
rastuose, marginimo techniko 
je ir švenčių tradicijose. 

Lietuviu margučių seniau 
sia.- dažymo būdas svogūnų 
lukštais ir skutimo būdu mar
ginimas bus demonstruojamas 
bei mokomas Uršulės Astrienės 
ir jos >ūnaus Donato balandžio 
7 d . šeštadieni, nuo 10 :',<) vai. 
ryto iki 1 vai. p.p. Vaikai nuo 10 
m. ir suaugusieji gali registi uo 
tis tai pamoka: 

B P, 

kiai išskiria berniukus iš lietu 
visko rato. Jų galvosena skiriasi 
nuo mergaičių galvojimo. Jie ir 
vėliau sunkiai pritraukiami 
prie lietuviškų organizacijų, nes 
neturi ten nei pažįstamu, nei su 
sidomejimo. 

Dėl auklėjimo stokos ;ų elge
sys su jauna mergaite dažnai 
nepasižymi džentelmeniškumu 
ir tuo atbaido mergaitės drau
gyste. 

Iš mažens nepnpratinti prie 
kultūrines veiklos, jauni vyrai 
laisvalaiki leidžia prie alaus 
stiklo baruose, koriuose nesun
ku rasti įvairiataučiu merginų. 

Jei seniau buvo galvojama. 

nis ir šviesesnis 
Šeimos sudarymas nėra pa 

siekto tikslo viršūne I.u tik 
pradžia ilgo ir dažnai nelengvo 
bendro gyveninio, kuri- tęsiasi 
dešimtimis metu 

Pasiruošti kuriai norsprofesi 
jai žmonės daug metu mokosi 
ir studijuoja Bet kaip dažnai 
žengiama i vedybinį gyvenimą 
be ypatingesnio pasiruošimo. 
Šeimos gyvenimas yra pgrindi-
ne žmogaus gyvenimo karjera, 
nuo kario- pi įklauso asmens 
laime, darbingumas ir aktyvu 

Vyras privalo ne vien tik 
duona seimai uždirbti, bei boti 

nuo blogio, kad žinotu kapasi- d i rb t i . V a k a r e , po darbo, ginant juos kalbėti lietuviškai. 

Skirtingo jaunuol ių 
auklėjimo pasekmė 

Rimta problema kyla dėl ber
niuku ir mergaičių auklėjimo 
skirtumų. Mergaitei, kaip lepes
niam gamtos sutvėrimui ir būsi
mai šeimos motinai, teikiama 
daugiau tėviškos globos, griež
tesnio auklėjimo bei išlavinimo. 
Bet to, mergaitės lengviau pasi
duota auklėjimui bei lavinimui, 
jos aktyviai dalyvauja organiza
cijose, lanko lituanistines mo 
kyklas. 

Berniukai sunkiau auklėjami. 
Jie neretai nenori eiti į lietuviš
kas mokyklas, o tėvai - nespi
ria. Vis tiek motina įšaukles 
vaiku-, tai kam čia būsima tėvą 
varginti. Berniukai šiurkštesni 
elgesy. M tokie aktyvus organi
zacijose. 

Čia paminėti skirtumai smar-

kad vynu daugiau leidžiama ir ir psichologu, kad suprastu 
atleidžiama, tai šiandien, kai žmona ir vaikus.mokėti šiek 
vyru ir moterų teisės daug 1> tiek namu ruošos k,ui galėtų 
ge.-nes. kiekviena rimtai galvo padėti, ir Luti dalinai pedagogu. 
janti mergina turi pagrindą ir kad mokėtu vaikus auklėti ne 
nori pasirinkti gyvenimodrau- rūstumu bet meile 
ga. kuris ja gerbtų n atjaustų. 
o ne storžievį, nors ir lietuvi 
Tėvu šventa pareiga įsąmoninti 
savo sunūs, kokios pareigos jų 
laukia ateities gyvenime ir ati 
tinkamai juos tam paruosti T i 
da mažės mišrios vedybos ir t UO 
pačiu lietuviu tėvu Širdgėla 

D a r n a u s šeimyninio 
gyveninio pagrindai 

Darnios šeimos sudarymo pa 
grindė turi būti abiejų partne 
rių išauklėjimo vienodumas, 
tautinis ir net religini- \ leiiodu 
mas. budo ir interesų ai it iki 
mas. Kaip matome, reikalavi 
niai nemaži, tad pasistenkime 
savo jaunimą taip paruo-ti. kad 
gyvenimo kelias butų lengvos 

Moteris privalo būti gera šei 
mininkė slaugė, mokytoja. 
\»>U<A ir gražuole -t* ti tvar
kyti namu-, gabi.u auginti vai 
ku» ir m prni tsti *avo vyro 
dėme: IO 

Prie visu siu reikalavimų dar 
į>> i ideda . imtoji i iu i pareigi 
lietuvių tautai išlikti su įpra 
tusiais lietuviais o..uiti 
launa u sąmonin ;a 1 ui av m 
k ; t l t . l 

Ved) bini - g> venimas vi a kas
dieninis rūpestis, darbas u pa 
-i tuko|im i- u kur) neteikiami 
ordinai, nei p igv I linai, bet 
kur io dai l)o vai -įai ne-a 
džiaugsmą šeimai ir visai lietu 
\ i-k.n beini; uonietiei 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
VVORCESTER. MA. 

MINĖJOME VASARIO 
16-TĄJĄ 

Lietuvos valstybės įkūrimo 
'39 metų ir Lietuvos Nepri

klausomybės atkūrimo 72 metų 
sukakčių minėjimas, rengtas 
Worcesterio Lietuvių organiza
cijų tarybos. įvyko vasario 11 
dieną. 

Šv. Mišias už Lietuvą ir dėl jos 
laisvės kovojančius lietuvius 11 
vai. ryto Aušros Vartų parapi-

- bažnyčioje koncelebravo 
kun. A. Volungis ir Šv. 

Kazimiero parapijos kleb. kun. 
V. Parulis, MIC. Jis pasakė ir 
pamokslą šventės tema. Giedo-

;rapijos chorelis, vadovau
jamas muz. O. Keršytės. Orga
nizacijos dalyvavo su vėliavo
mis. Eisenai į bažnyčią vadovą 

lietuviai karo veteranai. 
Visiems pamaldų dalyviams 
Lietuvos Vyčių 116-ta kuopa, 
vadovaujama pirm. I. Tamule 
vičienės, paruošė kavutę salėje 
po bažnyčia. 

Maironio Parko didžioje salėje 
\ a l . p.p. vyko tolimesnis 

Vasario 16-tosios minėjimas. Jį 
pradėjo organizacijų tarybos 
pirm. P. Molis, lietuvių ir anglu 
kalbomis pasveikindamas visus 
susirinkusius ir pareikšdamas, 
kad džiaugiamės, nes jau antrą 
kartą Lietuvoje Vasario 16-toji 
švenčiama laisvai. Sugiedoti 
JAV ir Lietuvos himnai. Invo-
kaciją sukalbėjo kleb. kun. A. 
Volungis. Susikaupimo minute 
pagerbt i visi žuvusieji už 
Lietuvos laisvę*. Programai 
vadovavo R. Jakubauskas. Jis 
išvardino garbės svečius. Kalbė
jo ir proklamaciją perskaitė 
miesto burmistro pavaduotojas 
T. Early. Proklamacijoje skelbė, 
kad Vasario 16-toji skelbiama 
Lietuvos Nepriklausomybės 
diena Worcesteryje. Prie miesto 
rotušės visą savaitę plevėsuoja 
Lietuvos vėliava. Kalbėjo ir 
Massachusetts valstijos seimo 
atstovas W. Glodis. Jis perskai
tė Massachusetts guberna
toriaus M. Dukakio pasirašytą 
proklamaciją, skelbiančią Vasa
rio 16-tąją Lietuvos Nepri
klausomybės diena Massachu
setts valstijoje. Kalbėjo ir 
Massachusetts valstijos sena-

Soi. J ina Varyte, sopranas, a t l iks pro-
gTamą Antano Vanagaičio g imimo 
100 metu .sukaktus minėjime. 

toriai: J. Houston ir T. White. 
Pagrindinė kalbėtoja Asta 

Banionytė-Connor, Lie tuvių 
Bendruomenės krašto vaidybos 
atstovė iš Washington, D.C. Ji 
dirba Amerikos Kongrese. Dirb
dama šį darbą susiduria su 
senatoriais, kongresmanais ir 
stebi jų dabartinę veiklą Lietu
vos atžvilgiu. Tenka susidurti 
su įvairiomis jų nuomonėmis. 
Jos visa veikla yra labiausiai 
kreipiama į Kongresą, kadangi 
čia rodoma daugiausia palanku
mo Lietuvos reikalams. Vis 
didesnį palankumą ir susi 
domėjimą lietuviais rodo ir 
valstybės departamentas, ta
čiau jo linija neaiški. Kartais 

16 tos minėjime Maironio parke. Worcester, MA Iš kair. — organizacijų tarybos p i rm. 
' Molis, miesto mero pavaduotojas T. Early. progr įmos atlikėja sol Verutp Bizinkauskaitė-Cote. 

- :mos vedėjas R. Jakubauskas , paskaitininke Asta Banionvte-Connor. -JAV sena tor ius J . 
White ir Massachusetts valstijos seimo atstovas W. Glodis 

neaiškus Lietuvos atžvilgiu ir 
Baltųjų rūmų nusisiat) nas. 
Kalbėtoja skatino visus prisidėti 
darbu prie Lietuvos laisvės 
atgavimo, parašant laiškelius 
savo valstijos sena tor iams , 
kongresmanams, o tai padaryti 
labai lengva. Galite net patele
fonuoti. Visi stenkimės, kad 
kongresas daugiau dėmesio 
teiktų Lietuvai ir jai padėtų. 
Koncentru -dme visas jėgas, 
kad pasiek -ume laisvę. Gyve
name rev< .iucijos laikus. Di
džiuojamės būdami lietuviais. 
Apie Lietu 06 laisvės atgavimą 
skelbiama didžiojoje šio krašto 
spaudoje, elevizijos ekrane, 
ypač Lietu.os komunistų parti
jai atsiskyrus nuo Maskvos, 
visur skarr. >a Lietuvos vardas. 
Yra daug progų padėti Lietuvai. 
Lietuva laukia mūsų visų. 

Meninę programos dalį atliko 
solistė Verutė Bizinkauskai
tė-Cote. Jai akompanavo jos 
tėvelis dr P. Bizinkauskas. 
Solistė apdovanota gėlėmis, 
kurias įteikė A. Klimas. J i 
giedojo ir per šv. Mišias. E. 
Meilus, Jr.. perskaitė rezoliuci
ją, kuri, kaip jis paryškino.šiais 
metais kitokia, negu ankstes
niais, nes ir įvykiai Lietuvoje 
pas ike i t ė . Rezoliucija visų 
dalyvių vienbalsiai priimta ir 
bus pasiųsta prezidentui G. 
Bush, kitiems vyriausybės pa
reigūnams bei konsulams. 

Aukas rinko: A. Glodas, A. 
Klimas ir E. Meilus, J r . Visos 
surinktos aukos paskirtos pagal 
aukotojų pageidavimą: Vlikui, 
Lietuvių Bendruomenei, Altai. 
Surinkta 4.304.00. Didžiausią 
sumą — 600 dol. aukojo Lietu
vių Labdaros dr-ja. 

Tarybos pirm. P. Molis padė
kojo visiems ir ragino padėti 
beatsikuriančiai Lietuvai, kaip 
tai darė mūsų tėvai, seneliai 
1918 metais. Minėjimas baigtas 
giesme „Marija, Marija." Po 
minėjimo vyko vaišės, kurias 
paruošė Maironio Parko virtu
vės person^as. 

Lietuvių radijo valanda „Auš
ra", vadovaujama inž. E. Mei
laus, Jr., Vasario 16-tąją minint, 
tos pačios dienos vakare trans
liavo atitinkamą programą. 

Minėjimą rengė Worcesterio 
Lietuvių organizacijų taryba. 
Didžiausia renginio darbų dalį 
atliko tarybos valdyba: pirm. P. 
Molis, vicepirm. R. Jakubaus
kas, sekr. T. Meiluvienė. ižd. A. 
Glodas ir nariai A. Klimas ir E. 
Meilus. Jr. 

J .M. 

l990 - „DRAUGO" KONCERTAI - 1990 

Los Angeles, 
kovo 18 d., 1:00 vai. popiet 

King Junior HS auditorija, 4201 Fountain St. 

Clevelande, 
kovo 25 d., 4:00 vai. popiet 

Lietuvių parapijos saloje, 18022 Neff Road 

Chtcagoje, 
balandžio 1 d.. 5:00 vai. popiet 

Maria HS auditorija, 6700 S. California Ave . 

N e w Yorke, 
balandžio 7 d , 2: ;0 vai. popu-t 

Communitv ("hurch auditorija, 40 Rast ^Sth St. 
Sotija J o n a i t v u . ai as 

,.ivii laus. rerr;uisko. 
- thoveno, Bono, Mix.irto. 

tt IUSO kūrinius. 

Bilietai 
į • jaunami 

X 

.. . 

Algirdas Janutas, tenoras 
Dainuos K a m .čiaus, Bethoveno. 
Gruodžio. Hei elio. H a v d n o . 
(ieršvino. ! \ • eti, Verdi kūrinius. 

Bilietai 
Los Angt-'.t .elande ir New Yorkf 
gaunami :•- rn<> Į salę valandą 
pnc< koncen -adrią. 

Povilas S:ravin«.ka>. piai 
Programoje Čiurlionis ir Beth 

Sopraną tr xe- Porflai Stravinską* 

Kviečiame visus lietuvius iš visur dalyvauti šiuose koncertuose 

Bronius Jonušas 
UTHUANIAN MARCHES 

AND SONGS 
Naujai įrekorduota plokštelė. 

Atlieka Lietuvos televizijos ir radi-
jc choras. Raimondas Katinas, 
c.rektorius. Irena Milkevičiūtė, 
sopranas. Orkestracija simfonijos 
orkestrui paruošė Stasys 
Domarkas. Rekordavo Lietuvos 
filharmonijos orkestras, Vilnius 
1989 m. Dirigentas Juozas Domar
kas Išleido AG Rekords, Emili
ja Jonušas mecenatė. 

Maršai — Ei, pasauli! Suaidės 
vėl laisvės dainos. Graudžia trimi
tai. Kur bakūžė samanota, Šėriau 
žirgelį, Laukų daina, Leiskit į 
Tėvynę ir kitos. 

Plokštelė su persiuntimu 
kainuoja 12 dol. Illinois gyventojai 
dar prideda 80 et. valstijos 
mokesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W«*t 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

CLASSIFIED GUIDE 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

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

r MARCIUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 

reikmenis Pasinaudokite patogiu 

planu atidedant pasirinktus rem-

menis ypat ingai progai. Pilnai 

užbaigtų foto nuotraukų aptarna

vimas At idaryta p i rmadieni ir 

ketvirtadieni vakarais iki 8 valan

dos Antrad ir t rečiad susikalbesit 

l ietuviškai. 

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

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

4 3 6 - 6 9 3 7 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

VENCKAUSKAS, INC. 
Buildars & Rsmodaling 

< Porcbes & OecKs • Fioor 4 VVall Tiie 
• Alumtnu-n Sidmg & Tnm • Kitchen & Baths 
- Masonry . pec Rooms 
• AdcM'ons • Insurance Repais 

Peter (312)448-0113 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W 69 St 
Tel 776-1486 

10%—20°'o—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kraiptlt 1 Harmls Dackys 

Imt. M5-6824. Nuo S ryto Iki • v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

Atidaryta 7 dienas savaiteie Dide
lis pasirinkimas (vairiausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

Catenng 
6216 S. Archar Ava. 
Chicago, IL 60636 

Tat. 581-8500 

REAL ESTATE 

Parduodamo greičiau 
už didesnę kainą! 

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

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS. LTD. 

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

l letuviams žinomas ir patikimas vardas 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

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

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

LB MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis.Pea 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tel. 436-7878 

Namas apžiūrėjimui 
Sekmd., kovo 1 1 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 (vest e!extra: 
galima pasidaryti 4-tą mieg. St. Syms 
parapija Geras pirkinys. Skambinkite 
dabar 

No. 623—63 St. & Kartov Ave. 
2 butai. Karališkas! Visas mū"'nis su 3 
mieg kamb kiekv bute Atremontuota 
virtuve ir vonia: 3 kamb. rūsyje išnuomoji
mui; 2 auto. mūrinis garažas Naujai [vesta 
elektra ir vandens šildymas: labai švarus 

No. 635 — 71 St. & Pulaski Rd. 
3 butą:. 3 mieg 1 v2 vonios pirmame ir an
trame aukšte Mod. virtuvė su medž'0 
spintelėm: naujas karšto vandens tankas 
ir šild. sistema; platus sklypas: 4 kamb 
rūsyje; 2V2 auto garažas mūrinis Puikiai 
prižiūrėtas, geras pirkinys 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
*4amo įvertinimui skambinkite skubiai — 
labar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
(312) 434 -7100 

HELP VVANTED 

IEŠKOME SIUVĖJOS IR 
PRIMIERUOTOJOS 

Patogios valandos, gen benefits" puiki 
alga' Gera transportaci|a. Pageidaujama 
mokėti angliškai Skambinti Ms Dean (kal
bat angliškai). Tol. (708) 438-7603. 

laikoma moteris prižiūrėti du 
mažus vaikus ir gyventi kartu. 
Reikia mokėti šiek tiek angliškai. 
Kreiptis: tel. 423-8762. Skam
binti prieš 2 vai. p.p. 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
7 3 7 - 5 1 6 8 

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 West 63 Street 
Chicago, III. 60629 

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

REAL E S T A T E 

8 MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ m.este i ' Di.ei-i.esčiuose Sąr 
nmgai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BE.. BACE REALTORS 

INCOU£ TAX - INSURANCE 
6529 S KED2K 

778-2233 

m MLS, 
BALYS BUDRAITIS 

Nemokamai įkainuoja 
jūsų namus. 

Patarnauja nuosavybių pirkime bei 
pardavime Kreiptis tel. (312) 
767-0600 arba (312) 7 7 8 - 3 9 7 1 . 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One Stop Raal Estate 

Gntuifc 21 
KMICOK REALTORS 
7922 S. Pula<Jxi Rd 

»36> S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danute Mayer. J: 
p ro fes iona l i a i , sąž in ingai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Viena senelė pigiai parduoda gražų 
mūrinį namą Marauette Parke, arti Seklv 
čios". šviesūs 6 kamb . pjšų lentomis 
iškaltas, sausas ..oasen.ent" ir kt. pi.eoai. 
Teirautis Valdi* Raatty. (312) 737-72C0 
arba 737-7202. 

F O n RENT 

Išnuomojamas 6 kamb. butas 
suaugusiems; su baldais, 
apšildomas; Brighton Parko apyi. 

Tel. 523-5291 

Išnuomojamas švarus, apšildo
mas 4 kamb butas arti 65 g-vės ir 
California Ave. Skambinti 
737-7202. 

Išnuomojamas 3 mieg. butas pirmame 
aukšte Brighton Parko apyl Naujos grin
dys, nauji kilimai $300 j mėn Nuom mnkas 
moka už šilumą ir elektrą Skambin t i : 
(312) 523-1261 

FOR SALE 

Iš Lietuvos parduodama: tulpių staltie
sės, juostos. Įvairūs gintariniai papuošalai 
rožančiai. Aušros Vartų Marijos gintariniai 
paveikslai, medžio drožiniai inkrustuotas 
Karo Muziejaus paveiks'as ir kt Pristatome 
arba pasiunčiame. Tai. (708) 65S 6599. 

MISCELLANEOUS 

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 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos rries'O 'eidima Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS A N D 

ADDING MACHINES 

Nuomoja. Parduoda. Taiso 

Virš 50 metu patikimas jums 

oatamavimas 

5610 S. Pulaski Rd.. Chicago 

PHONE — 581 4 1 1 1 

WEDDING BELLS 
Wish Kucik mvites ali 
Honeymooners to call 

FOUR-WAY TRAVEL SERVICE INC. 
34SSVi W. 63rd 

Chicago. III. 
(312)471-2500 

Speoai rates for Honeymooners 

FANTASY LIMOUS4NES 
4021 W. «3rd. Chicago. M. 

(312) 284-7711 or (1800) 244-7411 
Custom Stretch limousmes For VVeddiros * 
Ali Occas>ons Complimeita'v Cna'-pagne & 
Just Marn#<J Sign Manton This Ad For A 
Substanfia) Discount Ask cor Nadirv) PjtaSaa. 



MŪSŲ KOLONIJOSE 

Juno Beach, Floridoje. Vasario 16-tosios minėjimo LB apylinkės dalyviai. Iš kairės: pirm. Algi? 
Augūnas. muz. Liudas Stukas. sol. Rasa Kliorytė, „Dainos" choro vadovė Irena Manomaitienė. 
minėjimo vadovė Roma Mildažiene ir paskaitininkas prof. Pranas Zunde. 

Nuotr J . Garlos 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Juno Beach, Fla. 

Lemont, 111. 
VAKARONĖ LIETUVIŲ 

CENTRE 

„Į vakare, žarą mano akys 
krypsta, ieškau tolių toliuos 
vakaro prasmės..." Turbūt ve
dami tos minties penktadienio 
vakare, kovo 2 d., skubėjome į 
Lietuvių centrą. Mintimis ir 
žvilgsniu norėjome pasiekti 
tolius ir kiek nors ilgiau pasigė
rėti mūsų žeme Lietuva. Gal ne 
vienas sutrumpinome darbą, 
paskubinome vakarienę, nors 
ek rane matomais vaizdais 
atkurti jaunystėje lankytas vie
toves. 

Vaizdajuostę paruošė ir mums 
parodė A. Plėnys. Vardas labai 
gražus „Kur bėga Šešupė, kur 
Nemunas teka", o pratęsdami 
dainos žodžius sakome ..ten 
mūsų tėvynė, graži Lietuva", 

niene. Roma Mildažiene. Albinž - r e n N e r i s , ten Baltija, ten gin-
Pilipavičienė, Klera Rugienė 

VASARIO 16-TOS 
MINĖJIMAS 

Vasario 16-tos minėjimas pra
dėtas vasario 16 d. prie Lietuvos 
laisvės paminklo Lietuvių kapų 
sekcijoje. Sekcijos pirm. Jonas 
Jakubauskas iškėlė Amerikos ir 
Lietuvos vėliavas. LB apylinkės 
pirm. Algis Augūnas pasakė di
džius pagarbos žodžius žuvu
siems kovoje už Lietuvos laisvę. 
Kun. Vytautas Pikturna sukal
bėjo maldą. Svečias iš ok. Lietu
vos Jurgis Masalskis. Antani
nos Deikienės brolis, ir L.B. val
dybos sekr. Roma Mildažiene 
prie Laisvės paminklo padėjo 
gėlių puokštę. Po to buvo aka
deminis minėjimas methodistų 
parapijos salėje, į kurią atvyko 
daug lietuvių ir iš labai toli. 
Salėje buvo iškabintas didelis 
skelbimas — Mes su kovojančia 
tauta! 

L.B. apylinkės pirm. Augūnas 
atidarė minėjimą, nuoširdžiai 
padėkojo visiems už atsilanky
mą į šį ypatinga šių metų Vasa
rio 16 minėjimą, kada visa Lie
tuva sukilo į kovą už laisvę ir 
nepriklausomybę. Vienos minu
tės atsistojimu buvo pagerbti 
žuvę už Lietuvos laisvę. Sugie
doti Amerikos ir Lietuvos him
nai, vadovaujant prie pianino 
muz. Liudui Stukui. Kun. Pik
turna sukalbėjo invokaciją. Au
gūnas pakvietė Mildažiene mi
nėjimo vadove. Dalia Augūnie-
n ė . maloniai padėkojus 
paskaitininkui Pranui Zundei 
už priimtą pakvietimą, pareiš
kė, kad jis yra gimęs Kaune. 
Baigęs vidurinį mokslą. 1940 m. 
V.D.U. studijavo mechaniką. 
Studijas tęsė Vokietijoj, Hanno-
verio aukštojoj technikos mo
kykloj ir, ją 1947 m. baigęs, 
gavo inžinieriaus diplomą. Ak
tyviai dalyvavo lietuvių veikloj. 
1949-56 m. buvo LB Vokietijos 
krašto valdybos pirmininkas. 
Vliko narys. 1960 m. atvyko į 
JAV. 1965 m. Washingtono uni
versitete įsigijo magistro laips
nį ir buvo pakviestas profeso
riauti į Georgia technologijos 
institutą Atlantoj, kurioj ir šiuo 
metu profesoriauja. Dalyvauja 
lietuvių ir anglų spaudoje. 

Paskaitininkas prof. dr. Pra
nas Zunde, padėkojęs Augūnie-
nei už malonų pristatymą, pa
reiškė, kad šiandien Lietuvai, 
kovojant išsilaisvinti iš okupan 
to Sovietų Sąjungos, esą daug 
sunkumų. 1918 m. Lietuvai 
atgauti nepriklausomybę buvę 
lengviau, nes tada Vakarų di 
džiosios valstybės bent moraliai 
rėmė Lietuvos kovą. Tada Lie
tuva mažai teturėjo inteligentų, 
mokslo žmonių, o dabar jų žy
miai daugiau. Jie ypatingai drą
siai veda dialogus ir su pačiu 
Gorbačiovu. Prelegentas patei
kė Gorbačiovo biografiją, saky
damas, kad jis savo karjeros ei 
goję turėjęs labai daug ir nesėk

mių — visokių klaidingų planų. 
Todėl tenka manyti, kad ir da
bart inis jo atsakymas nepripa
žinti Lietuvai nepriklausomy
bės esanti didelė jo klaida, kada 
viso Vakaru pasaulio žmonių 
opinija yra prieš bet kokią 
okupaciją. Prelegentas neabejo
ja, kad Lietuva greit sulauks 
laisvės ir nepriklausomybės. 
Paskaita dalyvių buvo išklausy
ta su dideliu dėmesiu ir susilau
kė gausių plojimų. 

Meninę programa atl iko sol. 
Rasa Krokytė. padainuodama 
šias dainas, par inktas muz. 
Liūdo Stuko: Oi, užkilokit var
telius — 1. d., harm. B. Dvario
no, ž. Marcinkevičiaus; Kad 
širdį tau skausmas — muz. J . 
Naujelio, ž. Maironio: Mie-
gužėlio noriu — l.d., harm. 
Br. Budriūno; Sugrįžimai. An
troje dalyje: Anoj pusėj marelių 
— l.d. harm. VI. Jakubėno; 
Pa lauž ta rū te lė , P a v a s a r i o 
dienelė — muz. St. Šimkaus; 
Metų l a i k a i : v a s a r a - r u -
duo-žiema-pavasaris — muz. 
Gied. Gudauskienės. Ir bisui: 
Pamylėjau vakar , muz. St. 
Šimkaus; Sugrįšk į tėvynę — 1. 
d., harm. Kesinsko. Sol. Rasa 
Kriokytė labai gražiai dainavo 
abiejose dalyse — visos dainos 
dalyvių buvo palydėtos gausiais 
plojimais. Jai akompanavo muz. 
komp. Liudas Stukas. Mildažie 
nė dainavimo interpais labai 
gražiai, jausmingai paskaitė du 
eilėraščius: Vasario 16-ji — Ma
čiukevičiaus ir Aš šaukiu tau
tą — Brazdžionio. Dainos choro 
vadovė I. Manomaitienė meni
ninkams įteikė gėles. 

LB valdybos ižd. Marius Sodo-
nis pranešė, kad aukų gauta 
4307 dol. — Lietuvai dovana 
1905 dol., LB krašto valdybai 
1277 dol.. Vlikui 745 dol. ir Al
tai 380 dol. Stambesnėm sumom 
aukojo: dr. M. A. Žemaičiai. Z. 
J. Budrevičiai, dr. J. J. Šalnai, 
O. V. Šalčiūnai, M. Kšečkaus-
kienė. M. Z. Strazdai, R. J Mil 
dažiai. dr. P. V. Mažeikai, J. 
Juška ir duktė. P. Mikšys, D. A. 
Augūnai, G. A. Petruliai. R. Zo 
tovienė, E. Damijonaitienė, dr. 
H. Solis. dr. K. M. Sodoniai. 
Aukas rinko: V. Šalčiūnas, J. 
Mildažis, M. Sodonis, J. Sakas. 

LB valdybos pirm. Augūnas 
nuoširdžiai padėkojo paskaiti 
ninkui, solistei, akompaniato-
riui , visiems da lyv iams už 
atsilankymą ir gausias aukas. 
Prašė visus dalyvauti pamaldo 
se. Minėjimas baigtas visiems 
giedant Lietuva brangi. 

Vasario 18 d. 2 vai. p.p. St. 
Paul of the Cross bažnyčioj 
įvyko iškilmingos pamaldos, už 
prašytos Lietuvių Bendruome
nės už Lietuvą rsiekiančią lais
vės kar tu su amerikiečiais. 
Amerikos ir Lietuvos vėliavas 
atnešė prie al toriaus Jonas 
Tamašauskas ir dr. Jonas Šal
na. Jų palydą sudarė moterys. 

tarais nusėtas krantas. Ten 
Ahsė Solienė, Ona Šalčiūnienė m u s ų broliai ir seses atkakliai 
Jane Salnienė. Prie? Mišias veržiasi į laisvą ir nepriklau-
parapijos klebonas kun. Arthut s o m ą gyvenimą. 
Venezia p ranešė amerikie p e r dvi valandas apkeliavome 
čiams. kad šios pamaldos laiko gražiausias ir įdomiausias Lie-
mos už Lietuvą kartu su lietu- t u v o s v i e toves. Pradėjome Tra-
viais. kurie šiandien švenčia k a i s kur poetas deklamuoja 
Lietuvos nepriklausomybę, kad „Pelėsiais ir ir kerpėm apaugus 
Lietuva yra okupuota Sovietų a u k š t a i Trakų štai garbinga 
Sąjungos. Dabar Lietuva kovo- pįiįs... Neverk motinėle, kad 
ja. kad vėl atgautų laisvę. Prašė 
visus melstis, prašyti Dievo ma
lonės, kad ji tą kovą greičiau 
laimėtų. 

Sv. Mišias atnašavo ir pa
mokslą pasakė klebonas kun. 
Arthur Venezia. Jam asistavo 
kun. Vytautas Pikturna ir kuni
gas, klebono svečias. Laike 
pamaldų visi giedojo Prieš Tavo 
altorių. Sol. Ona Blandytė-Ja-
meikienė, akompanuojant muz. 
komp. Liudui Stukui, labai gra
žiai, su ypatingu jausmingumu, 
aukštu mezzosoporano balsu 
giedojo Agnus Dei - G. Bizet ir 
Malda už Tėvynę — J. Damb
rausko. Jos giedojimas ameri
kiečių buvo labai įvertintas — 
po pamaldų daugelis ją sveiki
no ir reiškė padėką. Pamaldos 
baigtos visiems giedant Lietu
vos himną. Išeinant iš bažnyčios 
amerikiečiams buvo išdalinta 
800 lankstinukų Lithuania. 

Po pamaldų daug lietuvių da
lyvavo Rudney's Cafe bendruo
se pietuose. 

P. Mikšys 

GEGUŽINĖ 

Jvno Beach skyriaus metinė 
gegužinė įvyks balandžio 21d . 
šeštadienj 12 vai. Singer Island 
pajūry, kaip ir kasmet, toje 
pačioje vietoje. Bus šilti pietūs, 
įvairūs gėrimai, turtinga loteri 
ja. Kviečiami visi iš toli ir ar t i 
atsilankyti, gražioje lietuviškoje 
aplinkoje pabendrauti su seniai 
matytais prieteliais. draugais ir 
kartu paremti Balfo šalpos dar
bus, kurie dabar pasidarė y pa 
čiai reikalingi lėšų. Lietuvai 
e i n a n t laisvėjimo keliu ir 
kenčiančiai visokius nepri
teklius. 

Aldona Bi l iūnienė 

jaunas sūnus eis ginti brangio
sios tėvynės". Grįžtame į seną 
Vilnių, prisimename Gedimino 
sapną. Sapnas išsipildė, nes šiuo 
metu jo vardas jau labai dažnai 
skrenda per Atlantą ir net di
džiosios televizijos stotys rodo jį 
ir garsina. Matome didingą 
Vi ln iaus ka tedra ir k i tas 
bažnyčias, kurios savo archi
tektūra patraukia turisto akį. 
Gedimino ka lne plevėsuoja 
mūsų trispalvė. Kaune vaikščio
jame Laisves Alėja, kuri daugelį 
sugrąžina i jaunystę ir. atrodo 
dar taip nes. niai, bet ir ten 
.aug kas kitaip. Štai ir mūsų 

Nemunas savo vandenį nupluk
do į Kuršiu marias. Nida su 

smėlio kopomis . Matome 
plačius laukus rudens metu. 
kada gamta keičia savo spalvas, 
visur tik geltona, žalia, rau
dona, o solistas dainuoja „Tu tik 
tokia viena, tėvyne Lietuva. 
Tavo upės sidabrinės, tavo 
žvaigždės gintarinės..." Pasiek
sime Baltiją, Palangos parko 
upeliuose plaukioja gulbės. Gin
taro muziejus, o parko įėjimą 
saugo Jūratės ir Kastyčio skulp
t ū r a . J e i g u r e ik i a poilsio, 
važiuojame į Druskininkus. 
Sveikas oras. graži aplinka. 

Kauno katedroje kardinolas 
meldžiasi, o choras gieda: „Aš 
gyvenimo prasmės pilnai ieško
jau, kai tave ant savo kelio su
tikau. Tau garbė ir šlovė, aš 
šiandieną giedu iš širdies". Tą 
pačią giesmę ir mes giedame 
savo Misijos bažnytėlėje. Ma
tome kryžių kalną. Kartais 
pasiseka jį fiziškai apnaikinti, 
išdraskyti ir, štai, lyg stebuk
lingu būdu vėl pilnas kalnas 
kryžių. Žmonės lanko, stato 
juos, meldžiasi, dėkoja, prašo 
Dievo palaimos sau, šeimai, tau
tai . Atkakli mūsų tauta, nei 
kalėjimai, nei Sibiras nepalaužė 
dvasios, ir po gruodo, po žiemos 
j i vėl gyva. Vis greitesniu 
žingsniu artinasi prie laisvos ir 
nepriklausomos valstybės. 

Matome gyvų žmonių gran
dinę, nusitęsusią per visą Lie
tuvą. Plevėsuoja vėliavos — 
geltona, žalia ir raudona,neša 
naujas viltis. Lietuvis žiūri į 
naują rytojų, į ateitį ir prašo 
Aukščiausio: Laimink tą šalį. 
„kur mūsų sodybos, kur bočių 
kapai" . 

Saulei leidžiantis ir nykstant 
dienos šviesai, dideli ir maži. 
jauni ir seni degasi žvakutes, ir 
tų žvakučių tiek daug. kad atro
do .apšvies visą mūsų Lietuvą. 
Galvojame, kaip būtų gerai, kad 
būtų vėl namuos ramu. 

Bronė Nainienė 

DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. kovo mėn. 10 d. 

Geras žodis gali būti t rumpas Geras žmogus yra švelnesnis 
ir lengvas pasakyti, tačiau jo ai- su savo priešais, negu blogas 
dai — begaliniai. žmogus su savo draugais. 

Motina Teresė B. Hali 

Mūsų darbai — tai vienintelis 
veidrodis, kuriame galime save 
pamatyti. Thomas Carlylc 

GREYHOLND 
AUTOBUSŲ STREIKAS 

Pačios didžiausios Jungt. Am. 
Valstybėse Greyhound autobusų 
bendrovės šoferiai kovo 2 d. 
paskelbė streiką, reikalaudami 
didesnio atlyginimo. Ši auto
busų bendrovė palaiko susi
siekimą t a rp 9000 JAV vieto
vių. Daugelis gyventojų dabar 
naudojasi Amtrak traukiniais. 
Autobusai samdo unijai nepri
klausančius šoferius ir palaiko 
susisiekimą. 

IŠ CHICAGOS J MASKVĄ 

Tariamasi įvesti tiesioginį 
l ėk tuvų susisiekimą t a r p 

dėvinčios tautiniais drabužiais: Chicagos ir Maskvos, gabenant 
Dalia Augūniene. Aldona Biliu keleivius ir siuntas. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
1990 METŲ EKSKURSIJOS. 

201. GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS IR KULTŪROS KONGRESAS 
Gec.ižės 15-27 dienomis 

Čikaga, New Yorkas ir Vilnius. Lietuvoje 11 naktų 
Iš Č -agos — $1,795 00 Iš New Yorko — $1.695 00 

204. DAINŲ ŠVENTĖS GRUPĖ Birželio 29 IKI liepos 18 d. 
Čikaga, New Yorkas. Maskva ir Vilnius 
3 na*rys Maskvoje. 15 naktų Vilniuje 
Iš Č -agos — $2.350 00 Iš New Yorko - $2.250 00 

205. DAINŲ ŠVENTĖS GRUPĖ iš Clevelando 
Birž* 'O 30 iki Liepos 11 d 
10 -aktų Lietuvoje 
Iš C ^velandp — 1,950 00 '§ New Yorko — $1.850 00 

206. DAINŲ ŠVENTĖS IR GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS 
Liec:s 1-18 d. 
15 aktų Lietuvoje. 
Iš č agos — $2,150 00. Iš New Yorko - $2.050 00 

207. DAINŲ ŠVENTĖS GRUPĖ Liepos 3 15 d 
Čikaga, New Yorkas ir Vilnius 
10 aktų Vilniuje, 1 naktis Maskvoje 
Iš C. -agos — $1,995 00 Iš New Yorko - $1.895 00 

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

Tar-oa, New Yorkas ir Vilnius. 10 naktų Vilniuje 
Iš ""Tipos — $2.100 00 Iš New Yorko - $2.000 00 

209. TURISTINĖ KELIONĖ | LIETUVĄ IR LENKIJĄ 
Birželio 4 - i7d . 
10 naktų Vilniuje. 2 naktys Varšuvoj 
• 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 
• Čikagos - $2555 00 Iš New Yorko - - $2445 00 

TURISTINĖ KEUONĖ Į LIETUVĄ IR ITALIJĄ 
Rugpjūčio 8-25 d 
10 naktų Lietuvoje. 6 naktys Romoje 

"ikagos - $2695 00 Iš New Yorko - $2595 00 

Visos kainos gyvenant dviese kambaryje 

Dėl smulkesnių informacijų kreipkitės Į: 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 8 . W * s U r n Av«. 
Chlcago, llllnol* 60S43 
T«l. 312 /238-9787 . Fax 312/238-0935 

A.tA. 
v — 

JUOZAS PUODŽIŪNAS 
Mirė 1990 m. vasario 5 d. Buvo ilgametis „Draugo"' 

skaitytojas. Priklausė Liet. Bendruomenei. Liet Demokratu 
partijai. 

Gimė Lietuvoje. Vilkaviškio apskrityje. Amerikoje 
išgyveno 40 metų. 

Pasiliko dideliame nuliūdime Amerikoje: sesuo Elena, 
seserėčia Antaną G., broliene Matilda ir giminės. Lietuvoje: 
brolėnas Juozas Zelianka ir daug. daug gimii ;ų. 

Iš Sv. Juozapo bažnyčios, po gedulingų pamaldų, nulydėtas 
į Lietuvių kapines, VVaterbury, Ct. 

Nuliūdę: sesuo, seserėčia ir broliene. 

A.tA. 
STASIUI SINIUI 

Lietuvoje mirus, jo seseriai, Union Pier Lietuvių drau 
gijos narei, SOFIJAI CIBIENEI. giminėm? ir artimie 
šiems liūdint. re i šk iame gilią užuojauta. 

Union Pier Lietuvių draugija 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 5234)440 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 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

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

9236 S. Roberts Rd. - Tel. (708) 430-5704) 

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 

1446 S o u t h 50th A v e n u e 
C i c e r o , I l l ino is 

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

Sally Donai.) M.. Jr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero, Illinois 

PATARNAUJA ('HICA(H).IE BEI PRIEMIESCU < <SH 
Tel . (708) 652-5245 



8 DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. kovo mėn. 10 d. 

x Lietuvos Vyčių Vidur io 
Amerikos distrikto šv. Ka
zimiero minėjimas rengiamas šį 
sekmadienį, kovo 11 d., pamal
domis 11 vai. Marijonų 
koplyčioje ir pietumis Marijonų 
svetainėje. 

x Lietuvių Bendruomenės 
socialinės ta rybos rengiamas 
Labdaros vakaras, kuris įvyks 
kovo 24 d. yra dėmesio centre. 
Visuomenė suprasdama socia
linio centro reikšmę, nuoširdžiai 
remia jo darbus. Teirautis ..Sek
lyčios*' raštinėje. 

x Dainavos ansamblis visu 
u o l u m u rengia Danu tė s 
Bindokienės ,,Kai papar t i s 
žydi" veikalą su šokiais ir dai
nomis. Bus Morton salėje Cicero 
kovo 25 d., sekmadienį, 3 vai. 
p.p. Iš Chicagos bus autobusai. 
Bilietus jau laikas įsigyti 
Vaznelių parduotuvėje. 

x N. Škėrienė, Chicago, 111., 
lankėsi ..Drauge" ir už kalė
dines korteles ir kalendorių 
įteikė 20 dol. auką. Zigmas 
Mockus. Rodney. Kanada, ap
mokėdamas sąskaitą už knygas, 
pridėjo 19 dol. už kalėdines kor
teles ir kalendorių. Nuoširdus 
ačiū. 

x DRAUGO k o n c e r t a s 
įvyks 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 i 
koncertą galima įsigyti Gifts 
International Vaznelių par
duotuvėje, 2501 W. 71 St.. Chi
cago, IL 60629, tel. 471-1424. 

«sk) 

x Raginame visus 1990 abi
turientus registruotis šių metų 
lietuvių abiturientų „Pavasario 
žiedų" pokyliui pas p. Ireną 
Polikaitiene. 7235 S. Sacramen-
to Ave. Tel. (312) 434-2243 iki 
š.m. kovo mėn. 15 d. 

(sk) 
x Užtrauksim naują gies

mę, broliai! Edmondo ir Rūtos 
Saliklių filmas su t inkamas 
penktadienį, kovo 16 d. 7:30 v.v. 
OC kavinėje. Vakaronę ruošia 
Chicagos sendraugiai ateiti
ninkai. 

Uk> 

x Pa rduodame Lietuvoje 
automobilius: Taurija — 2.500 
dol.. Lada 2106 - 3.000 dol.. 
Lada 2107 - 3.500 dol.. Lada 
2108 - 3.200 dol.. Lada 2109 -
3.500 dol. Maskvičius 2141 -
3.700 dol. Volga 24-10 - 6.000 
dol. Taip pat keičiame pinigus 
aukštu santykiu. Skambin t i 
Arūnui 708-839-5557. 

<sk) 

x Lietuvos Vyčių 112 kuo
p o s trumpas susirinkimas bus 
antradienį, kovo 20 d., 8 vai. 
vak. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. Tuoj po to bus 
Sv. Juozapo stalas, į kurį atneša 
mėgstamus valgius. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. 

x J a u n i m o c e n t r o rengia
m a m Vilniaus solisčių kon
certui, kuris įvyks kovo 18 d., 
sekmadienį, akompanuoja muz. 
Alvydas V a s a i t i s . Bi l ie ta i 
gaunami Vaznelių prekyboje. 

x Dr. A n t a n a s Karženiaus-
kas , Kauno klinikinės ligoninės 
chirurgas, specializuojasi Cook 
County ligoninėje pagal pasikei
timo programą, kurią orga
nizuoja Lietuvos Sveikatos ap
saugos ir medicinos fundacija. 
Tai jau antras gydytojas, kuris 
Chicagoje special izuojasi . 
Laukiama ir gydytojų Elenos ir 
Vaivos Eringyčių, kurios turėtų 
programą p r a d ė t i gegužės 
mėnesį. 

x Zarasiškių k l u b o metinis 
sus i r ink imas bus kovo 18 d., 
sekmadienį, 1 vai. p.p. Jaunimo 
centro posėdžių salėje. Visi na
riai prašomi dalyvauti ir aptarti 
tolimesnę klubo veiklą bei 
išklausyti valdybos pranešimą. 
Po susirinkimo bus vaišės. 

x F e r d i n a n d o N a t k e v i 
č iaus , apie 1967 m. baigusio Il
linois universitetą, gyvenusio 
2642 W. Iovva St., Chicago, 111. 
60622, ieško jo brolis Sakalas 
Natkevičius, Antano sūnus. 
Žinantieji gali rašyti : Sakalas 
Natkevičius, Nemenčinės 4a -
206. Vilnius, Lithuania. 

Šeštojo Mokslo ir kūrybos simpoziumo aviacijos ir erdvių mokslų sesijos pirmininkai ir pranešimu 
dalyviai. Iš kairės: Algirdas Kanauka, Vytautas Vidugiris — erdvių mokslo pirmininkas, An
tanas Karpavičius, Viktoras Ašmenskas, Vytautas Peseckas — aviacijos pirmininkas, Arvydas 
Kliorė. (Nuotraukoje nėra Zigmo Viskantos). 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LB P A M I N Ė J O 

VASARIO 16 

Kad ir kiek pavėluotai apylin
kės valdyba suruošė Nepriklau
somybės šventės minėjimą kovo 
4 d. parapijos salėje. Po 10:30 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (7081425-7161. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA 
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokejimais ir pri 
einamais nuošimčiais. Kreipki 
tes i Mutual Eederal Savings. 

!*2212 West Cermak Road - Tel. 
***<312t K47-7747. 
SS įsk 
0% 
m r x Pa rduodame Lietuvoje 
• t inkamus kompiuter ius , fak 
• sus, printenus, platerius ir kt. 

kompiuterinę techniką Kal
bame lietuviškai Skambinki 
te Arūnui tel. (708) 839-5557. 

<sk) 

x Mados , m a d o s , mados! 
Įvairiam amžiui, išrankiausiam 
skoniui! Jos bus demonstruoja
mos madų parodoje „Pavasari, 
tik tau!", kuri rengiama Pa
saulio lietuvių centre, Lemonte, 
balandžio 1 d. Po parodos visų 
laukia skanūs ir sotūs lietuviš
ki pietūs. Skubėkite užsisakyti 
vietas. Bilieto kaina tik 20 dol. 
Informacijos kreipkitės tel. (708) 
257-8787. Atvykę nesigailėsite 
ir įdomiai praleisite laisvalaikį! 

(sk) 

x Norėč iau susipažint i su 
intel igentiška moterimi iki 75 
m. amžiaus bendro gyvenimo 
tikslu. Rašykite ir atsiųskite 
aiškią nuotrauką. L.J.Z. P.O. 
Box 23122, E u c l i d , Ohio 
44123. 

(sk) 

x Kovo 25 d., sekmadienį, 
3:00 vai. p.p. Morton Audi
torijoj, Cicero, įvyks „Dainavos" 
ansambl io spektakl i s ,.Kai 
papartis žydi". I spektaklį va
žiuos du autobusai; vienas iš 
Marąue t t e Pa rko , k i tas iš 
Brighton Parko. Autobuso ir 
spektaklio bilietus galima įsi
gyti Vaznelių prekyboje. 

(sk) 

x S u t i n k a m e jūsų ar t imuo
s i u s Wash ing tono ar Nev* 
Yorko aerodromuose ir par
vežame juos į Chicagą ir 
apylinkes, arba atvirkščiai. Kai
nos prieinamos. Kreiptis: tel. 
1-312-847-3824. 

(sk) 

x Algimanto Gurecko , Li
tuanistikos tyrimo ir studijų 
centro mokslinio bendradarbio, 
pastangomis National Geogra-
phic Society sutiko savo naujuo
se žemėlapiuose ir atlasuose 
pažymėti, kad JAV nepripažįs
ta Lietuvos. Latvijos ir Estijos 
p r i jung imo prie Sovietų 
Sąjungos. Ką tik pasirodžiu
siame Sovietų Sąjungos žemėla
pyje, k u r i s yra Nat iona l 
Geograph ic žurnalo kovo 
numerio priedas, tokia pastaba 
ryškiai atspausdinta prie pat 
Lietuvos. Panaši pastaba bus 
Atlaso 6 laidoje, kuri išeis dar 
šiais metais. 

vai. šv. Mišių susirinkus į salę, 
Marąuette Parko ap. p i rm. 
Jonas Levickas a t i d a r ė 
minėjimą ir pareiškė, kad po 
minėjimo įvyks ir metinis susi
r i nk imas . P i r m i n i n k a u t i 
pakvietė Juozą Poiikaitį, o sek
retore Eleną Sirutienę. Invoka-
ciją sukalbėjo parap i jos 
klebonas kun. Jonas Kuzinskas, 
prašydamas Dievą palaimos 
Lietuvai. Susikaupimo minute 
buvo pagerbti kovoję ir žuvę už 
Lietuvos laisvę. 

Paskaitą skaitė jaunosios kar
tos atstovė advokatė Laima 
Nainytė Garbonkienė, nušvies
dama dabartinę Lietuvos padėtį 
ir sunkią lietuviu kovą, norint 
diplomatiniu būdu atgauti Lie-

x Už a.a. Pe t ro Norka i č io 
vėlę mirties metinių sukaktyje 
šv. Mišios bus atnašaujamos 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje trečia
dienį, kovo 14 d. 8:30 v. ryto. 
Gimines ir draugus prašome 

x LIETUVA - VOKIETI- pasimelsti Šeima. 
J A . Jums pageidaujant, pri
dėjome papildomą kelionę į Lie
tuvą, rugpjūčio 11 iki rugpjū
čio 22 d.: 10 naktų Lietuvoje, 3 
naktys Vokietijoje. Pi lna ka ina 
$2,345.00. G.T. INTERNA
TIONAL, INC. (708) 430-7272. 

(sk) 

x T r a n s p a k g a r a n t u o j a 
v ideo , s tereo a p a r a t ū r ą 2 
metams . Sutartis pasirašyta su 
ELEKIBOMU Vilniuje. Skyriai 
visuose Lietuvos m: estuose. Dir
ba virš 1000 inžinierių ir 
technikinio personalo. Jei tektų 
taisyti, 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., Chicago, IL 60629. 
tel . 312-436-7772. 

(sk) 

x Atlieku n a m ų r e m o n t o 
d a r b u s gerai ir sąžiningai. 
Skambinti nuo 6 v.v. iki 8 v. 
ryto tel. 312-523-0517. 

(sk) 

x Viktoras Šimait is ir šiais 
metais pildo Income T a x for
mas. Susitarimui skambinti te l . 
436-7878 kasdien, išskyrus tre
čiadienius. Adresas: 5953 So. 
Kedzie. Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x MAISTO 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-

(sk) 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, te l . 
(708) 430-7272. 

(sk) 

x A m e r i c a n Travel Service 
Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie tur i 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 patj patarnavimą atlie
ka, ir grįžtantiems i Lietuvą 
Taip pat darome nuotraukas pa 
sams ir kit iems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
Kreipt is j Amer ican Travel 
Service B u r e a u , 9727 S. Wes-
tern Ave., Chicago, 111. 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

(sk) 

x J B VVordley & Associates 
Editorial and Writing Con-
sultants. partneriai Robertas 
Vitas ir John Brynda. patar 
nauja ir padeda su vertimais, 
įvairių dokumentų pildymu, 
rašymu bei redagavimu anglų 
kalba. Skambinkite: dr. Ro
bertui Vitui 434-4545. 

( s k ) ra jone. Yra p.rkėjų. Sąžinin-
x Akiniai siuntimui į Lietu- g a s ' p n e i n a m a kaina patarna-

v ą. Kreiptis: į Aldoną Kamins- vimas Kreipkitės; Globė R e a l 

tuvai nepriklausomybę, ypač, 
kai vakarų emokratijos laikosi 
gana pasyviai. 

Po to trumpai žodį tarė Birutė 
Jasaitienė, krašto valdybos vice-
pirm., ir Birutė Vindašienė. 
Vidur io Vakarų apygardos 
pirm. Meninėje dalyje pasirodė 
l i t u a n i s t i n ė s mokyklos 
mokiniai Simone Pulikaitė ir 
Arūnas Bilus, padeklamuodami 
patriotinių Bern. Brazdžionio 
eilėraščių. Tris tautinius šokius 
pašoko Seklyčios šokėjai, vado
vau jami Irenos Smiel iaus-
kienės. 

Sugiedojus Lietuvos himną, 
prasidėjo metinis susirinkimas. 
Pernykščio metinio susirinkimo 
pro toko lą p e r s k a i t ė sekr . 
Bronius Gelažius. Po to pirm. J. 
Levickas padarė pranešimą apie 
apygardos veiklą. Iždininkas 
Vincas Grėbliūnas pranešė apie 
iždą. per 1989 metus pajamų 

x L a i k a s p i ldyt i Income 
T a x formas! Kreipkitės pas 
Algį Lunecką tel. (312) 778-0800 
2501 W. 69th St., Chicago, IL 
60629 (adv. V. Lietuvninko 
įstaigoje) valandos vakarais 
pagal sus i t a r imą ir šešta
dieniais nuo 9 v. ryto - 3 v. p.p. 
Nuoširdus ir sąžiningas pa
tarnavimas. 

(sk) 
x P a t r i a dovan in ių prekių 

ir e lek t ronikos pa rduo tuvės : 
Chicagoje, sav. A. ir F . Siutai ir 
St . P e t e r s b u r g B e a c h , FL, 
400—70th Ave. vedėjai A. ir E. 
Radvilai. Abiejose parduotuvėse 
rasite lietuviškų prekių bei 220 
voltų elektronikos ir kitų, Lie
tuvoje pageidaujamų, reikmenų 
didelį pasirinkimą. Priimam 
užsakymus ir iš k i tų miestų. 
Greitai ir saugiai siunčiame 
jūsų dovanas į Vilnių k a r g o — 
o r o linija. Tel. 312-778-2100. 

(sk) 

x R o m a s P ū k š t y s , Trans
p a k firmos sav in inkas , prane
ša, kad balandžio mėn. važiuoja 
į Lietuvą. Mielai vėl tarpinin
kaus įvairiais reikalais: pinigai, 
p a l i k i m a i . K r e i p t i s iki 
balandžio 1 d. T r a n s p a k , 2638 x Reikia vieno ar d a u g i a u 

butų namų Marąuette P a r k o w - <" S t - ' t e l - 312-436-7772 
(sk) 

kiene. Optical studio, 2620 West 
71 Street. Chicago. Ui 60629. 

Telefonas (312) 778-6766. 
(sk) 

x Baltic Monuments . Inc.. 
2621 W. 71 Street. Chicago. 111. 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlvtromis 

(sk) 

x Ligos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį. A. & 
L. Insurance Agency. 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 
60609. Tel. 1-312 523 9191 

(sk 

E s t a t e , 
776-2191 

P- P r a n c k e v i č i u s 

(sk) 

x American Travel Serv ice 
Bureau praneša, kad dabar 
galima nup r ;ti automobil į 
giminėms Lietuvoje. Ka ina : 
„Lada" nuo 5.245 dol., o „Sama
ra" nuo 6.245 dol. Automobiliai 
pristatomi p^r 30-60 dienų iš 
Suomijos Ta:p pat ga l ima 
užsakyti „Vol^a" ir „Žigulius" 
bei kitas prekes tiesiai per do
lerinę parduotuvę Vilniuje. 
Informacijai kreiptis: A T S B , 
9727 S. Western Ave., Ch ica 
go. IL 60643. tel. 312-238-9787. 
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x Dėmesio v ideo aparatų 
sav in inka i ! Norėdami tikrai 
kokybiškai išversti video įrašus 
iš Lietuvoje naudojamos PAL 
s is temos į amerikiet iškają 
NTSC ir atvirkščiai, kreipkitės 
į INTERVIDEO. Su moder 
niausią ..digital" aparatūra, už 
prieinamą kainą galime per
rašyti jūsų vaizdajuostes į I V 
U-Matic. Beta. VHS. 8 mm, 8 
mm „high-band" Stereo Hi-Fi 
formatus. Taip pat perrašome 
16 mm kino filmus į video 
juostas. Mūsų adresas: INTER
VIDEO. 3533 S. A r c h e r Ave., 
Ch icago . IL 60609. tel. (312) 
927-9091. Sav. P e t r a s Berno
ta s . 
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turėta ar t i 1,700 dol., o išlaidų 
daugiau kaip 2.000 dol. Lie
tuvos laisvinimui surinkta 605 
dol. Revizijos komisijos aktą 
perskaitė iždininkas Kostas 
Juškaitis. Iždo knygos vedamos 
labai pavyzdingai. 

Sekr. B. Gelažius perskaitė 
pavardes tų valdybos narių, 
kuriems kadencija dar nepasi
baigusi, būtent J . Levickui, 
Apolinarui Bagdonui , Br . 
Gelažiui, V. Grėbliūnui, Mari
jai Macevičienei. Iš valdybos 
pasitraukė Kristina Likande-
rytė, buvo kooptuota Kleopatra 
Šimkienė. Pririnkti į valdybą 
Kleopatra Šimkienė ir Jadvyga 
Jankauskienė. Po to buvo iš
rinkta revizijos komisija iš Kos
to Juškaičio ir Bronius Andriu
kaičio. Paleidus lapą, užsirašė 
atstovais į būsimąjį balandžio 
29 d. įvykstantį apygardos 
suvažiavimą Jaunimo centre. 
Susirinkimas baigtas, sugie-
dant „Lietuva brangi". Tada 
visi vaišinosi pyragais ir ka
vute, kuriuos parengė M. Ma-
cevičienė ir P. Andriukaitienė. 
Daugumas aukojo Lietuvos lais
vinimo reikalams. Susirinkimas 
praėjo sklandžiai ir darbingai. 

A P B 

BAIGIA MOKYKLĄ 

Darius Albertas Udrys, Arūno 
ir Rūtos Udrių vyriausias 
sūnus, šiais metais baigs Lumen 
Christi gimnaziją, Jackson, 
Mich. baigia kaip vienas iš ge
riausių mokinių, pasižymėjęs 
katalikų tikybos apgynimo, 
politinio samprotavimo, muzi
kos bei dailės laimėjimais ir 
gavęs už šiuos dalykus įvairių 
premijų. Lankė vasario 16-to-
sios gimnazijos vienuoliktą 
klasę ir ten būdamas pirmuoju 
mokiniu. Kaip kalbą, Darius 

x Mie los ios , M a g d a l e n a 
S t a n k ū n i e n e i r V e r o n i k a 
Š v a b l e n e ! Nuoširdžia i 
dėkojame jums už nuostabius 
paveikslus, padovanotus Pasau
lio lietuvių centrui. Jie daugelį 
metų džiugins mūsų visų akis ir 
širdis. PLC nar ia i , t a r y b a , 
va ldyba . 
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x Ieškoma moter is prižiū
rė t i l igonį ir gyventi Cle-
velande. Skambint i : tel . (708) 
656-6599. 
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x Ieškomas Mari jonas Jur
gelevičius, g. 1924 m. Ukmer
gėje. Paskutinėmis žiniomis 
gyveno Belgijoj. Žinantieji apie 
jį rašykite arba skambinkite: 
Bi ru te i Babičienei, 6915 S. 
Ar tes ian , Chicago, IL 60629, 
tel . (312) 776-5413. 
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x Nijolė Vilkišiūtė 15 metų 
iš Varėnos norėtų susirašinėti 
su maždaug to amžiaus Ameri
kos lietuvaite. Rašykite: Nijolė 
Vilkišiūtė, 1-40 Valkininkų 
geležinkelio stotis, Va rėnos 
r a j o n a s , Li thuania . 
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x Lietuvių F ron to Bičiulių 
studijų ir poilsio savaitė šią va
sarą įvyks jaunimo stovykloje 
„Dainava" rugpjūčio 12-19 d. 
Registruotis ir užsisakyti kam
barius prašome jau dabar pas 
J o n ą Vasar į 979 P roeh l Dr, 
Barber ton . Ohio 44203. Telef. 
(216) 644-7411. Registracijos 
mokestis $15.00 šeimai. Dėsime 
visas pastangas, kad savaitė 
būtų aktuali ir įdomi. L.F.B. 
C e n t r o v-ba 
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IŠ ARTI IR TOLI 
J A V A L S T Y B Ė S E 

— J A V k o n g r e s m a n a s 
J o h n Miller papasakos Seattle 
WA lietuviams apie savo įspū
džius ir patirtį lankantis Lie
tuvoje Latvių salėje šį sekma
dieni 2:30 vai. p.p. Bus pakvies
ti ir vietinės spaudos repor
teriai. 

— Nijolė S a d ū n a i t ė iš 
Chicagos vasario 26 d. grįžo į 
Los Angeles ir kitą dieną susi
tiko su bu v. prezidentu Ronald 
Reagan. Susitikimą išrūpino LB 
tarybos prezidiumo pirmininkė 
ir Baltų Laisvės lygos vice
pirmininkė Angelė Nelsienė. Tą 
pačią dieną Sadūnaitė turėjo 
pasikalbėjimą su „The Regis-
ter" korespondente. Iš Los 
Angeles į Chicagą Nijolė išvyko 
vasario 28 d. Nijolę Sadūnaitę 
į Ameriką iškvietė prel. Jonas 
Kučingis. 

x T a p y t o j a s iš Lie tuvos 
parduoda apie 40 aliejinių pa
veikslų. Jei pirksite visus kar
tu — labai pigiai. Tel . (312) 
925-2873. 
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x Du lėktuvo bil ietai kovo 
30 dienai iš Midvvay į New 
Yorką parduodami labai priei
n a m a k a i n a . K r e i p t i s : 
471-0811. 
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Darius Albertas Udrys 
studijavo nuosavąją lietuvių 
kalbą „Židinio" neakivaizdinėje 
mokykloje ir birželio mėnesį 
taps jos pirmuoju abiturientu, 
gavęs taip pat amerikietiškus 
užskaitas. Darius priklauso 
gimnazijos dramos būreliui 
(anksčiau laikraštėliui, sokerio 
komandai), liturginės muzikos 

ansambliui, rašo literatūriniam 
priedui ir piešia metraščiui. Yra 
tautinės garbės sąjungos narys. 
Sava i tga l i a i s smuikuoja 
kultūringame vietiniame resto
r a n e . L a n k y s Jacksono 
Community College šį rudenį, 
ruošdamas i s poli t inių-is-
torinių-anglų kalbos tolimes
niems mokslams. 

x Mes, Pasau l io lietuvių 
cent ro t a r y b a ir valdyba, šir
dingai dėkojame gerbiamam dr. 
Romualdui Povilaičiui už 
padovanotus paveikslus. Jie ne 
tik puošia mūsų Centrą, bet ir 
primena mums visiems tolimąją 
Tėvynę, jos garbingą istoriją. 
Mes taip pa t tariame nuoširdų 
„ačiū" už naująją skelbimų 
lentą, pastatytą prie Pasaulio 
lietuvių centro. Ji kvies mus 
visus į Centre ruošiamus ren
ginius, informuos apie svarbiau
sius įvykius. 
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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 
Tel . (1-312) 776-8700 

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago. IL 60629 

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

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 60621 
Tel. <708> 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 


