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Kremlius sako — 
specialūs daliniai 
išvyko iš Lietuvos 

Pa ta r imas prez. Bushui atvykti į Lietuvą 
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Maskva. 1991 m. sausio 30 d. 
— Kremliaus oficialūs parei
gūnai šiandien pareiškė, jog 
daugelis papildomųjų dalinių, 
kurie mirtinai užpuolė civilius 
žmones Lietuvoje, buvo evakuo
ti. Bet Lietuvos vyriausybės pa
reigūnai sako, jog nėra įrodymų, 
kad palengvėtų situacija, kaip 
kad prez. Bushas savo kalboje 
tikėjosi. 

Dvi Sovietų kariuomenės 
vilkstinės išvyko ir tai sukėlė 
įvairių spėliojimų, rašo NYTR 
koresp. F ranc i s Cline iš 
Maskvos. Bet kadangi Vilniuje 
nuolatos yra didelis kariuo
menės judėjimas, nes netoli 
miesto yra daug kariuomenės 
bazių, tai nėra duomenų, kad 
Gorbačiovo vyriausybė būtų 
bent kiek pakeitusi kietosios 
linijos pozicijas ir nekovotų 
prieš respublikos nepriklau
somybę. Sovietai paneigė, jog tų 
kariškų sunkvežimių išvažia
vimas iš Vilniaus turėtų bet 
kokį ryšį su prezidento Busho 
užuominomis valstybinėje jo 
kalboje, kad traukiamasi nuo 
prievartos per dalinių išvežimą 
ir derybomis su respublikos 
nepriklausoma vyriausybe. 

Pas ta ta i negrąžinami 
NYT rašo, jog Lietuvos parei

gūnai mielai norėtų ryšių page
rinimo, bet įtampa tebėra dėl 
okupanto kariuomenės buvimo 
ir svarbieji pastatai tebėra 
sovietų okupuoti. Visuose di
džiuosiuose keliuose patruliuoja 
Sovietų kareiviai. 

Lietuvos prez. Vytautas 
Landsbergis pa t a r i a būt i 
prezidentui Bushui labai atsar
giam su Gorbačiovo pažadais, jei 
nėra tvirtų įrodymų, rašo dien
raštis. Sovietų vyriausybės 
pažadai buvo labai dažnai 
sulaužomi ir nevykdomi. Busho 
optimizmui dar nėra rimto 
pagrindo. Sovietų vadas labai 
stipriai gynė desantininkų 
užpuolimus, kurių metu buvo 

Europa da r ne laisva! 
Vilnius. 1991 m. sausio 30 d. 

— Lietuvos El ta paskelbė 
Vytauto Landsbergio, AT pir
mininko, reakciją į JAV prezi
dento Busho kalbą, liečiančią tą 
vietą, kurioje jis kalbėjo apie 
Pabaltijo respublikas ir išsireiš
kė, kad „šaltasis karas yra baig
tas". 

Amerikos principai y ra 
suprantami — n e b e i t i Sovietų 
Sąjungos ar Irako, bet padėti 
Kuwaitui ir Pabaltijo valsty
bėms a tgau t i savo teises, 
kalbėjo Landsbergis. Bet su 
apgailestavimu reikia pasakyti, 
kad Sovietų vadovybės pažadai 
buvo taip dažnai sulaužomi ir 
todėl JAV neturėtų patikėti dar 
kartą gautu pažadu. Sovietų 
karinės pajėgos dar nepasi
traukė iš okupuotų Lietuvos 
valstybės pastatų. Landsbergis 
sako, jog, jei JAV prezidentas 
bent kur iam laikui galėtų 
atvažiuoti į Lietuvą ir pasekti 
tą karo propagandą prieš 
Lietuvą ir k i tas Pabaltijo 
valstybes, tai jis nesakytų, kad 
šaltasis karas yra pasibaigęs. 
Jis vedamas prieš tuos. kurie 
nori būti laisvos Europos dalis. 
Gaila, bet dar ne visa Europa 
yra laisva, pareiškė Lands
bergis. 

nušauta 15 žmonių Vilniaus 
gatvėse , kai t anka i puolė 
beginklius žmones prie Lietuvos 
televizijos bokšto. NYT dienraš
tis primena, jog dar vakar mirė 
nauja Sovietų auka, kurią prieš 
dvi dienas savo kulka peršovė į 
galvą Sovietų kareivis, patru
liuojąs keliuose. 

Sako , desantininkų nebėra.. . 
Kremlius paneigė, jog Gorba

čiovas švelnina padėtį Pabalti
jo respublikose, atsakydamas į 
prez. Busho kritiką bei pagei
davimą. Bet Vidaus reikalų 
ministeris Boris Pugo pasikal
bėjimo metu su spaudos atsto
vais, pasakė, jog visi parašiu
tininkai iš Lietuvos esą perkelti 
kitur ir kad du trečdaliai Vi
daus reikalų ministerijos dali
nių buvo taip pat kitą dieną 
perkelti kitur. Pugo dar pasakė, 
jog padėtis „atšalo" ir kad likę 
dar kariuomenės pastiprinimai 
nebus ten visą laiką. Bet jis ne
pasakė, kiek tų dalinių liko, 
šalia reguliariosios kariuome
nės dalinių. 

Sovietai neigia 
Ta ip pat ir Gorbačiovo 

spaudos sekretorius Vitaly Ig-
natenko pranešė, jog daugumas 
specialiųjų dalinių jau išvyko iš 
Lietuvos. Bet tai neturį nieko 
bendro su paskutiniu Gorbačio
vo pranešimu prez. Bushui, kai 
jo laišką įteikė naujasis Sovie
tų užsienio reikalų ministeris A. 
Bessmertnyk. Kaip žinome, 
prez. Bushas, labai JAV Kon-

Prezidentas Vytautas Landsbergis: 
daug kartų pažadai nebuvo vyk

domi... Šaltasis karas dar nepasibai
gė... dar ne visa Europa laisva". 

greso spaudžiamas pasisakyti 
griežtai prieš Kremlių ryšium 
su Pabaltiju, priminė tų dalinių 
išvežimą, bet Lietuvos vyriau
sybė pabrėžė, kad tai nėra taip 
paprasta, nes dešimtimis tūks
tančių Sovietų kareivių regulia
riai yra šiame regione ir jie yra 
pasiruošę vykdyti vėl naujus 
Maskvos įsakymus. Jie dar 
užėmė naujus pastatus, pasi
teisindami, kad to reikalavo Ko
munis tų partija, kur i nori 
perimti Lietuvos vyriausybę. 

Lietuvos prezidentas, įspėda
mas JAV prezidentą Bushą, pa
sakė: „Jei JAV prezidentas vi
zituotų Lietuvą ir pasektų karo 
propagandą prieš Lietuvą ir 
kitas Pabaltijo valstybes, tai jis 
nesakytų, kad šaltasis karas jau 
pasibaigė". 

Situacija prie Lietuvos Respublikos Parlamento rūmų... kai vyresni, 
jaunesni ir net vaikai budi pasikeisdami, atvykę iš visos lietuvofl ginti 
šią laisvės tvirtovę, aptvertą barikadomis. Čia matyti pailsusi moteriškė, 
viena iš tūkstančių saugotųjų, besišildanti prie ugnelės. 

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 

Pareiškimas 

— Prancūzijos premjeras Mi 
chel Rocard ir jo vadovaujamas 
kabinetas vos-ne-vos išsilaikė, 
kai buvo iškeltas pasitikėjimo 
klausimas. 

Vilnius. 1991 m. sausio 11d. 
— TSRS masinės informacijos 
p r iemonės paske lbė TSR 
Sąjungos Prezidento kreipimąsi 
į neegzistuojančios Lietuvos 
TSR Aukščiausiąją Tarybą, 
kuriame minimi konstituciniai 
klausimai. Ne kartą esame 
pareiškę, ir dabar pabrėžiame: 
Lietuvos Respublikos teritorijo
je veikia tik Lietuvos Respub
likos Pagrindinis į s ta tymas 
(Konstitucija) bei juo pagrįsti 
įstatymai. Tarybų Sąjungos 
Prezidentas reikalauja, kad 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
sioji Taryba tučtuojau pripa
žintų kitos šalies — TSRS — 
Konstitucijos veikimą Lie
tuvoje. Taigi iš L ie tuvos 
Respublikos parlamento ultima
tyviai reikalaujama nutarimo, 
reiškiančio juridinį įstojimą į 
TSR Sąjungą arba 1940 m. įvyk
dytos aneksijos įteisinimą, ne
paisant, kad Antrasis TSRS 
liaudies deputatų suvažiavimas 
pasmerkė tuometinę imperinę 
Tarybų Sąjungos ultimatumų ir 
tarptautinių sutarčių laužymo 
politiką. 

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba pareiškia, kad 
ji neturi nei teisės, nei rinkėjų 
mandato atsisakyti Lietuvos 
Respublikos suvereniteto. 

Žmogaus teises Lietuvoje 
saugo pati Lietuvos Respublika 
ir jos įstatymai. Kišimuisi iš 
šalies nėra jokio pagrindo. Visi 

Vėliausia Lietuvos 
a u k a 

New Yorkas , 1991 sausio 30. 
(LIC) — Šiandien mirė šau
kiamojo amžiaus v i ln ie t i s , 
kuriam vakar buvo paleista 
kulka į galvą. Sovietų kareiviai 
pašovė 20 metų amžiaus Joną 
Tau tkų jam bevaž iuo jan t 
mašina, Vilniaus-Kauno plente 
link Gariūnų. Jį atgabeno apie 
2:15 vai. ryto dar gyvą į Pirmąją 
klinikinę ligoninę, tačiau chi
rurgui nepavyko išoperuoti 
įstrigusią į smegenis kulką. 
Tautkus šiandien mirė 2:25 vai. 
popiet Lietuvos laiku. 

ginčytini klausima: turi b ū t i . 
sprendžiami ne kąr.ne prievar
t a ne šantažu, o tarptautinėje 
bendrijoje pripažintais derybų ir 
sutarčių principais. Lietuvos 
Respublikos Valstybinė delega
cija pasiruošusi tęsti kontaktus 
su TSRS Valstybine delegacija. 
Tai patvirtina ir Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios Tary
bos pirmininko. Valstybinės 
delegacijos vadcvo V. Lands
bergio 1991 m. sausio 7 d. tele
grama TSRS prezidentui M. 
Gorbačiovui, į karią dar ne
gauta atsakymo. 

Nepaisant TSRS vykdomos 
agresijos, padėtis Lietuvoje yra 
kontroliuojama, didžioji dau
guma jos gyventojų remia Lie
tuvos Respublikos Aukščiau
siąją Tarybą ir vyriausybę. 

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 

pirmininkas 
V. Landsberg i s 

Kariuomenė dalijasi 
valdžia 

Washingtonas — AP žinių 
agentūra pranešė jog Sovietų 
prezidentas M. Gorbačiovas ne
beturi pilnos kontrolės savo vy
riausybėje ir tar i dal int is 
valdžia su kariuomenės vadais. 
Privačiame pasikalbėjime Wa-
shingtone Sovietų Užsienio 
reikalų minister.5 A. Bessmert
nyk šią savaite pasakęs, jog 
„Sovietų prezidentas nebegali 
daryti sprendimu pats vienas ir 
užtikrinti.kad jie bus vykdomi". 
Taip pat ir kita? aukštas parei
gūnas Maskvoje ;;os žinių agen
tūros korespondentui pareiškė, 
prašydamas neišduoti jo pa
vardės, kad „Gorbačiovas nebe-
kontroliuoja visiškai sprendimų 
ir jų vykdymu Kariuomenės 
vadovybė perimanti kasdien vis 
daugiau funkcijų 

— Kanados Q fibeko provin
cijos premjeras H Bourassa pa
sakė, kad jis Sw metu yra prie
šingas provinc:. '<? atsiskyrimui 
nuo Kanados. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— VVashingtone visi atvyks
tamieji į Kongreso patalpas iš
klausyti JAV prezidento G. 
Busho metinės kalbos apie 
valstybės padėtį buvo tikrinami 
su elektroniniais aparatais, kad 
apsisaugotų nuo galimų teroris
tinių veiksmų. Net ir preziden
tas užtruko su savo palyda 
beveik valandą laiko Kapitoliu-
je, kol galėjo įeiti į salę ir 
pradėti kalbėti. 

— Vidaus reikalų depar
tamento sekretorius Manuel 
Lujan,Jr., nedalyvavo prezi
dento valstybinėje kalboje. 
Pagal tradiciją, vienas iš JAV 
kabineto nar ių , kad bū tų 
išlaikomas valdžios tęstinumas, 
jei įvyktų koks nors teroristinis 
užpuolimas ant Kapitoliaus 
rūmų, kuriuose tuo metu yra 
susirinkę visi Kongreso nariai 
ir vyriausybė, nedalyvauja šioje 
iškilmingoje prezidento dekla-
ratyvinėje kalboje. 

— Maskvoje buvo paskelbta 
žinia, jog Rusų Ortodoksų 
pa t r i a r chas Aleksiejus II 
lankysis Jeruzalėje. Tai bus pir
ma ortodoksų patriarcho kelio
nė į Izraelį. 

— Jeruza lė je Lotynių pat
riarchas pasakė, jog Jeruzalė 
turi būti Palestinos sostine. J is 
apkaltino Izraelį pavartojimu 
smurto, kai deportavo 4 palesti
niečių vadus, pasakydamas, kad 
smur to negal ima n u g a l ė t i 
smurtu. 

— I r a k o atstovas VVashing
tone nebuvo pakviestas į Kapi-
tolių išgirsti prezidento kalbos, 
bet Kuvvaito ambasadorius 
dalyvavo ir dažnai plojo kar tu 
su visais prez. Bushui. 

— Lietuvos Komunistų parti
jos sekretorius, kuri pasiliko su 
Kremliumi, pasakė „Tassui", 
jog kai kurių fabrikų dar
bininkai pradėjo streikuoti . 
Vladislav Sved pasakė, kad ir 
Vilniaus aerouosto tarnautojai 
streikuos, bet nebuvo jokių 
žymių, kad jie ruošusi mesti 
darbą. 

— Berlyne vienas svarbiųjų 
komunis tų buvusioje Rytų 
Vokietijoje Harry Tisch turės 
dalyvauti savo teisme už korup
ciją ir fondų išnaudojimus, pra
nešė prokuroro įstaiga. Bylos 
užvestos buvusiam komunistų 
vadui Honeckeriui ir buvusiam 
slaptosios policijos vadui Miel-
kei, bet, dar nežinia, ar bylos 
prasidės, nes abu serga. Hone
ckeriui jau 78 metai, o Milkei 83. 

— M a s k v o j e AP žinių 
agentūra praneša, jog kai kurie 
.juodųjų berečių" Vidaus rei
kalų ministerijos vyrai pasiliks 
Lietuvoje. Žinia esanti pati
kima, bet negalinti pasakyti, 
kas tą žinią jai suteikė. 

— Illinois valstijos sen. Alan 
J. Dixon atsiuntė savo pasiųstų 
laiškų nuorašus JAV prez. G. 
Bushui ir Sovietų Sąjungos 
ambasadoriui A. Bessmartny-
kui. reikalaudamas, kad būtų 
išvežta Sovietų kariuomenė iš 
Lietuvos ir kad prez. Bushas 
griežčiau pasisakytų už Lie
tuvos nepriklausomybę. 

Bomba buvo k la ida 
New Yorkas , 1991 sausio 30. 

(LIC) — Baltfax žinių agentūros 
žiniomis, sovietų kariuomenė 
per klaidą paleido bombą virš 
Lietuvos pirmadieni. Gudijos ra
jono kariuomenės atstovas tvir
tino, kad per karinius apmo
kymus paklydęs karinis lėk
tuvas netyčia paleido bombą 
Šalčininkuose. 

Sovietai pakeliui į 
policinę valstybę 

Tikroji dekre tų esmė 
M a s k v a . — Čia paskelbti pra

ėjusią savaitę dekretai, kurie 
leidžia kariuomenei patruliuo
ti didesniuose miestuose ir slap
tajai policijai daryti kratas, 
buvo reikalingi išlaikyti pasto
vumui, aiškina oficialūs Sovietų 
Sąjungos pareigūnai. 

Už reformas pasisaką politi
kai ir vietiniai prekybininkai 
sako, jog šie aktai sudaryti tam. 
kad sugriautų pradėjusią reikš
tis demokratiją ir laisvo verslo 
prekybą. Respublikose, o ypač 
Pabaltijo, Maskvos įsakymai 
laikomi kaip noras sunaikinti 
nepriklausomybės sąjūdžius. 
Lietuvos par lamentas praėjusį 
pirmadienį priėmė rezoliuciją, 
jog nauji įsakymai „pažeidžia 
žmogiškąs ias te ises ir yra 
žingsnis į kar inę diktatūrą". 

„ P o g r i n d ž i u i " n e p a k e n k ė 
Šiandien kariuomenės dali

n i a i , s u j u n g t i su policija 
pa t ru l iuo t i gatvėse nakt ies 
metu visoje Sąjungoje, pradeda 
savo pareigas, kaip kad įsakė 
bendru raštu Gynybos ir Vidaus 
reikalų minis ter ia i . Sovietų 
prez. Gorbačiovas t a ip pat 
suteikė KGB saugumiečiams 
plačias teises t ikr int i įmones, 
p rekybin inkus , į ska i tan t ir 
bendras su užsieniečiais įmones, 
kad nebūtų prasižengta su 
Sovietų įs ta tymais ir paskelb
tomis taisyklėmis jiems vyk
dyti. O Sovietų Sąjungoje prak
tiškai sustojo visa veikla trims 
dienoms, kai gyventojai per tą 
laiką turėjo pasikeisti 50 ir 100 
rublių pinigus į naujus. 

„ T a s s o " ž in ių a g e n t ū r a 
skelbia, jog šios naujos taisyklės 
yra pirmasis vyriausybės žings
nis būsimojoje serijoje atstatyti 
tvarkai krašte. Bet tas pats 
„Tassas" sako, jog tos taisyklės 
nesurado atgarsio „pogrindžio 
ekonomijoje", kaip šiai žinių 
agentūrai pranešę trys didieji 
.juodosios r inkos" atstovai. 
Daugelis jų tuos 50 ir 100 rub
lių banknotus jau buvę išsikeitę 
gruodžio mėnesio pabaigoje, kai 
jie sužinojo, kad yra spausdi
nami nauji pinigai. 

Demokra t i j a — pr ieš Sovietų 
kons t i tuc i ją 

Tikroji priežastis dėl ekono
minių reformų ir KGB kratų — 
tai teisėtų privačių įmonių 
sunaikinimas, bet ne juodosios 
rinkos, sako Artijem Tarasov, 
kuris yra Sovietų Kooperatyvų 
draugijos viceprezidentas ir 
Rusijos Respublikos deputatas. 
Pinigų p a k e i t i m a s re iškia 
maždaug 60% kooperatyvų už
darymą, o KGB galinti uždaryti 
ki tus 40% tų kooperatyvų. 
„Todėl nėra daugiau laisvos 
prekybos politikos, bet tik dis
ciplinos politika", pasakė minė
tasis deputatas spaudos konfe
rencijoje. Tad autor i tar inio 
režimo dalis ir yra kareivių pa
truliavimai, nes demokratija čia 
y ra j au p r i e š k o n s t i t u c i n i s 
veiklos aktas . 

Tų paskelbtų dokumentų tei
sinis pagrindas esąs labai abe
jotinos vertės, pasakė Maskvos 
viršininko pavaduotojas Sergie-
jus Stankevičius, kuriuos išlei
do Gynybos ir Vidaus reikalų 
min i s t e r i a i . , ,Tai pakeič ia 
mieste politinio režimo esmę ir 

— Izraelio kareiviai nušovė 4 
palestiniečius ir 125 sužeidė 
Gazos srityje. 

įveda policinio režimo arba karo 
stovio elementus". 

Pavojus yra d ide l i s 
Daugelio norinčių demokrati

jos nuomone, pa t ru l i a i t i k 
sukels daugiau susirėmimų ir 
nepašalins įtampos. ,,Ministerių 
įsakymai atneša mums civilinio 
karo pavojų", įspėjo Rusijos 
Demokratų sąjūdžio pirminin
kas Levas Ponomarijevas. J is 
sako, jog patruliai galės lengvai 
suorganizuoti nelaimingus at
sitikimus, kurie prives prie 
d idesn ių susirėmimų. J i s 
kreipėsi į Sovietų Parlamentą, 
kad nepatvirtintų tų įsakymų ir 
re ikalavo, kad pas i t r auk tų 
Gorbačiovas. Nežiūrint šios 
rezistencijos, k a i p a t rodo 
„Christian Science Monitor" 
reporteriui J. Burke, jog demo
kratinės pajėgos čia dar labai 
silpnos, kad galėtų išvystyti 
stiprų pasipriešinimą. 

Pabaltijo respublikose tos 
naujos taisyklės gali veikti prieš 
patį Gorbačiovą, aiškino Latvi
jos parlamentarė Valentina 
Zei le . Dekretais p r ive r s t i 
klausyti Maskvos linijos bus 
labai sunku, sako ji, tai tik 
p a s k a t i n s greičiau pradė t i 
vykdyti savo planus ir įsivesti 
savo pinigus, o tai bus vėl 
pagrindas naujam konfliktui". 

Korespondentas J. Burke 
pabrėžia, kad šiuo metu Pabal
tijo žmonės su dar didesniu pasi
ryžimu siekia visiškos nepri
klausomybės ir j au seniai yra 
atsukę savo veidus į Vakarų 
Europą, kaip ir prieš II-jį 
Pasaulinį karą, kai Stalino-Hit-
lerio sandėriu buvo išplėšta šių 
trijų valstybių politinis vals
tybingumas. 

Vasario 9 dienos 
apklausa 

New Yorkas, 1991 sausio 30. 
(LIC) — Lietuvos Aukščiausio
sios tarybos Infobiuras iš Vil
niaus praneša, jog Lietuvos 
piliečiai ir tiktai piliečiai su 
balsavimo teisėmis, esantys 
užsienyje (ne sovietuose) norin
tys dalyvauti visuotinėje gyven
tojų apklausoje dėl Lietuvos Ne
priklausomybės, gali siųsti tele
gramas adresu: Vilnius, Gedi
mino 3, Lietuvos Mokslų Akade
mija. — Respublikos rinkiminė 
komisija. 

Telegramoje turi būti nurody
ta jo gyvenamoji vieta (tikrinant 
sąrašus) ir už ką pasisako: Ar 
Jū s už tai, kad Lietuvos vals
tybė būtų Nepriklausoma De
mokratinė Respublika? 

Ta ip Ne 
Po to parašas, data (ne vėliau, 

kaip vasario 9 d. ir ne anksčiau 
vasario 4 d.). 

KALENDORIUS 

V a s a r i o 1 d.: Ignacas , 
Brigi ta . Eidvilė, Gytau tas , 
Zylelė. 

Vasa r io 2 d.: Kornelijus, 
Kotryna, Rytis. Vandenė, Val
demaras. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:04, leidžiasi 5:04. 
Temperatūra dieną 35 L, 

naktį 24 1. 
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IV PLS ŽAIDYNĖS 

Šiomis dienomis, sausio 24-26 
d., Vilniuje vyko pasitarimai IV 
PLS žaidynių klausimu. Juose 
dalyvavo visas žaidynių organi
zacinis komitetas, š tabas ir 
visų sporto šakų federacijų ats
tovai. I tuos pasitarimus buvo 
kviesti išeivijos ar užsienio 
išvykų komitetų bei klubų 
atstovai. Iš JAV buvo numatę 
vykti bent 5 atstovai, bet dėl 
tragiškų įvykių Vilniuje, išvyko 
tik R iman ta s Di rvon i s , 
ŠALFAS-gos centro valdybos 
vicepirmininkas, ir Chicagos 
„Li tuanicos" sporto k lubo 
vadovas. 

Tie pasitarimai buvo ypatin
gai svarbūs, nes juose buvo 
nustatyta galutinė žaidynių 
programa, varžybų sistemos, 
komandų skaičius, jų paskirs
tymas į grupes, o taip pat 
apspręsta ir daugybė k i t ų 
klausimų. Negalint a tvykt i 
JAV ir Kanados išvykos orga
nizacinių komitetų atstovams, 
dalis svarbesnių klausimų turės 
būti išspręsti vėliau. 

Gal būt svarbiausias svars
tomas klausimas, tai, a r iš viso 
žaidynės šiais metais turėtų 
vykti. ŠALFAS atstovas išvyko 
su pasiūlymu žaidynes atidėti 
iki kitos vasaros, paliekant teisę 
jas organizuoti Lietuvai. Prie
žastis: provizorinėmis žiniomis 
vien iš JAV planavo dalyvauti 
arti 400 sportininkų, trenerių ir 
vadovų, bet šiuo metu gal pusė 
iš jų abejoja, o lėktuvų bend
rovės jau reikalauja įmokėjimų. 

Tačiau Lietuva nusiteikusi 
optimistiškai ir galvoja kitaip: 
žaidynės turi įvykti, jų laukia 
visa Lietuva, didesnė dalis 
paruošiamųjų darbų užbaigta, 
pusantro milijono rublių val
džios parama gauta. Tą sausio 
15 d. telefonu patvirtino Janis 

Grinbergas, organizacinio štabo 
pirmininkas ir sausio 18 d. — 
Lietuvos Olimpinio komiteto 
prezidentas Artūras Poviliūnas. 

Taip, kad JAV ir Kanados 
lietuvių sporto klubams ir pa
vieniams sprotininkams belieka 
ta ip pat . kaip Lietuva, galvoti 
pozityviai ir ruoštis kelionei bei 
žaidynėms. 

V.G. 

LIETUVOS TAUTINIO 
OLIMPINIO KOMITETO 

ĮGALIOJIMAS 

Labai paaštrėjus santykiams 
su Maskvos olimpiniu komitetu, 
ir Gorbačiovui slopinant Lie
tuvos laisvės troškimą Stalino 
metodais, yra galimybe, kad 
Lietuvos TOK-to veikla pasida
rys neįmanoma, a r iš viso komi
te tas būtų sunaikintas. Todėl 
Lietuvos TOK nutarė įkurti 
išeivijoje Įgaliotąjį komitetą ir 
paskirt i jo nariais: 

Valdą Adamkų, LTOK atsto
vą J A V , J u r g į Jonavič ių , 
LTOK atstovą Australijoje, ir 
LTOK generalinės asamblėjos 
nar ius — Valdemarą Chomičių 
Italijoje, Arvydą Sabonį Ispa
nijoje ir Šarūną Marčiulionį 
JAV. 

T a i p pat n u t a r ė p rašy t i 
Lietuvos Respublikos misijas 
užs i eny je , ŠALFASS-gą, 
Aus t ra l i jos l ie tuvių sporto 
są jungą ir k i t a s išeivijos 
organizaci jas padėt i LTOK 
įgaliotajam komitetui vykdyti 
jo funkcijas. 

Tą įgaliojimą pasirašė LTOK 
prezidentas Artūras Poviliūnas 
ir viceprezidentas Kazimieras 
Motieka, Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirm. 
pavaduotojas. 

ŠALFAS S-GOS ATSTOVŲ 
APSILANKYMAI LIETUVOJE 

VYTAUTAS GRYBAUSKAS 
LIETUVOJE 

Vytautas Grybauskas, ŠAL
FAS s-gos CV narys ir JAV 
sportininkų išvykos į IV-tąsias 
PLS Žaidynes organizacinio 
komiteto vicepirmininkas, daug 
laiko ir darbo pašventęs spor
tinių vienetų informacijai ir iš
vykos organizavimui , var-
gais-negalais (liaudiškai kal
bant) surinkęs visus reikalingus 
duomenis, sausio 25 d. išvyko į 
Lietuvą aptarti rengiamo istori
nio įvykio, kuriam ir Lietuvos, 
ir užsienio lietuvių sportininkai 
lūkestingai ruošėsi. Politinis ne
stabilumas Lietuvoje, o ypač 
pastarieji represiniai įvykiai, 
šešėliu pridengė ir šios svajotos 
šventės galimybes. Ypač laisvo
jo pasaulio lietuviams, kuriems, 
iš anksto turintiems užsisakyti 
lėktuvus ir įmokėti nemažas 
sumas, kyla abejonės, ar ne
reikėtų šventę atidėti. Šiuos 
reikalus tad Vytautas Gry
bauskas ir turės aptarti su IV 
PLS Žaidynių Lietuvos organi
zaciniu komitetu. Tikimasi, kad 
bus rastas abi puses patenki
nantis sprendimas. 

Vytautas Grybauskas į JAV 
grįš vasario pirmąją savaitę. 
Lauksime gerų žinių. 

GRĮŽO RIMANTAS 
DIRVONIS 

Rimantas Dirvonis, JAV I^B 
Krašto valdybos, o taip pat 

ŠALFAS s-gos CV narys, prieš 
dvi s ava i t e s l a n k y d a m a s i s 
Lietuvoje ats tovavo abiems 
minimoms organizacijoms. Ta
rėsi su Lietuvos sporto vadovy
be dėl IV PLS Žaidynių, liepos 
27-rugpjūčio 4 dienomis vyk
s ianč ių Lietuvoje. Lankės i 
Lietuvos Respublikos Parla
mente, kur sveikino JAV LB 
vardu ir įteikė LB surinktą pi
niginę auką — paramą Kruvi
nojo sekmadienio aukų šei
moms. Į Chicagą grįžęs sausio 
27 d., savo patyrimais ir įspū
džiais su Chicagos lietuviais 
pasidalino pasikalbėjime su 
Petru Petručiu „Margučio" sau
sio 29 d. laidoje. 

R. Dirvonio teigimu kelionė 
buvusi sėkminga ir nepamirš
tama; jautėsi turėjęs galimybę 
būti Tėvynėje svarbiu istoriniu 
momentu — liūdnu ir tuo pačiu 
iškiliu. Jo pastebėjimu, Sovietų 
kariuomenės kruvinoji represi
ja suvienijo tautą. I darbą įsi
t r a u k ė ir iki šiol nuošaliai sto
vėjusieji. Turėjęs progos pasi
kalbėti su daugeliu įvairaus am
žiaus ir padėties lietuvių. Visi 
vienodai galvoja. Žmonės abso
liučiai ir vieningai pasiryžę 
siekti tautinės laisvės ir valsty
binės nepriklausomybės. Tam 
siekimui abejingų nesutikęs. 

Dėl IV-tųjų PLS Žaidynių ati
dėjimo Lietuvoje nė galvoti 
nenorima. Stebimasi užsienio 
lietuviuose kilusiom abejonėm 
dėl žaidynių šįmet rengimo. 

Balt imorės „Atletų" klubo moterų tink::nio komanda pasiruošusi vykti j Lietuvą ir dalyvauti 
IV-se PLS Žaidynėse. Iš k.: I-je eil. Laimute Loskarn. Mercedes Arjona, Nijolė Dulytė-Kaltreider. 
Dana Bučinskas-Kempa ir Rūta Bučinskas- Il-je eil. — treneris Charles Lošk?. n, Daiva Buivytė. 
Vicki Clark, Regina Sajauskas. Birutė Ddkytė-Gorrell. Trūksta: Nida Liogys, Zita Liogys ir Vida 
Bučinskas-Bkhfell. 

40-JI AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ SPORTO ŠVENTĖ 

(Tęsinys) 

Dovanos 

Pagerbiant mūsų įžymųjį 
spor t in inką ir da i l in inką 
Henriką Šalkauską, jo mirties 
sukaktuvėms paminėti, jo moti
nos, neseniai mirusios Lietuvos 
savanorės O. Šalkauskienės iš 
Sydnėjaus, buvo įsteigta H. Šal
kausko atminimo medaliai, ku
rie kiekvienos šventės proga yra 
įteikiami geriausiems ir pažan
giausiems krepšinio ir tinklinio 
žaidėjams. Šioje šventėje juos 
gavo: krepšininkai — D. Stan-
vvicks — Hobart, L. Skirkaitė — 
Sydn. ir jaunis iki 18 m. M. Ma-
čiulaitis. Tinklininkai — D. 
Daniškevičius — Adei., L. 
Visockytė — Kosiak — Adei. 

Už vyrų krepšinį mirusio 
mūsų žinomojo sportininko VI. 
Daudaro taurę gavo Hobarto 
„Perkūnas". Taip pat mirusio 
mūsų žinomo sporto veterano 
P. Pilkos taurę už gražiausią ir 
pavyzdingiausią pasirodymą 
šventės metu gavo Sydnėjaus 
„Kovas". Visi laimėtojai, iš
kovoję komandines pirmąsias 
vietas gavo specialius šventės 
medalius, bei paskiras dovanas. 

Kiekvieneriais metais suva
žiavę klubų atstovai išrenka 
vieną Australijos Lietuvių 
Fizinio auklėjimo ir sporto 
(ALFAS) Garbės narį. Šiais 
meta is juo i š r inktas buvo 
Hobar to „ P e r k ū n o " pir
mininkas ir aktyvus sporti
ninkas, trijų krepšinio gerųjų 
žaidėjų tėvas, P. Stanwix. Svei
kiname jį! 

Uždarymas 

Pasibaigus dovanų įteikimui 
paskirų klubų komandos vėl 
įžygiavo i aikštę. Rengėjų var-

Lietuva joms pasiruošusi ir 
vykdys, nežiūrint koks (kad ir 
labai mažas) skaičius užsienio 
lietuvių sportininkų jose daly
vautų. Lietuvai tai yra principo 
ir politinės demonstracijos 
reikalas. Visas galimybes Lietu
vos sportinė vadovybė yra ap
svarsčiusi ir nieko nemano 
keisti. 

R. Dirvonis Maskvoje paste
bėjęs eilinių rusų nuoširdumą ir 
palankumą lietuviams ir pabal-
tiečiams. Ten lankęsis dieną po 
Maskvoje vykusių masinių de
monstracijų už Pabaltijį, kurio
se dalyvavo 700,000 demonst
rantų. 

Vilniuje sutikęs užsienio 
atstovų, tarp jų ir JAV atstovą, 
stebinčius įvykius Lietuvoje. 

R. Dirvonio pranešimas buvo 
trumpas, bet atskleidžiantis pa
dėtį ir žmonių nuotaikas Lietu
voje. 

IR 

du „Varpo" pirmininkas R. Mic
kus padėkojo visiems šventėje 
dalyvavusiems ui gražų ir labai 
draugiška dalyvavimą šioje 
šventėje Pakvietus sekančios 
šventės rengėjus Geelongo 
„Vyčio" atstovus paimti šventės 
vėliavą, uždaromąjį žodį tarė 
ALFAS pirmininkas R. Ragaus
kas, padėkodamas visiems už 
puikų šventėje dalyvavimą, 
tikėdamasis, kad dar ilgus 
metus Australijoje gyvuos lie
tuviškosios sporto tradicijos ir 
jos bus perduodamos mūsų atei
ties jaunimui. Paskelbęs šią 
Jubiliejine šventę uždaryta, jis 
pakvietė visus sugiedoti Lie
tuvos b mną. 

Nuaidėjus paskutiniesiems 
lietuviškųjų maršų garsams, 
dar iUai prisiminsim šią mūsų 
40-ja sporto šventę, kurioje 
dalyvavo daugiau negu 300 
Australijos lietuvių sportinin
kų, labai gražiai tarp save rung
tyniaudami ir bendradarbiau
dami. Gaila, kad mūsų broliai ir 
sesės sportininkai iš Lietuvos 
negalėjo su mumis dalyvauti ir 
užmegzti artimesnius tarpusa
vio draugiškus sportinius ry
šius. 

Sporto atstovų 
posėdžia i 

Kiekvienos mūsų sporto 
šventės metu vyksta sporto 
klubų atstovų posėdžiai ir kas 
antri metai yra renkama nauja 
ALFAS valdyba. Pirmąjį posėdį 
atidarė ALFAS pirmininkas R. 
Ragauskas, pasveikindamas vi
sus dalyvius,kurių buvo: A. 
Skimbirauskas, A. Kesminas ir 
R. Dagys- ALFAS valdyba; G. 
Valaitienė, K. Starinskas ir S. 
Šutas - Geelongo „Vytis"; A. 
Laukaitis ir P. Andriejūnas -
Sydnėjaus „Kovas"; G. Valuc-
kaitė — Hobarto „Perkūnas"; E. 
Taparauskas ir R. Pocius -
Adelaidės „Vytis": A. ir J. 
Vaitiekūnai — „Neringos" 
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žiemos klubas; A. Milvydas -
Brisbanės „Bal t i ja" . Susi 
rinkimui sekretoriavo R. Dagys. 

Sus i r inkimo dalyvia i 
apsvarstė visus einamuosius 
re ika lus ir pr iėmė šiuos 
nutarimus: 

Jeigu klubai finansiniai stovi 
blogiau ir jiems būtų reikalinga 
parama, sumokant nario mokes
čius ar pasiuntimui sportininkų 
į šventes, tai jie tiesioginiai 
kreipiasi į ALFAS valdybą ir su 
jais tariasi. 

Ir toliau palikt klubų metinį 
mokestį ALFAS valdybai 30 
dolerių. 

1991 metų sporto šventė vyks 
Geelonge, 1992-jų metų — 
Sydnėjuje ir 1993-jų metų 
šventės vieta bus nuspręsta 
ateityje. 

Padaryta pakeitimų statutuo
se ir jie bus pasiųsti klubams. 

Šventės mokestis yra: 25 dol. 
senjorams ir 15 dol. jauniams. 

ALFAS garbės nario šių metų 
kandidatais buvo pasiūlyta: P. 
Stanwix — Hobartas, S. Visoc
kis — Adelaide ir R. Ragauskas 
— Melbournas. Išrinktas P. 
Stanwix. 

Posėdžio metu buvo priimtas 
praėjusių metų posėdžio pro
tokolas, apžvelgta visų klubų 
veikla ir ALFAS pirmininkas 
padarė savo metini pranešimą, 
kuriame jis pasakė, kad veiklos 
pradžia ėjo labai pamažu, nes il
gai nebuvo gauti iš Adelaidės 
dokumentai. Registracija spor
tininkų kelionės į Lietuvą buvo 
vykdoma ir galutinis nuospren
dis bus padarytas dabar. Metų 
laike iš Lietuvos Australiją ap
lankė „Žalgirio" ir „Gintaro" 
sporto draugijų pirmininkai V. 
Nenius ir V. Strikaitis, bei vyr. 
„Sporto" laikraščio redaktorius 
A. Krukauskas ir šio laikraščio 
skyriaus vedėja M. Marcinkevi
čiūtė. Jie buvo „Kovo", „Varpo" 
ir ALFAS svečiai, susipažino su 
mūsų sportiniu gyvenimu ir bu
vo užmegzti tamprūs tarpusavio 
ryšiai. Pirmininkas pranešė, 
kad ALFAS buvo padaręs viską, 
kad 21 Lietuvos sportininkas 

galėtų dalyvauti Jubiliejinėje 
šventėje, tačiau jie negavo iš 
Maskvos bilietų. ALFAS turi 
paskyręs specialią sumą kelio
nei į Lietuvą. (Bus daugiau) 
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„JAVLN 92" 
Toks yra Romo Pukščio auto

mobilio leidimo numeris. Jis 
reiškia, kad Tomas Pūkštys 
įsitikinės, kad jis kvalifikuosis 
i JAV olimpine komandą ieties 
metimui olimpiadoje, 1992 m. 
vyksiančioj Barcelonoje, Ispa
nijoje. 

Daug kam tai sapnas ar 
svajonė, bet ne Tomui. J is ta 
mintimi gyvena, jis savimi 
pasitiki, jis yra pasiryžęs ir nebi
jo darbo. Visa tai jau beveik 
garantuoja jo pasiekti rezul
tatai, bereikia tik įrodyti per 
kvalifikacines varžybas. 

Visi jo rezultatai surašyti 
vėliausioje „Track and Field 
News" laidoje. 

Dar Chicagoje begyvendamas 
jis laimėjo keletą varžybų, o 
1983 m. pagerino JAV jaunių 
rekordą, nusviesdamas ietį 
234-1" (71,34 m). Patekės į 
Floridos universitetą, jis pro
gresavo šuoliais, kol peties 
sužeidimas viską sustabdė. Pra
ėjusių metų pradžioje jis vėl 
pradėjo rungtyniauti ir net tris 
kartus iš eilės pagerino JAV 
universitetų rekordą: 258'-7", 
267'-8", ir paskutinis, ir dabar
tinis yra 273'-3" arba 83,30 
metrų. 

Si pasekmė yra 14-ta pasauly
je ir antra po Tom PetranofF 
JAV. 

Iki pasimatymo Barcelonoje, 
Tomai! 

V.G. 

Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 
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Kaip gali vedantys 

ŽADĖTI IŠTIKIMYBĘ 
Daug vedusių katalikų iš tik 

rujų nežino, kodėl katalikai 
vedybas laiko sakramentu ir ką 
jie iš tikrųjų pažada vesdami. 
Labai dažnai, paviršutiniškai iš 
jaunystės atsimindami vedybi
nės priesaikos įsipareigojimą, 
net nežino, kad jie iš tikrųjų ją 
nuolat laužo ir tada nustemba, 
kai staiga vienas ar kitas pa
skelbia skyrybas. 

Tačiau vedybinė meilė ir išti
kimybė nėra tik asmeninis pa
žadas, o jį paremia ir visa tikin
čiųjų bendruomenė. Bet neretai 
pat i bendruomenė susimaišo. 
Imkime, kad ir tokį pavyz
dį. Pas kunigą vieną kartą atėjo 
susijaudinusi vidutinio amžiaus 
m o t e r i s . Po 33 vedybin io 
gyvenimo metų, jos vyras jai 
pranešė, kad jis ją palieka. Tai 
buvojo reakcija, sužinojus, kad 
jo paauglė dukra tapo nėščia. Ši 
moteriškė, kaip matom, jau per
gyveno du didelius smūgius, bet 
ji pas kunigą atėjo pasiklausti, 
a r ši jos padėtis nebūsianti pa
rapijai papiktinimu, ir dėl to, ar 
ji netur int i išsibraukti iš Mišių 
lekcijų skaitytojų tarnystės . 
Parapijose yra buvę ir dar blo
giau, pvz., kai anoniminiai pa-
rapiečiai pradėjo skambint i 
vienai motinai, smerkdami ją, 
kodėl ji namuose laikanti savo 
nėščią nevedusią dukterį. 

Tokie įvykiai parodo, kaip 
parapiečiai visiškai nesupranta, 
kas yra krikščioniška bend
ruomenė, jau nekalbant apie 
krikščionišką šeimą. Tokie inci
dentai parodo ne „moralės sau
gojimą", o tą fariziejišką pavir
šutiniškumą, kurį Jėzus smerkė 
kaip papiktinimą. Tikrai krikš
čioniška bendruomenė kaip tik 
tokiose gyvenimo krizėse tam
pa toji meilės a t rama, kuri pa
deda krizės ištiktiesiems likti iš
t ikimais meilės idealams. Ypač 
vedusiems žmonėms, auginan
t iems šeimas yra būtina krikš
čioniškos bendruomenės pa
rama, kur i ne tik padeda jiems 
suvokti savo vedybų sakramen
tinį pobūdį per kursus ir kitas 
šeimyninio gyvenimo ugdymo 
programas, kol dar nėra ištiku
sios krizės, bet kuri ir nesmerk
tų, o ištiestų atjaučiančią pa
galbos ranką kr izės ištik
tiesiems savo nariams. Be to
kios atramos tik retas krikščio
nis galės likti ištikimas savo ve
dybiniams pažadams per visą 
gyvenimą. Si a t rama pasidaro 
dar svarbesnė, kai tiek daug 
šeimų dėl darbo reikalavimų 
dažnai turi gyventi toli nuo 
artimųjų, kurie bėdoje padėtų. 

Nesunku džiaugtis vedybiniu 
idealu su šeima, kurios na
r iams, kad ir sunkiai bet tebe-
siseka kasdien atvirai ir su 
meile dalintis ir bendrai spręs
t i iškylančias problemas, ben
drai džiaugtis kiekvieno šeimos 
nar io pasisekimais, ir neiš
vengti dalintis rūpesčiu, ištikus 
nepasisekimams. Bet kaip kal
bėtis su tais, kuriuos vyras ar 
žmona apleido, kurie kenčia nuo 
neištikimybės? Reikia mokėti 
priimti ne tik tuos tėvus, kurių 
vaikai yra pavyzdingi mokiniai 
ir veiklūs parapijos organiza
cijose, bet ir tuos , k u r i ų 
v a i k a i įpuolė į n a r k o t i k ų 
pinkles, kurių vaikai demonst
ratyviai atmeta visą dorą, kurią 
jų tėvai jiems „per jėgą" bruko. 

Sąmoningose krikščioniškose 
vedybose vedusieji pajunta, kad 
Jėzaus meilė nėra abstrakti, 
plačiai išbarstyta po visą „bend
ruomenę" abstrakčiai, o giliai 
a smeniška , individuali . Jie 
išmoksta, kad visa Bažnyčia yra 
sudaryta iš šeimų, ir kad tik per 
meilę, reiškiamą šeimose yra 
pajuntama toji meilė ir ištiki
mybė , než iū r in t gyvenimo 
sunkumų, kuri paskui gali būti 
rodoma ir už šeimos ribų įvai 
r iems žmonėms, kenčiantiems 
vargą, nedalią. Jėzaus meilė. 

KARELIJA IR 
PABALTIJO VALSTYBĖS 

AR GALIMI SOVIETŲ 
KRIMINALISTŲ TEISMAI 

kurią ugdo Bažnyčia, stiprina 
šeimas, o jų nariai rodo Jėzaus 
meilę visai Bažnyčiai. Dau
gumas krikščioniškai vedusių 
žmonių žino, kad jei jų meilė pri
klausytų t ik nuo vienas kito ir 
remtųsi tik vienas kitu, netesė
tų per krizes, kurios ištinka abu 
šeimos narius kartu. J i e žino, 
kad be Jėzaus — to trečio daly
vio jų vedybose — jie neišliktų 
ištikimi sunkiausiose vedybi-
nio-šeimyninio gyvenimo valan
dose. 

Tačiau tie gražūs žodžiai 
daugeliui žmonių tik sukelia 
ironišką šypsnį. Gražu taip 
kalbėti, bet teologija yra vienas 
dalykas, išgyvenamoji tikrovė — 
kitas. Iš tikrųjų, ilgai vedusieji 
žmonės patys pirmieji pripažįs
ta, jog vedybos išlieka t ik tuo
met, kai vedusieji atsisako 
reikalauti sau „teisingumo" 
vedybose, kai jie į vedybas eina 
ne tam, kad užsigarantuotų sau 
meilę ir pastovumą. Vedybinis 
pažadas daromas besąlyginiai, 
nežinant iš anksto, kaip klosis 
gyvenimas, kaip pasikeis ir pa
tys vedantieji, jų idealai. 

Bet žinant įvairius gyvenimo 
netikėtumus, pasikeitimus ir 
net galimas tragedijas — kaip iš 
viso galima ką nors žadėti 
visam gyvenimui, jau nekal
bant apie bendrą gyvenimą? O 
krikščionys tai daro ir nėra 
naivūs. J ie remia savo pažadą 
ne savomis jėgomis, o paties 
Dievo ištikimybe ir meile, kurią 
jie pažįsta per tikinčiųjų bend
ruomenę — Bažnyčią. 

Anksčiau katalikai dažnai 
suprasdavo Vedybinio sak
ramento palaimą, kaip teikiamą 
vieną kartą per sutuoktuvių 
pamaldas. Bet iš tikrųjų, toji 
palaima tik pradeda veikti ves
tuvių dieną, o tęsiasi per visą 
gyvenimą. Bet ji turi būti sąmo
ningai vedusiųjų priimama, ja 
turi būti aktyviai naudojamasi, 
kitaip pats gyvenimas savo rū
pesčiais užblokuoja vedybų sak
ramento malonėms kelius. Ve
dybų sakramentinę palaimą 
Bažnyčia ne duoda, o paliudija. 
Ją vienas ki tam duoda vedusie
ji, kiekvieną savo gyvenimo 
dieną a t v e r d a m i K r i s t a u s 
meilei, kuri juos įgalintų vis la
biau, sekant Kristų, atsižadėti 
savęs ir stengtis savo meilę ir 
rūpestį kuo pilniau atiduoti 
savo žmonai ar vyrui. 

Krikščioniškai vedę žmonės 
k iekvienas rūp inas i k i to 
pilniausia gerove, net ir tuomet 
kai patys turės ko nors sau 
atsižadėti. Ne tik žmona vyrui 
aukojasi, bet ir vyras žmonai, 
kad ir ji galėtų savo gyvenimo 
troškimus įvykdyti. Tačiau tai 
nėra dalykai, kurių galima sau 
išsireikalauti, o yra dalykai, ku
riuos vedusieji siekia vienas 
kitam iš meilės duoti, pasitikė
dami vienas kito meile, savo 
lūkesčius atvirai reikšdami. 

Krikščioniškos vedybos yra 
grindžiamos ne rezignacija, kad 
dabar jau nebeliko kitų pasi
rinkimų, bet įsipareigojmu 
aktyviai padėti vienas kitam 
siekti bendros gerovės, būti 
atviriems vienas kitam, net ir 
kai tai yra nemalonu, pasi
ryžimu net ir pasiaukoti kito la
bui. 

Vedybinis pažadas yra da
romas žmonių, kurie yra pasi
ryžę sekti Kristų vedybose ne 
tik vedybų puotoje, kai tekėjo 
puikiausias vynas, kai ligonys 
buvo pagydomi, kai duona buvo 
dauginama ir audros nura
minamos, bet ir tada, kai Jėzus 
nakt imis be namų v ienas 
meldėsi, kai jo mokiniai pakar
totinai jo nesuprato, kai įvairūs 
priešai siekė jį sunaikinti ir jį 
prieš savuosius šmeižė, kai jis 
meldėsi savo kančios išvakarėse 
ir net mirti turėjo — iš meilės. 

a.j.z. 

Vis garsiau ir garsiau Suomi
jos parlamente girdimi balsai, 
reikalaujant vyriausybei iškelti 
Sovietų Sąjungai Karelijos 
klausimą (suomiškai Karjala). 

Šis 23 tūkst. kv. km kraštas 
1939-40 m. žiemos karu buvo 
sovietų okupuotas ir taikos 
sutartimi 1940 m. kovo mėn. 11 
d. pripažintas Sov. Sąjungai. 

Tačiau jau po metų laiko, nar
si Suomijos armija vad. maršl. 
Mannerheimo vėl įsiveržė į šią 
suomišką žemę, bet 1944 m. 
pasirašius taikos sutartį, Kare
lija vėl pateko į Stalino rankas. 
Pradžioje jai buvo suteiktas so
cialistinės respublikos vardas, 
tačiau 1956 m. Karelija buvo 
„degraduota" iki autonominės 
respublikos, stipriai infiltruo
jant į pusės mil. pabėgusių 
suomių vietą jau rusus, kurie 
šiandieną sudaro 70% visų 
gyventojų. 

Pirmiausia, Karelijos klausi
mą parlamente iškėlė ūkininkų 
partijos atstovė Marita Jurva, 
matydama gr iūvančią Sov. 
Sąjungą. Bet užs. reik. min. 
Perttio Paasio be jokių „kada" 
ir „arba" gan griežtai atsakė: 
„Šiandieninės Suomijos sienos 
yra karo ir taikos sutarčių 
pasekmės ir nėra mūsų reikalas 
tokių tarptautinių klausimų 
kelti ir nagrinėti. 

Vokietijos televizija keletą 
k a r t ų pa rodė š i a u r i n ė s 
valstybės gyvenimą, dažnai 
jungdama su JAV prezidentų 
viešnagę Suomijos sostinėje. 

Gruodžio mėn. pabaigoje vėl 
beveik pusvalandis buvo pa
skirtas Suomijai, nufilmuojant 
atvykstančius iš Leningrado 
apsipirkimui rusus. Vizos neuž
tenka. Suomių muitininkai rei
kalauja iškvietimų. Tad tik 
au tobusu a t v y k s t a š i l ta i 
apsirengę Leningrado gyvento
jai, gavę iš pažįstamų kvietimus 
tačiau neturėdami „tvirtos" 
vakarų valiutos. J ie nešasi 
daugiausia alkoholinius gėri
mus, kurie Skandinavijoje yra 
labai brangūs. 

Varge savo brolius estus 
gelbsti taip pat suomiai, slapta 
duodami jiems darbus, atlygin
dami kiek žemesne kaina. 
Vokietis pasikalbėjo su jauna 
estaite. J i dirba pr ie buto 
atnaujinimo. Savo atlyginimu 
(apie 7 dol. per valandą) estė yra 
labai patenkinta, kadangi gali 
laisvai, be jokių eilių nusipirkti 
maisto ir kt. prekių. 

Ir patys sovietai kiek plačiau 
atidarė savo sieną, leisdami 
buv. Karelijos gyventojams 

KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas 
Europoje 

aplankyti gimtines. Suomiai 
grįžo ašarot:, kadangi kaimai, 
jų namai yra apleisti, beveik 
netinkami gyvenimui. 

Nežiūrint to, Suomija badau
jančiai Sovietų Sąjungai jau 
pasiuntė 1600 tonų mėsos, 3 
tūkst. tonų bulvių ir kt. maisto 
produktų. 

Pereitų metų rugpjūčio mėn. 
Karelija pasiskelbė suverene 
valstybe. Jos viceprezidentas S. 
Jaskunovas buvo atvykęs į 
Suomijos sostinę, norėdamas už
megzti stiprius ekonominius ir 
turistinius ryšius, prašydamas 
taip pat investuoti suomišką 
markę į nežmoniškai užterštus 
ežerus, nykstantį mišką. Man
ding, suomiai laikosi gan rezer
vuotai, matydami blogą sovie
tinį ūkį, lūžtančią Sov. Sąjungą, 

įdomi yra nuo 1964 iki 1966 
m. Suomijos min. pirm. Johan-
nes Virolainen pažiūra į Kareli
jos klausimą. Jis jungia jį su Pa
baltijo valstybėm. Suomio poli
tiko atsakymas: „pradmės šūkis 
— Karelija grįžta Suomijai — 
priklauso nuo trijų Pabaltijo 
valstybių nepriklausomybės at
gavimo. Tai buvo ta pati 1939 
m. Molotovo-Ribbentropo sutar
tis, leidusi aneksuoti Stalinui 
Kareliją ir Pabaltijo valstybes". 
Nežiūrint Persų įlankos krizės. 
Pabaltijo klausimas yra vis tiek 
plačiai komentuojamas vokiš
kos „media". Televizija du 
vakarus iš eiles parodė Pabaltijo 
valstybių žemėlapį, kartu pra
nešdama specialių kariuomenės 
dalinių perkėlimą. Tris dienas 
iš eilės tuo pačiu klausimu rašo 
spauda , o F r a n k f u r t o ir 
Stuttgarto radijas sausio 8 d. 
pranešė, kad virš Lietuvos sos
tinės Vilniaus perskrido malūn
sparniai, nusileisdami šiauri
niame sostinės rajone (tai buvu
sios lenku 1 pėstininkų pul
ko karei\:nės) atnešę į Lie
tuvą vieną pa raš iu t in inkų 
diviziją naujokų paieškojimui. 
Rašoma, kad tik 27% lietuvių — 
naujokų išvyko į raudonąją 
armiją. Abi radijo stotys pra
nešė kainu pakėlimą Lietuvoje 
bei demonstraciją prie parla
mento. Popietinėm valandom 
Frankfurte radijas tas pačias 
žinias pakartojo, kartu pažy
mėdamas, kad parlamentas 
atšaukė kainų pakėlimą. De
monstracijoje dalyvavo apie 
10 tūkst. rainia. 

Baigiant rašyti šią korespon

denciją, vokiečių televizijos visi 
kanalai sausio 8 d. vakaro 
žiniose parodė demonstraciją, 
kartu pranešdamos Lietuvos vy
r iausybės a t s i s ta tyd in imą. 
Atrodo, kad demonstrantų 
daugumą sudarė „Jedinstvo" 
nariai . Studentai , vandens 
švirkštais mėgino sulaikyti de
monstrantus, tačiau nepajėgė. 
Kalbėdamas prie lango į minią 
V. Landsbergis atšaukė kainų 
pakėlimą. 

Šiandieną t.y. sausio 9 d., 
spauda pilna komentarų bei 
nuotraukų, jau 6 v. ryto Frank
furto radijas davė platų komen
tarą savo Maskvos korespon
dento. 

Platūs komentarai buvo sau
sio mėn. 8 d. antro kanalo vė
lyvos programos žinių praneši
me. 

Laikraščiai rašo, kad Gorba
čiovas naudojasi Persų įlankos 
krize, tačiau jis kartu žaidžia su 
ugnim, siųsdamas specialius 
dalinius į Lietuvą, Latviją, Es
tiją. Juk Maskva taip pat pasi
naudojo Suezo kanalo krize, 
kruvinai numalšindama suki
limą Vengrijoje. Tas gali pasi
kartoti Pabaltijyje. 

Rašau trumpai, norėdamas 
skaitytojus supažindinti su 
reakcija Vokietijoje. Užsienio 
spaudą gausiu tik vakare, tad 
plačiau — po kelių dienų. 

E. RINGUS 

45 metai praėjo nuo Antro 
pasaulinio karo pabaigos. Nacių 
ir japonų nusikal tėl iai nu
bausti. Jų nusikaltimai išaiš
kinti viešuose teismuose. Daug 
knygų prirašyta apie jų niekšy
bes. Filmai teberodomi tele
vizijų ekranuose. Bet kas įvyko 
Sovietų Sąjungoje per 70 metų, 
vis dar lieka paslaptyje. O juk 
konclagerių ten buvo gal šimtą 
kartų daugiau ir aukų priskai-
toma mili jonai . V a k a r ų 
pasaulyje tačiau vis dar tyla. Jei 
ne Solženicinas ir jo monumen
talūs veikalai, tai,- kas vyko 
gulaguose, taip ir būtų nuėję 
užmarštin. Tuo tarpu buvę 
nusikaltėliai ir jų sėbrai dirba 
kaip įmanydami užmaskuoti 
savo nusikaltimų pėdas. Jie 
veržiasi į vadovybes įvairių or
ganizacijų.užsimaskavę social
demokratais, pamiatninkais , 
caristais ir kitokiais patriotais, 
stabdo pažangą ir atitolina atsi
skaitymo dieną. Jų į taka kas

dien stiprėja, ir pažangusis Gor
bačiovas, gelbėdamas savo ir 
mentorių kailius, persimetė jų 
pusėn. Atrodo, padėtis darosi 
beviltiška. 

O visgi ne visai. Perestroikai 
įsibėgėjus, pavieniai demokra
tinio judėjimo atstovai, pra-

Adv. A. Ostis tariasi su Balfo valdybos pirm. Maria Rudiene. 
N'uotr. J. Tamulaiėio 

džioje tylomis, vėliau subūrę 
daugiau jėgų, pradėjo rinkti me
džiagą prieš buvusius KGB 
agentus. Publikai paruošti ir pa 
skatinti pagaminti filmai, kurie 
Sąjungoje, jeigu praeina per 
c e n z ū r a s , m ie l a i ž i ū r i m i . 
Parašyta ir statoma daug teat
rinių veikalų. Net planuota pra
dėti nusikaltėl ių teismus pa
grindiniuose miestuose. Reika
laujama, kad teismai būtų vieši 
ir pagal vakarų sistemą (jury). 
Publika ska t inama prisidėti 
prie šio būtino projekto, padėti 
rinkti duomenis ir dokumentus, 
nebijot i b ū t i l i u d i n i n k a i s . 
Teismai turį prasidėti 1992 
metais. 

Vakaruose tačiau vis dar tyla. 
Jų išjudinimui siunčiami pa
ruošti filmai. Vienas tokių 
neseniai buvo rodomas Chicago-
je 11 kanale . Plačios publikos 
tie filmai nepasiekė. Kažin kiek 
mūsų jį matė? Mat jų forma ir 
t u r i n y s v a k a r i e č i a m s p e r 
sunkus, o finansiniai beviltiški. 
Sovietų pažangieji, matydami 
gresiantį pavojų, ieško pagal
bos iš įvairių tarptautinių orga
nizacijų, sekančių žmonėms 
daromas neteisybes, nurody
dami jų pastangas, ypač Afriko
je. Sov. Sąjunga juk tik už 
tvoros. 

Atrodo, Lenkija vėl taps pir
moji. Spėliojama, kad nauja vy
riausybė reikalaus iš Maskvos 
Katyno žudynių galutinio išsi
aiškinimo. Kaip žinoma, Katy
no miškuose KGB sušaudė ke
liolika tūkstančių lenkų karių 
1941 metais, paleidžiant šūvius 
į aukų galvas ir nustumiant į 
paruoštas duobes. Vokiečiams 
atkasus kapus . Stalinas norėjo 
ka l t ę n u v e r s t i vokieč iams. 
Jiems netgi pavyko, atgavus 
Smolenską, įtikinti tuometinį 
Amerikos ambasadorių ir kelis 
Švedijos a t s tovus . Lenkijos 
reikalavimai oficialiai buvo pa
teikti Maskvai prieš porą metų, 
net paduodant sąrašą dar gyvų 
žudynių dalyvių. Maskva tačiau 
vis aiškinasi , kad dar nesu
rinkti visi dokumentai ir ne
rasta pat ikimų liudininkų. 

R e i k i a t i k ė t i s , kad po 
paskutinių įvykių Lietuvoje 
V a k a r ų p a s a u l i s p a g a l i a u 
nustos žavėtis Gorbačiovu ir 
įvertins jį tokiu, koks tikrai y ra 
Stalino įpėdinis. Jau laikas, kad 
žmogaus teisių saugotojai pra
dėtų r e ika l au t i Niurnbergo 
teismų Sovietų Sąjungoje. 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 

RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENE 
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Kavutė tačiau vyko toliau jaukiai ir sklandžiai. 

Šokančiųjų nebuvo, bet pokalbiai ėjo vis garsyn, nuo
taika buvo gera. Jūra grįžo į terasą, kur dabar jau rado 
visus savo draugus. Kazė Varkalienė gyvai kalbėjosi 
su kažkokiu senuku ir nustebusi Jūrate išeirdo juos 
kalbant rusiškai. Motinąją pristatė, gi senukas pasi
rodė esąs rusų kilmės. Nuo seno gyvenąs Prancūzijoje. 
Jai čia nebuvo ką veikti. Danutė su Alfa tebesiginčijo 
apie Amerikos politiką, tai prisėdo prie jų. be: negalėjo 
sukaupti minčių ir įsigilinti į Pearl Harbouro priežas
tis. Kiekvienas atrodė kažką darąs, kažkuo ožsiėmęs, 
tik ji negalėjo rasti sau vietos. Vakaro vėsoje kvepėjo 
gausūs gėlynai, o terasos duryse ji vėl matė vienišą 
cigaretės švieselę. Atsikėlė ir pati nejausdama nuėjo 
į tą pusę. 

Rameur tebestovėjo duryse, lyg niekad nebūtų iš 
ten pasitraukęs. 

— Gražus vakaras. 
— Nuostabus. Visa vasara graži. Visa gamta. Cia 

nuostabus žemės kampelis. 
— Galiu jums atnešti šampano taure0 

— Nesu ragavusi šampano. 
— O, tuo labiau! — ir jis dingo duryse. -Jūratė laukė. 

Galvoje buvo visiškai tuščia, tik smilkiniuos smarkiai 
tvinkčiojo kraujas, delnai lengvai suprakaitavo. Jokios 
minties, jokios valios. Vien gėlių kvapą-, prieblanda 
ir tolimas Vienos valsas. 

Rameur grįžo su dviem taurėm šviesaus rausvai 

pilko vyno. Jis atsirėmė ant terasos krašto ir ištiesė 
taurę Jūrai. 

— Kad visad būtų taip gražu! 
Tylomis ji atsakė į tostą. Šampanas turėjo keistą 

skonį ir ji nepajuto nieko, ko laukė iš šito kilnaus 
gėrimo. 

— Matote šitą fontaną apačioje mūsų terasos? — 
susijuokė Rameur, pasilenkdamas į priekį. — 
Teišsipildo mūsų slapčiausi norai' - pasigirdo švelnus 
dūžtamo stiklo garsas. 

— Kodėl jūs tai padarėte? 
— Prietarai. Aš pilnas prietarų. Dabar dievai 

išpildys mano troškimą. - Paskui staigiai - Grįžkime 
į vidų. 

Svetainėje tebuvo ta pati nuotaika. Marie sukinėjo
si, kalbino, aiškino. Viskas buvo, kaip seniau. O tačiau 
kažkas buvo kitaip, kažkas buvo pasikeitę. Jūratė stai
giai nusisuko į sieną ir įsikando pati sau į ranką. J i 
norėjo atsipeikėti. 

Sekantį ryte poilsio namuose buvo tikra darbymetė. 
Apie vidudienį atvyko sanitariniu kryžiumi pažymėtas 
kariškas autobusas su keliolika įvairaus amžiaus ka
rininkų. Kai kurie turėjo parištas rankas, vienas 
jaunas vyras šlubavo, kitam vėl buvo užrišta akis. bet 
šiaip jie nedarė didelių ligonių įspūdžio, jie buvo 
gerame ūpe, juokavo ir greitai jų klegesio buvo pilni 
namai. Virtuvėje bei kitur patarnautojų netrūko, tik 
jas reikėjo prižiūrėti. Marie dažniausia buvo užimta 
prie telefono arba išvažiavusi savuoju automobiliu, tad 
smulkmenų tvarkymas dabar gulė ant Jūratės pečių. 
Tie žmones nebuvo tikri ligoniai, tik dar per silpni būti 
siunčiami namo ir jie turėjo šiuose namuose praleisti 
kiek galima maloniau tas kelias sustiprėjimo savaites. 
Jie buvo kaip vaikai, kuriuos reikėjo lepinti ir nuolat 
paglostyti. 

Visą šitą dieną Jūrate bėgiojo nuo vieno darbo, prie 

kito. bet jos širdį tebuvo užgulęs didelis rūpestis. Iš k u r 
tas neramumas, kad nuolat pagaudavo save žiūrint 
į vartus, kad jai visą laiką grįždavo tie keli nerūpes
tingi ant terasos ištarti žodžiai ir t a s pablyškęs veidas? 
Ar mažai sutikdavo gražių ir įdomių žmonių, kad da
bar taip nemoka savęs valdyti, ta ip veržiasi pirmyn ir 
drauge taip nori pasislėpti? 

Apie penktą valandą staigiai atsirado ir daktaras 
Rameur. Jei Jū ra tė manė jį prisimenant pereito vaka
ro nuotaikas, ji labai apsiriko. J i s buvo paprastas, 
ramus ir draugiškas , su atraitotomis marškinių 
rankovėmis ir nuovargiu veide. Ligonių pat ikrinimas 
ilgai netruko, jie jam buvo visi žinomi. Greitai sugrįžęs 
į svetainę jis krito į kėdę ir užsirūkė. 

— Marie. dabar prasideda t ikras darbas! 
— Džiaugiuosi, aš papratusi dirbti. 
— Turi kokių problemų? 
— Ne, kol kas viskas su tvarkyta . 
— Tuo atveju kviečiu vakarienei į Casino. 
— Mielai, tik tur iu parvežti namo Jūrą. 
— Nuvešime ją.važiuodami vakarieniaut i . 
Jūratės akys buvo šaltos ir piktos. 
— Ačiū, nereikia, aš mėgstu pasivaikščioti! 
— Ne. neleisime! —juokėsi Rameur. — Morokiečių 

kraujas karš tas , vienoms gražuolėms per daug 
pavojinga! 

— Aš pra tus prie pavojų. Iki pasimatymo, ponai! 
Marie lengvai kilstelėjo an tak ius , bet Jūra buvo 

jau terasoje. Kojos pačios ją nešė. nekantriai spardė 
akmenis. Kelias buvo ilgas, tai vakaro vėsuma malo
niai ją ramino. Iš tikrųjų, ko ji čia pasikarščiavo, t ik 
visai kvailai pasirodė. Ir kodėl ji turėjo taip staigiai 
užpykti, iš viso. iš ku r tos staigios nuotaikos, tie blaš-
kymaisi. juk to niekad nebuvo! — ramioji, švelnioji 
Jūrate! 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, Fla. 

RUOŠIAMASI 
MINĖJIMAMS 

Daytona Beach Lietuvių klu
bo valdyba nutarė šiais metais 
Vasario 16-tosios minėjimą su
jungti su Kovo 11d. Lietuvos 
nepriklausomybes atkūrimo 
švente ir šį jungtinį minėjimą 
ruošia kovo 10 d. Prince of 
Peace k a t a l i k ų bažnyčios 
parapijos salėje Ormond Beach 
įprastu laiku. Pradžioje bus 
iškilmingos lietuviams skirtos 
pamaldos , o po jų salėje 
minėjimo tęsinys. Bažnyčioje 
per pama ldas ir minėjime 
programą atliks choras Sie
tynas, vadovaujamas muz. An
tano Skridulio. Akademinėje 
dalyje paskaita. 

Minėjimo metu. kaip jau 
įprasta, bus renkamos mūsų 
bendriniams veiksniams Vlikui, 
LB ir Altai aukos, vadovaujan
tis laisvo apsisprendimo prin
cipu, įsidėmėtina — aukos bus 
renkamos kovo 10 d. Pamaldų 
pradžia — 2:30 vai. p.p. Šio telki
nio plačiųjų apylinkių lietuviai 
kviečiami gausiai minėjime 
d a l y v a u t i . Pr is iminsime 
kovojančią už laisvę ir nepri
klausomybę Lietuvą ir savo au
komis paremkime mūsų tautos 
pastangas. 

Vasario 10 d., sekmadienį. 
Prince of Peace bažnyčioje 
įprastinės lietuviams pamaldos. 
Tą dieną tik trumpai prisimin
sime L ie tuvos nepriklau
somybės 73 sukaktį ir pasimel
sime bažnyčioje, prašydami 
Aukščiausiojo palaimos lengvin
ti tauta i kelius į laisvę. 

B E N D R O S PAMALDOS 

Daytona Beach Jungtinis 
Tautybių komitetas sausio 20 d. 
3 vai. p.p. Prince of Peace 
katalikų bažnyčioje Ormond 
Beach suruošė bendras šiame 
telkinyje gyvenančių tautybių 
p a m a l d a s už laisvės ir 
nepriklausomybės siekiančias 
bei kovojančias prieš okupantą 
Pabaltijo valstybes — Estiją. 
Latviją ir Lietuvą. Šv. Mišias 
koncelebravo prel. Walter C. 
Bayer. kunigai Joseph Zawada. 
-Joseph Ivans. Prasmingą pa
mokslą pasakė prel. Bayer. 
išryškindamas šiuo metu Pa
baltijo valstybėse vykdomą 
naują okupaciją bei toje pras
mingoje laisvės kovoje žuvusius. 
Lietuviškai šių šv. Mišių auką 
už Pabaltijo valstybes išryškino 
diakonas Charles Karr. 

Pamaldų metų kiekvienos 
tautybės chorai pagiedojo po 
gražią giesmę, o pabaigoje 
pamaldos baigtos Lenkijos, 
Ukrainos. Latvijos, Lietuvos ir 
Amerikos himnais. 

Pamaldose dalyvavo ypač 
daug žmonių — lietuvių, lenkų, 
uk ra in ieč ių , latvių, estų, 

vengrų ir kitų tautybių. Pamal 
dose buvo visų minėtų tautybn 
vėliavos. 

LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS 

Daytona Beach apylinkės 
naujai išrinktoji valdyba pasi
skirstė pareigomis: pirmininkas 
dr. Vytautas Majauskas, vice
pirmininkas Juozas Paliulis, 
vicepirmininkė anglų spaudai ir 
ryšiams su amerikiečių poli
tikais dr. Sigita Ramanaus
kienė, kooptuota iždininkės pa
reigoms dr. Vanda Majaus-
kienė. sekretorius Jurgis Janu-
šaitis. 

N A U J Ų J Ų METU PIETŪS 

Naujuosius 1991 metus prade
dant sausio 1 d. 1 vai. Cap'n Co-
tys restorane klubo valdyba su
ruošė bendrus pietus, kuriuose 
dalyvavo apie 80 asmenų. Klu
bo pirmininkas Jonas Daugėla 
palinkėjo šios kolonijos lietu
viams laimingų metų ir pasvei
kino Mečį Rumbaitį, švenčian
tį savo vardadienį, prisiminė 
Janutės ir Mečio svetingus 
namus, kuriuose eilę metų 
vykdavo ir Naujųjų metų su
tikimai, palinkėjo jiems taip pat 
geriausių metų. 

J u r g i s Januša i t i s 

St. Petersburg, FL 
LIETUVIU VEIKLA 

St . Petersburgo l ie tuvių 
kolonija kasmet didėja, nes vis 
daugiau atvažiuoja pensininkų 
į šį saulėto ir šilto klimato 
nuolat žaliuojančios gamtos 
prieglobstį apsigyventi. At
važiavę stengiasi jungtis į čia 
jau veikiančias organizacijas ir 
klubus, kurių yra didelis pasi
rinkimas. Taigi lietuvių veikla 
organizac in iame gyvenime 
niekada nesustoja. 

LIETUVIAI PENSININKAI 

Klubo metinis narių susi
rinkimas buvo sušauktas sausio 
4 d. lietuvių klubo salėje, daly
vaujant 98 iš esamų 162 narių. 
Darbotvarkėje buvo įvairūs pra
nešimai ir valdybos rinkimai. Iš 
pranešimų ir paklausimų pa
aiškėjo, kad keletas anks
tyvesnių metų buvo labai 
neramūs dėl valdybos veiklos 
būdo, kas sukėlė narių nepasi
tenkinimus ir nesklandumus. 
Tačiau praeitų metų valdybos 
pastangomis, esant pirm. dr. K. 
Vaičiui, buvo prieita prie tai
kingumo ir tarpusavio susipra
timo. Iš 1990 metų veiklos 
paminėtina, kad sklandžiai pra
ėjo suruoštas Kernagio iš 
Lietuvos koncer tas , gerai 
pasisekė ekskursija i Cypress 
Gardens ir suruoštas piknikas 
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Išsisklaidę ct-monstrantai New Yorko Park Ave. sustabdo visą judėjimą. Demonstruoja prieš 
Sovietų Sąjungos žiaurumus. 

Nuotr. Vyt. Maželio 

Veteranų parke. 
Senajai valdybai atsisakius iš 

pareigu dėl nesveikatų ir ki tų 
priežasčių, buvo išrinkta nauja 
valdyba šioms pareigoms: P. 
Ziaukas — pirm., A. Gudonis — 
vicepirm., A. Ščigla — sekr., J. 
Kirtiklis — ižd. Direktoriais iš
rinkti: L. Alvarado, A. Girčys, 
E. Orentas ir J . Atkočius. 
Kontrolės komisiją sudaro: A. 
Gesius, J. Vizgirda ir M. Ščig
la. Naujasis pirm. P. Ziaukas 
padėkojo už juo pasitikėjimą ir 
pasižadėjo =u visa va ldyba 
veikti sutartinai.atsižvelgiant į 
narių naudingus pasiūlymus ir 
page idav imus . J au or-

Tuojamas pramoginis iš
važiavimas autobusu su 45-iais 
klubo nariais į Sarasota, FL, 
sausio 31 d. 

LIETUVIU 
B E N D R U O M E N Ė S 

SUSIRINKIMAS 
Sausio 9 d., LB St. Peters

burgo apylinkė turėjo metinį 
susirinkimą. Pirmininkas Kos
tas Aras pranešė, kad valdyba 
buvo veikli ir daug nuveikė per 
praėjusius metus. Iš paminėti
nų darbų, kuriuos pirmiausia 
reikėjo atlikti, tai pagelbėjimas 
bes i la i sv inanč ia i L i e t u v a i . 
Valdybos raginami ir prašomi 
lietuviai siuntė laiškus, tele 
gramas prez. G. Bush, senato
riams, kongresmanams. žur
nalistams, State Departmentui 
prašant, kad jie remtų Lietuvos 
nepriklausomybės a ts ta tymo 
pastangas . Buvo r enkamos 
„Dovana Lietuvai" aukos ilges
nį laiką. Aukos buvo renkamos 
ir kitiems reikalams: Vasario 
16-tos minėjimo proga — Krašto 

valdybai, rugsėjo mėn. vajaus 
metu — švietimui. Vasario 16 
gimnazijai Vokietijoje, Suval
kų lietuvių laikraščio „Aušra" 
išlaikymui. Rėme lietuvišką 
spaudą, vykdė LB Krašto 
valdybos jai pavestus darbus. 

Apylinkės iždui papildyti 
buvo suruoštas pavasarinis 
piknikas: iš Lietuvos gast-
roliuojar* i ; upė suvaidino A. 
Škėmos . "dimas", 
surv. įcer' balių, 
kuriame programą atliko choras 
„Sietynas", vadovaujant muz. 
A. Skriduliai iš Daytona Beach, 
rūpinosi LB Tarybos ruošta liet. 
kultūrininkams premijų įtei
kimo švente St«T-Peter>burge. 
Socialinio skyriaus moterų buvo 
pagaminti sekmadienio pietūs 
lietuvių klube. 

Gerai dirbančią apylinkės 
valdybą sudaro: K. Aras, G. 
Jezukaitienė. V. Gružas, J. 
Navakienė, E. Purtulienė, B. 
Bartkus ir V. Vasikauskas. 
Kontrolės komisija: P. Zelba. J. 
Krivis, K. Urbšaitis. Valdyba 
dirba talkininkaujant nariams 
ir kitiems lietuviams. Apylinkei 
priklauso 271 narys. Kviečiami 
visi St. Pet€ urgo lietuviai 
jungtis . 

ROMO KALANTOS 
ŠAULIAI 

Kuopos sus nkimas įvyko 
sausio 10 d. Pagal savo paskirtį 
kuopa praėjusiais metais, kaip 
ir visada, reiškėsi veikliai. Su
ruošė Romo Kaiantos tragiškos 
mi r t i e s sukaktį , Lietuvos 
kariuomenės įkūrimo sukakties 
minėjimą, tradicinį velykinį 

Nugalė t i pati save — 
geriausias būdas apsisaugoti 
nuo kitų nugalėjimo; save 
pažaboti — geriausias būdas 
neturėti sau pono. 

Rytų išmintis 

TORGSYN 5542 Geary Blvd., 
San Francisco, CA 94121 

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

REAL ESTATE 

RE/MAX 
REAl.TORS 

GREIT 
PARDUODA 

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

Norintieji P IRKTI ar PARDUOTI 
N A M U S per šią Įstaigą, prašom© 
paminėti. Kad esate arba^ionte būt: 
Rimo S t a n k a u * klijentais Nuosa
vybes įkainavimas namokamai . 

Parduodame 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 (Staiga 

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

I letuviams žinomas ir patikimas vardas 

pikniką Veteranų parke su 
velykiniais margučiais ir ar
monika. Iš ižde sukauptų pinigų 
parėmė Balfą, Vasario 16-tos 
gimnaziją, vietinę lietuvišką 
spaudą. Nemažą p in ig inę 
paramą suteikė Lietuvos Šaulių 
sąjungai ir Tremtinių draugijai 
Lietuvoje. Į kuopą įstojo 11 nau
ji nariai, dalis iš jų davė prie
saiką, vadovaujant kuopos kap. 
kun. J. Gasiūnui. 

Kaip kitose organizacijose, 
taip .. šaulių kuopa turi 
sunkumų.norint išrinkti naują 
valdybą. Neatsiradus norinčių 
pavaduoti senąją valdybą, 
turėjo pasilikti tose pačiose 
pareigose buvusioji su 
ilgamečiu jos pirm. A. Gudonių. 
Kiti valdybos nariai: J. Švedas, 
A. Gesius, K. Staponkus, V. 
C mintas — vėliavų seniūnas. 
Parengimų vadovės naujai iš
rinktos: S. Kapeckienė ir S. 
Žiūraitienė. 

Šiame susirinkime buvo ypač 
įdomus K. Urbšaičio paruoštas 
aprašymas vieno kuopos nario, 
dabar sergančio ligoninėje, iš
gyvenimai antro pasaulinio 
karo metu. 

St. Petersburge kiekviena or
ganizacija ir klubai, pabaigę 
savo susirinkimus, dar pa-

besivaišindamiesi 
kava, saldžiais kepiniais net 
sumuštiniais. 

J u l i a N. 
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KMIECU REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės \ Danute Mayer. )i 
p ro fes iona l i a i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

Pradėkite naujus metus naujai 
mūro-kedro. .split-level" name; ant Kal
nelio. Willow Springs. IL: 4 rnieg. Graži 
apylinkė, miškai ap!ir< Tik $159,900. 

Kreiptis: Joan Rizzi, 
Caldwell Banker, 
tel. 708-789-3200 

REAL ESTATE 

m MLS KOMPIUTERIŲ 
a gaite PIRKTI ar PARDUOTI 

NAMĄ ~>este u pne^'es6uose Sąži-
•.:arnaus 
J . B A C E V I Č I U S 

B£U BACE REALTORS 
INCOUE TAX - INSURANCE 

6529 S KGDZ:E 
778-2233 

L a MLS Kompiuterio 
pagalba, B U D R A I T I S asmeniškai 
ir sąžiningai patarnauja įvairaus dydžio 
nuosavybių PIRKIME bei PARDA
V I M E . Ve l tu i Į K A I N A V I M A S , 
nuolaida PENSININKAMS. 
Skamb in t i : 3 1 2 - 7 7 8 - 3 9 7 1 arba 
312-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC., 6600 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

C3 MLS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

V i k t o r a s Š ima i t i s ,Rea l to r 
Nuosa. . - ų oardavimas. Income Tax 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tel. 436-7878 

MISCELLANEOUS 

Puikus n a m a s , 372 akro sk lypas! 
. .Ranch" st i l iaus. 4 mieg. 2'/2 vonios, 
ąžuol inės du rys . 2 , ,wh i rpoo ls " , 
židinys; 4 auto garažas. Namas — 
priimt svečius ir ruošti pokylius Tun
te pamatyti . $ 5 9 5 , 0 0 0 . 

„Hi l lv iew Split"! Švarutėlis, didžiulis 
šeimos kamb.; židinys. 3 auto. garažas 
su vonia, ištisas rūsys. Galite užimti 
tuoj pat $ 1 5 9 , 9 0 0 . 

OLSICK & CO. . REALTORS 
1180 State Street 
Lemont, Il l inois 60439 (^rfaiy 
(708) 257-7100 

FOR SALE 
D*4ux Oak Lawn 3 M I T O . h o m a ; ZVz 
bath. „bi-leve1"" + 2 bdrm. apt on 
ground H idea; te n-!aws; 2V2 car 
garage; a i r /cond.; large lot; sun deck: 
low t a x e s $ 2 3 5 , 0 0 0 . Ca l l 

7 0 8 - 4 2 3 - 2 6 3 7 . 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20°/c—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus 

F R A N K Z A P O L I S 
3 2 0 8 V 2 W e s t 9 5 t h S t r e t 

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicngos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži-

. ningai 
312-779-3313 < 

KLAUDIJUS PUMPUTIS į ^ 

MECHANINI 
UZA 

:• poetės Editos Nazaraitės eilėraščių 
rinkinys yra puikus įrodymas, kaip šiu dienu 
technikos pasaulyje gali egzistuoti ir poezija, 

pasaulio neatitrūkdarr.a. net į supoetin
dama 

Knyga išleido Ateities Literatūros Fondas 
Ja galima gauti ir .. Drauge": jos kaina 6 dol . 
su persiuntimu — 7 dol. 50 centu: Illinois 
gyventojai prie sumos dar pndeda 48 centus 
mokesčio 

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ POPULIARIAUSIAS PREKES! 

VISIEMS A M E R I K O S L IETUVIAMS! 

Jūsų draugams ir g i m i n ė m s Lietuvoje trūksta ma;sto Pripildykit jų tuščius šaldytuvus dabar! Nėra 
muito! Prekes pr istatomos į namus veltui! Pristatymas trunka 5 dienas Maskvos rajone, arba 15 -20 
dienų kitose USSR respubl ikose: 

T V , VCR'S 
T E L E F O N A I 
C A M C O R D E R S 
V o f t a i M 1 2 7 / 2 2 0 
T V P R I I M T U V A I 
per M t e t t t ą Europa i 

MAISfO SIUNTINYS #1 
(Importuoti produktai) 
$152 su pristatymu 

Importuotas kumpis 1 sv. 
importuota dešra 2.2 sv. 

..Mmcemeat" 0.75 sv. 
Dešrelės .F'ankfurters") 1 sv. 
Daniškas sūns 0 88 sv 
Troškinta jautiena 1.1 sv. 
Mėsa baitame padaže 1.1 sv. 
Maita pupeliy kava 1.1 sv. 
Tirpstanti kava 0.44 sv 
Kondensuotas pienas 0.75 sv 
Importuota arbata 1 1 sv 
Kakava 1.1 sv 
Sausi prieskoniai 1 box 
Importuotas šokoladas 1 box 
šokoladiniai pyragaičiai 1.1 sv. 
Gnkiai arba spageti 2.2 sv 

tmmlmumlom k mino* JAV b*»t. Priimam utmmkymv fttiomi 
hivtm4JAVmt»mtųlrUkltųkr*tų.r*artuodmm*Buto~K>Nm» 

-*"»* gov. gąįungoį. Pervedama pinigu*. 

Mūsų parduotuvė siunčia visokių rūšių radijus ir elektroninius prie
taisus < Sov Sąjungą su apmokėtu arba neapmokėtu muitu 

TAIP PAT GALIMA SIŲSTI: 

* Prancūziški vaistai 
* šeimos vaistinėlė (kit) 
* Vaistai vaikams (kit) 
* Maistas vaikams ( kit) 
* Automobiliai (LADA) nuo $5.600 
* šaldytuvai nuo $500 
" Health Soa pasiteiraukite 
' Konco jmai Pasiteiraukite 
* Indų plovimo mašinos nuo $500 
* Skalbimo mašinos nuo$550 
* Mini-traktonai nuo $2.000 
* |vairk>s prekės Pasiteiraukite 

KOMPIUTERIAI 
Su rusišku ra idynu 

Valandos: p f rm. - t racd . 1 1 - S , 

"atvirta - a e a t d . 1 1 - 7 

P O V I L A S P E T K E V I Č I U S 

LENKŲ OKUPACIJOSE IR JŲ KALĖJIMUOSE 

Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir aštuonerius metus kalėjimuose Objektyvios ir sklandžiai 
parašytos apybraižos skaitytoją įtikina, kad mūsų kaimynas 
buvo žiaurus ir suktas. Šią k oa kk <v enam verta pasiskai
tyti ir turėti savo knygų bibliotekoje. Kaina su persiun
timu 9 50 dol. Hlino's gyventojai dar prideda 64 centus valsti
jos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 W. 63rd St.. 
Chicago, IL 60629. 

ANTRAS KAIMAS: VEIDAI IR 
TEKSTAI — stambi knyga su 
daugelio autorių st ra ipsnia is , 
humor is t in ia is ir satyr in ia is 

w šk ica is , atsi l iepimu iš t rauko
mis, penkiais š imtais l i ius-

•įį- t rac i jų. gražiai iš leista Am. 
Lietuviu Bibliotekos le idyklos 

•M* (Lithuanian Library Press). 

* 

* 

Kaina su persiuntimu $22.00 
Užsakymus siust i : 

DRAUGAS 
4545 W 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

Illinois gyventojai moka $24 00 
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RENGINIAI CHICAGOJE 
Vasario 2 d. — „Spindulio" 

ansamblio pokylis Lietuvių cen
tre, Lemonte. 

Vasario 3 d. — „Lietuvos pri
siminimų" banketas Martini-
que pokylių salėje. Rengia 
Lietuvos Vyčiai. 

— Montessori draugijos popie
tė Lietuvių centre, Lemonte. 

Vasario 6 d. — Prof. Vyt. 
Skuodžio paskaita „Seklyčioje". 
2 vai. p.p. 

Vasario 9 d. — „Širdelių" 
šokiai jaunimui Jaun imo cen
tre. Ruošia ČALM — Čikagos 
aukštesnioji mokykla. 

Vasario 10 d. — Vasario 16 
minėjimas Lietuvių centre , Le
monte. Rengia LB Lemonto apy
linkės valdyba. 

Vasario 11 d. — Dainų šven
tės chorų repeticija 7:30-9:30 
v.v. Jaunimo centre . 

Vasario 13 d. — Pelenų die
nai pritaikytą pašnekesį „Sek
lyčioje" 2 v. p.p. praves sesuo 
Margarita Bareikaitė. 

Vasario 16 d. Lietuvos Nepri
klausomybės a t s ta tymo sukak
ties minėjimas J a u n i m o centro 
kavinėje. Reng i a J a u n i m o 
centras. 

Vasar io 16—kovo 11 d. — 
Apžvalginė Lietuvių dailės pa
roda. I dalis — Čiurlionio gale
rijoje Jaunimo centre. II dalis — 
Lietuvių Dai lės muziejuje, 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Vasario 17 d . — AXTo ren
giamas Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo sukakties 
minėjimas Šv. Antano parapijos 
salėje, Cicero. 

— Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo 73-čios sukakties 
minėjimas Maria mokyklos au
ditorijoje. Rengia ALTo Chi-
cagos skyrius. 

— Kardinolo J. Bernardin 
priėmimas Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijoje, Lemonte. 

Vasario 20 d . — Vasario 16 
minėjimas. Paskai ta ir meninė 
programa „Seklyčioje". 2 v. p.p. 

Vasario 24 d . — Montessori 
mokyklėlių madų paroda Mar-
tiniąue salėje. Pradžia 12 vai. 

— Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo sukakt ies mi
nėjimas Nekalto Prasidėjimo 
parapijos mokyklos salėje, tuoj 
po 10 vai. šv. Mišių. Rengia LB 
Brighton Parko apyl. valdyba. 

Vasario 27 d . — Adv. Rimo 
Domanskio paska i ta „Sekly
čioje" 2 vai. p.p. 

Kovo 3 d. — Chicagos skau
tų ir skaučių Kaziuko mugė 
Jaunimo centre. 

Kovo 10 d. — „Margučio" 
koncertas Jaunimo centre. 

— LB Lemonto apyl inkės 
susirinkimas Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Kovo 11 d. — Dainų šventės 
chorų repeticija 7:30-9:30 v.v 
Jaunimo centre. 

Kovo 13 d. — Popietė su 
poetu Kaziu Bradūnu 2 v. p.p. 
„Seklyčioje". 

Kovo 17 d. — „Draugo" kon
certas Maria mokyklos audito
rijoje. 

— Lietuvių Moterų klubų fe
deracijos Chicagos klubo visuo
tinis susirinkimas 12:30 vai. 
p.p. Lietuvių Tautiniuose na
muose. 

Kovo 23 d. — Lietuvių Fon
do metinis nar ių suvažiavimas 
Jaunimo centre. 

— Lietuvos Kino festivalis 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Kovo 24 d. — Religinis kon
certas Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje 2 v. p.p. 
Atliks parapijos choras, solistai 
ir orkestras. 

Balandžio 6 d. — Labdaros 
vakaras „Seklyčioje". 

Balandžio 7 d. Arvydo ir Ne
lės Paltinų koncertas Jaunimo 
centre. Rengia „Margutis" . 

— Lietuvių Moterų klubų fe
deracijos Chicagos klubo Vely
kų stalas Lietuvių Tautiniuose 
namuose. 1 va i . p.p. 

Balandžio 8 d . - Dainų šven
tės chorų repeticija 7:30-9:30 
v.v. Jaunimo centre. 

Balandžio 13 d. - Atei
tininkų namų tradicinis pava
sa r io b a l i u s . A t e i t i n i n k ų 
namuose, Lemonte. 

— Old Oak golfininkų pokylis 
PLC lėšoms telkti, Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Balandžio 14 d. „Laiškai Lie
tuv iams" metinė vakarienė ir 
konkurso premijų įteikimas 
Jaunimo centro didž. salėje. 

— Šv. Pranciškaus seserų 
rėmėjų vakarienė Šaulių salėje. 

— PLC madų paroda, Lietu
vių centre, Lemonte. 

Balandžio 20 d. — Maironio 
lituanistinės mokyklos pava
sario pokylis Lietuvių centre, 
Lemonte. 

— Marąuette Parko lietuvių 
namų savininkų draugijos pava
sarinis renginys Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje. 

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
muz. Gildijos tradiciniai stipen
dijų priešpiečiai ir paroda „Old 
Barn" krištolo salėje. 

— Balandžio 21 d. - LMKF 
Chicagos klubo popietė Tauti
niuose namuose. 

— Marijos Nekalto Prasidėji
mo seserų rėmėjų rengiama me
tinė vakarienė Jaunimo centre. 

Balandžio 27 d- — Lietuvių 
Fondo rengiamas koncertas 
Jaunimo centre. 

Balandžio 28 d. — Abiturien
tų „Pavasario žiedų" pokylis 
Sabre Room salėje. Rengia LMK 
federacijos Chicagos klubas. 

— Anglijos Lietuvių klubo 
susirinkimas Jaunimo centre. 

Gegužės 4 d. — Pavasario 
pokyl i s L ie tuv ių cen t r e , 
Lemonte. 

— Lietuvos Dukterų draugi
jos pavasario pokylis Jaunimo 
centre. 

Gegužės 5 d . - „Margučio" 
koncertas Jaunimo centre. 

Gegužės 11 d. - Dail. A. Ta
mošait ienės kilimų parodos 
at idarymas Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejaus galerijoje. 
Rengia Chicagos Lietuvių Tau
todailės institutas. 

— PLC Pavasario pokylis 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Gegužės 12 d. — Motinos 
dienos pietūs Lietuvių centre, 
Lemonte. Rengia Pal. Jurgio 
Matulaičio misija. 

Gegužės 15 d. Religinis kon
certas Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje, Brigh
ton Parke . 

Gegužės 17 d. — Poezijos die
nos jaunimo centre. 

Gegužės 18 d. — Kultūros 
premijų šventė Jaunimo centre. 

Gegužės 19 d. — „I Lituani" 
operos premjera Morton audito
rijoje. 

Gegužės 22 d. — Baleto kon
certas Maria mokyklos audito
rijoje. 

Gegužės 24 d. „I Lituani" 
operos antras pastatymas Mor
ton auditorijoje. 

Gegužės 25 d. — Dainų šven
tės chorų ir šokėjų repeticija 
(ryte) Illinois universiteto pavil
jone. 

— Jaunimo linksmavakaris 
— šokiai Jaunimo centre. 

— Gegužės 26 d. — Iškilmin
gos šv. Mišios Švč. M. Marijos 
Gimimo šventovėje Marąuette 
Parke. 

— Dainų šventė Illinois uni
versiteto paviljone. 

— Užbaigtuvių pokylis Con-
desa del Mar restorane, 12200 
So. Cicero, Alsip, IL. 

— Pasilinksminimas jauni
mui Condesa del Mar salėje. 

Gegužės 28 d. Atsisveiki
nimo koncertas Maria mokyklos 
auditorijoje. 

Birželio 2 d. — Brighton Par
ko lietuvių namų savininkų ge
gužinė Šaulių namuose. 

Birželio 9 d. — „Lietuvos 
aidų" radijo valandėlės gegu
žinė Šaulių namuose. 

Birželio 23 d. - Cicero ALTo 
skyriaus ruošiamas Sovietų Są
jungos vykdomo lietuvių tautos 
naikinimo minėjimas Šv. An
tano parapijos salėje. 

Birželio 29 d. - Chicagos 
Lietuvių Moterų klubo 29-sis 
„Gintaro" balius Inter-Conti-
nental viešbučio salėje. 

Birželio 30 d. — Anglijos 
lietuvių klubo gegužinė Šaulių 
namuose. 

Liepos 12, 13, ir 14 d. -
Brighton Parko festivalis tarp 
43-47 gatvių, VVestern Ave. ir 
Western Blvd. 

Liepos 21 d. - A L T . są
jungos Chicagos skyriaus meti
nė gegužinė Ateitininkų na
muose, Lemonte. 

Rugpjūčio 4 d. — „Draugo" 
piknikas Marijonų vienuolyno 
sode. 

Rugpjūčio 25 d. — Ateitinin
kų namų gegužinė Ateitininkų 
namų sode, Lemonte. 

Rugsėjo 8 d. — LB Lemonto 
apylinkės gegužinė Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Rugsėjo 15 d. — „Lietuvos 
Aidų" radijo valandėlės gegu
žinė Šaulių namuose. 

Rugsėjo 21 d. — Derliaus 
šventė Lietuvių centre, Lemon
te. Groja „Vytis". 

Rugsėjo 22 d. — „Draugo" 
banketas Martiniąue pokylių 
salėje. 

Spalio 11 ir 12 d — Akademi
nio Skautų sąjūdžio metinė 
šventė — sueiga ir pokylis 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Spalio 12 d. — Anglijos Lie
tuvių klubo sukaktuvinis 30 m. 
veiklos pokylis Jaunimo centre. 

Spalio 13 d. — 30-ji Madų pa
roda Jaunimo centre. Rengia 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyno seserų rėmėjai. 

Spalio 19 d. — Lietuvos Duk
terų draugijos Rudens pokylis 
Jaunimo centre. 

— Cicero jūrų šaulių kuopos 
„Klaipėda" metinis pobūvis Šv. 
Antano parapijos salėje. 

— LB Lemonto apylinkės po
kylis Lietuvių centre, Lemonte. 

Spalio 26 d. — „Puota jūros 
dugne" — jūrų skautų,-čių me
tinis renginys Lietuvių centre, 
Lemonte. 

— Brighton Parko lietuvių 
namų savininkų metinis banke
tas Šaulių namuose. 

Lapkričio 2 d. — Chicagos 
Lietuvių Golfo klubo metinis po
kylis Lietuvių centre, Lemonte. 

Lapkričio 30 d. - LFK „Li-
tuanica-Liths" metinis pokylis 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Gruodžio 15 d. - LB Lemon
to apylinkės rengiamos Kūčios 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Gruodžio 31 d. — Naujųjų 
Metų sutikimo vakaras Lietu
vių centre, Lemonte. 

MŪSŲ KOLONIJOSE DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. vasario mėn. 1 d. 

Lemont, IL 

„STUMBRO" KONCERTAS 

Užmarštin nubėgo mūsų gra
žiosios šventės. Primiršome 
triukšmingai ir džiaugsmingai 
sutiktus Naujus Metus. Žiema, 
oras šaltas. Laukai baltuoja pa
dengti sniegu Prie namų ar 
kiemuose matyti vaikučių iš 
sniego sulipdyti sniego seniai. 

Šeštadienis, sausio 19 d., 
saulutė šviečia, diena graži, bet 
gana šalta. Tokią dieną smagu 
ir jauku pasėdėti ir pasišildyti 
prie židinio, bet reikia skubėti 
Į Pasaulio lietuvių centrą. Ten 
dainuoja Kauno vyrų ansamblis 
„Stumbras". įdomu juos išgirsti. 
nes šis ansamblis bent kuriam 
laikui gali būti paskutinis iš 
Lietuvos. Sovietų Sąjunga vis 
labiau ir labiau sunkina išva
žiavimą į užsienį. 

Žmonės skuba į salę ir sėdasi 
prie gražiai papuoštų stalų. 
Sklinda skanus kavos kvapas. 
Še imininkės verda kavą 
svečiams. Svečių šį vakarą 

daug, daugiau kaip t rys šimtai. 
Lietuviai myli savo dainas. 
Laukdami koncerto pradžios, 
dalinamės dienos įspūdžiais, 
naujienomis. 

Po labai trumpo įvado ir po 
minutės susikaupimo, prisime
nant paskiausiai žuvusius už 
Lietuvos laisvę Vilniuje, an
samblis pradeda koncertą daina 
— „Tėvynė". Gal atsiminus toli 
esančią tėvynę, o gal pirmas 
sus i t ik imas su užmiesč ių 
lietuviais jaudina dainininkus. 
Klausytojams vis labiau ir 
smarkiau plojant, kai kurias 
dainas tenka pakartoti. Po poros 
dainų dingo rūpestis ir atsirado 
draugystės ryšys t a r p an
samblio ir klausytojų. Dainos 
skamba gražiai, nuoširdžiai: 
vienos l i ūdnesnės , k i t o s 
linksmesnės. Gėrimės vyrų an
samblio, vyrų dueto, mišraus 
dueto ir miš raus k v a r t e t o 
dainomis. Viena daina prašo: 
„Palaimink, Dieve, mus, pa
laimink nekaltus". 

Labai jautrūs dainos žodžiai 
ypač šiuo metu primena mums 
labai sunkią Lietuovs padėtį, 

netikrumą rytojaus diena. Pra
dėjus ansambliui dainuoti „Lie
tuva brangi", įsijungia ir visi 
klausytojai. Daina skamba ga
lingai, o jos aidas skrenda labai 
toli, gal net iki susimąsčiusio 
Nevėžio. Koncertą baigia daina: 
„Lietuviais esame mes gimę. 
lietuviais norime ir būt". Tai 
labai reikalingas sau patiems 
priminimas, kas esame ir kas 
turime būt. Žinome, kad myli
me ir branginame kraštą, kurio 
vardas Lietuva. 

Bronė Nainienė 

VERŽIASI l FRONTĄ 

Šimtai nubaustų vyrų, laiko
mų JAV kalėjimuose, prašo 
jiems bausmę dovanoti ir leisti 
stoti į kovojančių eiles prieš 
Iraką Persų įlankoje. 

PLĖS AERODROMĄ 
Levvis universitetas gavo lei

dimą praplėsti savo aerodromą. 
Tam davė sutikimą ir Romeo-
ville miesto taryba, kur yra 
aerodromas. 

A.tA. 
KAZIUI AUKŠTIKALNIUI 

mirus, skausmo prislėgtus — žmoną BRONĘ, vaikus 
— REGINĄ, ZIGMĄ ir KAZĮ su šeimomis užjaučiame 
ir kar tu liūdime. 

Bronė Gąjauskienė 
Rimas Gajauskas 

300,000 DOL. ] 
MENO ŠAKOMS i 

Marshal l Field bendrovė 
paskyrė 300,000 dol. įvairioms 
meno šakoms Chicagoje parem
ti . Gavo Meno ins t i tu tas , 
Chicagos simfoninis orkestras, 
Lyric opera, Ravinia festivaliai, 
Goodman teatras, Modernaus 
meno muziejus, Steppenwolf 
teatras, Hubbard Street šokėjų 
trupė. 

PERSIRENGĖ SUKČIAI 

Policijos superintendentas 
LeRoy M a r t i n perspėjo 
Chicagos gyventojus, kad atsi
randa sukčių, kurie persirengę 
pol ic in inkas nori apvogti 
piliečius, ypač senimą. 1990 m. 
užregistruota ir tiriama 125 
tokie atsitikimai. Jei į namus 
a t e i n a policijos uniforma 
apsirengę asmenys, reikia 
paprašyti jų pažymėjimo ir 
paprašyti parodyti policijos 
žvaigždę. Tikros žvaigždės turi 
įrašą. Patrolman, sergeant, 
Lieutenant ar Captain". Tikras 
policininkas turi specialų liu
dijimą su jo dalinio numeriu ir 
jo social inės apdraudos 
numeriu. Iš viso nereikia į 
namus įsileisti nepažįstamų ir 
jokiu būdu neiti su jais į banką 
išimti pinigų. 

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 1991 m. sau
sio 25 d. mirė mūsų mylima Sesuo, Svainė ir Teta. 

A.tA. 
GENOVAITĖ VILIUŠYTĖ 

Velione gimė 1902 m. liepos 23 d. Rygoje, Latvijoje. 
Lietuvoje gyveno Kybartuose. Vokietijoje — Scheinfeld 
stovykloje. JAV-bėse — Čikagoje, Brighton Parko apylinkėje. 

Pasiliko giliame liūdesyje: sesuo Aldona Viliušytė-Mar-
tienė su vyru Valentinu, jų vaikai Tomas, Linas ir Ramunė 
su šeimomis; Lietuvoje brolis Vaclovas su žmona Sofija, jų 
dukros Giedre ir Gode su šeimomis; Kanadoje pusbrolis Juozas 
Šarūnas su žmona Janina; Australijoje pusbrolis Pijus Vaičai
tis su jo vaikų šeimomis. 

Velione buvo pašarvota sausio 27 d. Gaidas-Daimid 
koplyčioje 4330 S. California Ave. Sausio 28 d., po gedulingų 
šv. Mišių Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, 
velionė b.vo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Visiems, kurie dalyvavo šermenyse, laidotuvėse, kurie 
prisiminė velionę maldoje, šv. Mišių aukomis ar vardo at
minimui aukojo Tautos Fondui, nuoširdus ačiū. 

Didelė padėka Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos kun. F. Kireiliui už lietuvišką religinių apeigų 
atlikimą, vargonininkui už giedojimą šv. Mišių metu. 
Dėkojame laidotuvių direktoriui p. Gaidas už patarnavimą 
paskutinėje velionės žemiškoje kelionėje. 

Amžiną Atilsį, duok mirusiai. Viešpatie, ir Amžinoji 
Šviesa tegul Jai šviečia. Ilsėkis ramybėje, brangi sese, svai
ne ir m;ela teta! 

Sesuo Aldona Viliušytė-Martienė ir šeima. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA m CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i forn ia A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. Cal i fornia A v e n u e 
T e l e f o n a s - (1-312) 523-0440 

Pradedant 1988 m. Ilapos 2 d., kas sastadl«nį 
8:40 Hd 10 v.v. 

par WPNA (buv. WOPA stoti*) 1490 AM 

Žemė L 
.Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Muzika svatkata - moterų pasauHt - sportą* • literatūra • Kinai satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams" 

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

Aftlanca Communications, Inc. 
408 South Oak Park Avenua. Oak Park, IL 60302 

tai. nr. 848-8980 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 merų 
PRANEŠA 

kad atidaro naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest H w y * Palos Hil ls 

Hickory Hil ls 
Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

9236 S. Roberts Rd. 
2424 W. 69 St. 

ST. MARY & EVERGREEN 
MONUMENT COMPANY 

9100 SOUTH KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, ILLINOIS 60642 

708/422-7146 OR 312 233-3015 
(CORNER OF 91 ST & KEDZIE) 

JAU 80 METŲ PREKIAUJAME „ROCK OF AGES" 

• Pammkiai 
• Antkapiai 
• Mauzo^eįai 
• Bronzas atminimo lentos 
• DviguDos atminimo lentos 
• Antkao>u įrašai 
• Laik " antkapiai 
• valymas 
• Antkapiai ir paminklai 

pagai užsakymą 
Pam^'i. apžiūrėjimo kambarys 

A U K Š T 0 8 KOKYBĖS ANTKAPIAI PRIEINAMOMIS K A I N O M I S 
P l r m a d - p a n k t . 9:00 v.r. - 4 : 3 0 v. p.p. 

S a i t d . — 10:00 v.r . — 4:00 v . p.p. 
Sakmad. - 11:30 v.r. - 3 :30 v . p.p. 

• APTARNAUJAME VISŲ RELIGIJŲ KAPINES 
Vlanintala paminklų prakyba platlnaja mlaato datyja 

- * 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 

Chicago. Illinois 60629 
l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60463 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus la idotuvių n a m u s galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 



DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. vasario mėn. 1 d. 

x V a k a r o n ė vasar io 8 d. 
J a u n i m o centro kavinėje bus 
su filmais iš Lietuvos. Juos 
rodys St. Žilevičius, kuris turi 
filmų iš įvykių Lietuvoje pereitų 
metų rudenį. Tarp jų bus vaiz
dai iš Vilniaus. Rasų kapinėse 
saugantieji rusų kareiviai Kap
suko paminklą, sodyba Žemai
tijoje. Visi kviečiami dalyvauti. 
Pradžia — 7:30 vai. Rengia Jau
nimo centro Moterų klubas. 

x J A V Jaun imo sąjungos 
Washingtono skyrius, susitaręs 
su L.J.S. centro valdyba, rengia 
j a u n i m o sąjungos poli t inį 
seminarą ir suvažiavimą Wa-
shingtone . D .C . balandžio 
12-14 dienomis. Dėl informaci
jų skambinti Viktorui Kauf-
manui 703-998-8771. 

x Montessori mokyklų ma
dų parodą „Skambėk. Pava
sarėli'* rengia Aldona Bielskie
nė ir Ramunė Brand. Jos 
surengė įspūdingą programą, 
kuri bus sekmadienį, vasario 24 
d., nuo 12 iki 4 vai. p.p. Marti-
nique restorane. 

x Algi rdas Kuprys rodys 
filmą .,Kruvinojo sekmadienio 
vaizdai" iš Vilniaus vasario 6 d. 
2 vai. p.p. Seklyčioje. Filmą jis 
atsivežė iš Lietuvos. Vytautas 
Skuodis skaitys paskaitą, kas 
privedė prie įvykių sausio 13 d. 

x Šį penktad ien i J a u n i m o 
c e n t r o kavinėje bus įdomi 
vakaronė apie teisę. Vakaronėje 
dalyvaus keturi jauni advoka
tai. Jie duos pranešimus ir at
sakys į klausimus. Vakaronė 
prasidės 7:30 vai. vak. 

x Sv. Kryžiaus ligoninė pa
deda vyresnio amžiaus žmo
nėms specialioje programoje. 
Tai būna pirmadieniais-penkta
d ien ia i s mot in iškame Šv. 
Kazimiero seserų vienuolyne. 
Reikia tik iš anksto pasi
skambinti tel. 312-471-5944. 

x „Spindul io" taut inių šo
kių grupės 15 m. sukaktuvinis 
pobūvis įvyks šeštadienį, va
sario 2 d. 7 v.v. Pasaulio lietu
vių centre. Informacijai skam
binti: Rasa i Poskočimienei , 
708-257-7001. 

(sk) 

x Užgavėnių cepelinų pie
tūs ruošiami A.L.T.S-gos Čika
gos skyriaus š.m. vasario 10 d. 
2 vai. p.p. L. T. Namuose. Malo
niai kviečiame skyriaus narius 
su artimaisiais ir draugais. Po 
pietų bus rodoma vaizdajuostė. 
P r a š o m e reg is t ruo t i s t e l . 
434-7270 fValiukėnienėi arba 
925-0693 (Vėbra), nevėl iau 
ketvirtadienio, vasario 7 d. 

fsk> 

x Lietuvos keliauninkų dė
mesiui . Kas nori patvirtinti 
ar pakeisti Aerofloto ar kitų li
nijų skrydžius į Lietuvą, ar gau
ti patarnavimus New Yorko ae
rodromuose, įskaitant bilie
tus j kitus miestus — lėktuvais, 
traukiniais ar autobusais — 
skambinkite j New Yorko ke
lionių agentūra „ V Y T I S " 
718-769-3300. 

(sk) 

x RŪKYTOS MĖSOS GA
MINIAI — aukštos kokybės. 
Pristatome į namus Lietuvoje — 
$84 00 TRANSPAK, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel . 
312-436-7772. 

(sk) 

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

(sk) 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos choras, vadovaujamas 
muz. Antano Lino, ruošia reli
ginės muzikos koncertą Verbų 
sekmadienį, kovo 24 d.>2 vai. 
p.p. savo bažnyčioje. Be pa
rapijos choro, dalyvaus solistai 
ir specialus orkestras. Visi 
maloniai kviečiami tą sekma
dienio popietę skirti religinei 
muzikai. 

x VVashingtono Lie tuvių 
B e n d r u o m e n ė Vasario 16 
minėjimą rengia vasario 16 ir 
17 d. Šeštadienį, vasario 16 d., 
12 vai. vyks demonstracija prie 
sovietų ambasados. Dalyviai iš 
kitų, ypač artimesnių kaimy
ninių miestų, labai laukiami. 
Sekmadienį, vasario 17 d., mi
nėjimas prasidės pamaldomis 10 
vai. ryto Šv. Mato katedroje ir 
bus tęsiamas 2 vai. p.p. Mary-
lando universiteto Adult Educa-
tion centre. 

x Atsiuntė p o 15 dol. už 
kalėdines korteles, kalendorių: 
Adelė Bartys, Malvina Jonikas. 
Ona Merkis, Albinas Slezas, dr. 
P. Pečiulis, P . Pekarskas . 
Viktoras Aras, T. Sakalauskas, 
Ignas Skirgaudas, Julius Kar-
sas. Bronė Lankutis, O Juodi-
šius, Stasys Predkelis, Eleono
ra Tu t in i enė , Stefanija 
Česnienė, Alfred Giroux. Vi
siems ačiū. 
x Metropol i tan O p e r a šį 

šeštadienį 12 vai. dieną iš savo 
scenos transliuoja Mozarto 
operą „Don Giovanni", paminė
dami kompozitoriaus jo 200 
metų sukaktį. Diriguoja James 
Levine. Pagrindines partijas, 
išskyrus ukrainieti Flishką, 
dainuoja nauji ir jauni solistai 
— Cheryl Studer, Patricia 
Schuman, Thomas Hampson, 
Kurt Moli, Hans Blochvvitz. 
Dawn Upshaw. Pastatymas yra 
Franco Zeffirelli. Chicagoje 
operą galima girdėti per WFMT 
radijo stotį 98.7 FM banga. 

x Demonstraci jos , pareiš
kiant solidarumą su narsiais lie
tuviais, saugojančiais Lietuvos 
parlamentą Vilniuje, rengiamos 
sekmadienį, va sa r io 3 d., 3 v. 
p .p . Čikagos centre, Daley Pla-
za. Autobusai paims demonst
rantus Marąuette Parke prie 
„Seklyčios" ir prie Marijos 
Gimimo bažnyčios 2 v. p.p. Re
g i s t r u o t i s : H o t l i n e t e l . 
708-257-6777. Taip pat autobu
sais važiuos iš Merillville, IN ir 
Lemont, IL. Demonstraci jas 
rengia: LB, ALTAS, S.O.S. ir 
Hotline. 

fsk) 
x A. Šalkausko a r j o vaikų, 

gyvenusių 1007 Norvvich Ave., 
Pittsburgh, PA 15226, ieško gi
minės Lietuvoje. Prašome atsi
liepti šiuo adresu: Alfonsas 
Gelažius, 7222 S. Sacramen-
to, Chicago, IL 60629. 

(sk) 
x Lietuvos Dukterų drau

gijos metinis narių susirin
k imas rvyks sekmadienį, va
sario mėn. 3 d. Jaunimo centro 
mažojoje salėje po 11:15 šv. Mi
šių Tėvų Jėzuitų koplyčioje, ku
rios bus aukojamos už draugijos 
jkūrėją kun. dr. F. Gurecką, už 
visas mirusias draugijos nares 
ir geradarius. 

(sk) 

x Šv. Kryžiaus bažnyčioje 
sekmadienį, vasar io 3 d., 9:30 
v. ryto bus aukojamos šv. Mi
šios už Lietuvoje, Vilniuje sau
sio 13 d. ir Latvijoje, Rygoje, 
sausio 20 d. žuvusiuosius, kurie 
gynė savo tėvynių nepriklau
somybę. Prašome dalyvauti. 

'sk) 

x Dr. Sigitas Dumčius , vai
kų ligų specialistas, kuriam yra 
pavesta Kauno Caritas ligoni
nėje įkurti diagnostinį centrą, 
lankosi Amerikoje. Lankymosi 
t ikslas yra susipažinti su 
panašių centrų administracija, 
įrengimais Amerikoje ir ką 
galima pritaikyti Lietuvoje. Dr. 
S. Dumčius Chicagoje lankysis 
nuo vasario 2 iki 7 d., bus apsi
stojęs Seklyčioje. Nori susitikti 
su lietuviais daktarais sveika
tos darbuotojais, tars is su 
„Lietuvos Vaikų vilties" komi
tetu dėl pagalbos Lietuvos vai
kams. 

x Vlado Šoliūno yra at
spausdintas laiškų skyriuje 
„Chicago Sun-Times" sausio 30 
d. iaidoje laiškas, primenantis 
Lietuvos tragediją, minėjimą 
Vasario 16 ir Kovo 11d. šven
čių ir palyginantis Lietuvos 
padėtį su Kuvvaito padėtimi da
bartiniam kare. 

x Našlių, našliukių ir pa
vienių sus i r inkimas bus 
vasario 8 d., penktadienį, 1 vai. 
po pietų Kojak salėje, 4500 So. 
Talman Ave. Nariai prašomi 
dalyvauti, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. Po susirinkimo 
bus vaišės. 

x Vaizdajuostė, atvežta iš 
Vilniaus, kurioje matomi „Kru
vinojo sekmadienio" vaizdai, 
bus demonstruojami šį šeš
tadienį, vasario 2 d., 3 vai. p.p. 
Jaunimo centro kavinėje ir 
ateinantį sekmadienį, vasario 3 
d. 12:15 vai. Lemonto Lietuvių 
pasaulio centre. Taip pat tomis 
dienomis bus parodytos iš 
Vilniaus atvežtos tragiškųjų 
įvykių nuotraukos. Šį šeštadienį 
nuotraukos bus išstatytos Jau
nimo centre veikiančioje 
Čiurlionio galerijoje. 

x Atsiuntė po 20 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
kun. John Tamulis, dr. K. 
Kati l ius, Vacys Rociūnas, 
„Draugo" artimas bendradar
bis, J. Valiukas, Adelė Plienas, 
Kazys Gasiunas, Leonora Lirga-
meris, Vytautas Kupcikevičius, 
Angelą Leščinskas, Peter Kir
šinąs, Stella Skiris ir Valaitis iš 
Dublin. Visiem nuoširdus ačiū. 

x KARGO Į LIETUVĄ! Rū 
bus, naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas ir nereceptinius vais
tus ribotais kiekiais, galima 
siųsti į Lietuvą BE MUITO! 
siunčiame ORO LINIJA Į 
RYGĄ. Siuntinius atsiimti RY
GOS muitinėje. Minimumas 
110 lbs arba 50 kg. Kaina $ 1.45 
už svarą. Kreiptis į: G. T. In
ternational, tel. 708-130-7334, 
9525 So. 79th Ave., Hickory 
Hills, IL 60457. 

(sk) 
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Gorbačiovą: paleisk Lietuvą - taip kalba demonstrantų NTew Yorke plakatai, atkreipę ir 
amerikieč".'^ dėmesį. 

Nuotr. Vyt. Mažebo 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Pr i s ta tome Lietuvoje tik 
naujus automobilius. Visų fir
mų mašinos pigesnės negu 
Vilniaus dolerinėje 20-30%. Vi
sos su garantija. Keičiame 
aukštu santykiu dolerius į rub
lius. Pa rūp iname bu tus gimi
naičiams. Skambinkite iki 12 
vai. dienos tel. (312) 434-8618. 

(sk' 

x DRABUŽIAI, avalynė, 
maistas ir kt.; VAISTAI - re
ceptiniai ir nereceptiniai. Kie
k ia i ne r i bo j ami . M U I T O 
NĖRA! Iš kitų miestų savo 
daiktus siųskite mums paštu ar
ba UPS. TRANSPAK, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629 tel. 
312436-7772. 

(sk) 

x Baltijos res to rane ge ras 
lietuviškas mais tas ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Užda
rytas pirmadieniais. 8100 Ro-
berts Rd., tel. 708-458-1400. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " NR. 6 -
MAISTO PRODUKTAI bus 
pristatyti Jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje'10 sv. miltų. 
10 sv. cukraus, 6 sv. ryžių, 29 oz. 
dėžė persikų, 4 sv. valg. druska, 
18 oz. riešutinis sviestas, 2 dėž. 
džiovintų slyvų, 2 dėž. razinų, 
64 oz. aliejus, 1 dėž. įvairių 
arbatų, 39 oz. pupelių kavos, 12 
oz. kakavos. Pilna kaina — 
$100.00 - kreiptis „ŽAIBAS 
9525 South 79th Ave., Hicko
ry Hills, 111. 60457, telefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 

V A S A R I O 16-SIOS 
M I N Ė J I M A S 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Chicagos skyriaus valdybos ir 
tarybos posėdyje. įvykusiame 
sausio 9 d. centro valdybos pa
ta lpose , po d a r b o t v a r k ė s 
priėmimo ir pereito posėdžio 
protokolo s k a i t y m o , buvo 
detaliai svarstyt i Lietuvos Ne
priklausomybės atkūrimo 73 
metų ir kovo 11 d. 1990 m. 
deklaracijos paskelbimo minė
jimo reikalai . Minėjimas įvyks 
vasario 16-17 dienomis. 

Vasario 16 d., šeštadienį, 12 
vai. bus keliamos vėliavos prie 
Laisvės Kovų paminklo Jau
nimo centro sodelyje. Atliks 
aukšt. l i tuanist inės mokyklos 
direktorius Juozas Masilionis su 
savo mokiniais. Trumpą žodį 
t a r s Altos s k y r i a u s p i r m . 
Vladas Šoliūnas. Visuomenė 
kviečiama šiose apeigose daly
vauti. Savo dalyvavimu mo
raliai paremsime jaunąją kartą, 
kuri noriai prisideda prie lais
vės kovos darbo. 

Vasario 17 d., sekmadienį, 10 
vai. ryto bus pakeltos JAV ir 
Lietuvos vėliavos Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčios aikš
tėje. Praves Vytauto Didžiojo 
Šaulių rinktinės šauliai, Alfon
so Paukštės vadovaujami. Daly
vaus ir kiti šaulių būria i . 

10:30 vai. ryto tos pačios pa
rapi jos bažnyčioje bus iš
kilmingos pamaldos, ku r i a s 
atnašaus kan. Vaclovas Zaka
rauskas. Giedos gal ingas pa
rapijos choras. Antano Lino ir jo 
padėjėjo K. Skaisgirio vado
vaujamas. Šv. Mišių auką neš 
s avanor i s -kū rė j a s A n t a n a s 
Valys ir Vida Sakevič iū tė . 
Gėles prie altoriaus padės Teo
dora Kuzienė. Delfinai Tričienei 
ir Antaninai Repšienei asistuo
jant. 10 vai. pamaldos Lietuvių 

evangelikų liuteronų „Tėviš
k ė s " pa rap i jos bažnyčioje. 
Pamaldas laikys kun. Hansas 
Dumpys . 11 vai . pamaldos 
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Ziono parapijos bažnyčioje. Pa
m a l d a s l a i k y s k u n . Jonas 
Juozupaitis. 

Pagrindinis Lietuvos Nepri
klausomybės šventės minėjimas 
įvyks Marijos aukštesniosios 
mokyklos auditorijoje. Pradžia 
2 vai. po pietų. Minėjimą trum
pu žodžiu atidarys Amerikos 
Lietuvių Tarybos Chicagos sky
r i a u s p i r m i n i n k a s Vladas 
Šoliūnas. Vėliavų paradą tvar
kys Dariaus-Girėno ir Don 
Varno postai. JAV ir Lietuvos 
himnus sugiedos Vyčių atstovė 
Mary Juzėnas, akompanuojant 
D. Polikaičiui. Invokaciją su
kalbės kun. J . Juozupaitis, 
Nepriklausomybės aktą skaitys 
Vida Sakev ič iū tė . Savano-
riai-kūrėjai bus pagerbti, prise
gant po gėlytę. 

Į minėjimą yra pakviesti 
Chicagos meras, Illinois gu
bernatorius, senatoriai, kong-
resmanai ir daugelis kitų. Be to, 
Lietuvos generalinis konsulas. 
Pavergtų tau tų pirmininkas ir 
broliškų tautų atstovai. Svečius 
pr i ims Ev. Oželienė. Aukų 
rinkimą praves valdybos vice
pirmininkas Petras Buchas, 
rezoliucijas skaitys dr. Vytautas 
Dargis. 

Po 15 minučių pertraukos bus 
meninė programa, kurią atliks 
Kristijono Donelaičio lituanis
t inių mokyklų mokiniai su 
dainomis ir taut iniais šokiais. 
Reikia džiaugtis, kad mūsų 
jaunimas ta ip uoliai reiškiasi 
rengiamuose minėjimuose. Kai 
kurie minėjimo darbotvarkės 
punktai dar nėra pilnai žinomi. 
Jie bus paskelbti vėliau spaudo
je ir per radijas. 

Moterys ir mergaitės pra

šomos vilkėti tautiniais dra
bužiais. Organizacijos kviečia
mos dalyvauti su savo vėlia
vomis pamaldose ir minėjime. 
Patriotinė lietuvių visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
rengiamame Nepriklausomybės 
minėjime ir savo aukomis rem
ti jos per 50 metų tęsiamą darbą 
Lietuvos laisvinimo srityje. 
Parodykime kitataučiams, jog 
esame vieningi ir verti, kad 
mūsų tėvynė būtų laisva ir 
nepriklausoma. 

Pirmininkas nuoširdžiai pa
dėkojo visiems už darbingą 
posėdį ir kvietė visus siųsti tele
gramas Amerikos prezidentui ir 
kitiems pareigūnams ir daly
vauti rengiamose demonstra
cijose. 

Ant. Repš i enė 

RIKIUOKITĖS IR 
AUKOKITĖS 

Nuo pal. arkiv. Jurgio Ma
tulaičio mirties praėjo 64 metai. 
Šių metinių proga palaimintąjį 
p r i s i m i n t i ir paprašyt i jo 
užtarimo mūsų tautai ir jos lais
vės siekiams susirinko būrys 

tautiečių Jėzuitų koplyčioje, 
sausio 25 d., 7 vai. vakare. Šv. 
Mišias koncelebravo kun. Kęs
tutis Trimakas ir kun. Petras 
Daugintis S.J. Skaitymus skaitė 
kun. P. Daugintis, aukas prie 
altoriaus atnešė Valerija Če
paitienė ir Liuda Kybartienė. 

Pamoksle kun. K. Trimakas 
iškėlė Dievo dovaną šventie
siems — naują širdį ir naują 
dainą, šventųjų panašumą į Jė
zų Kristų. Taipgi ir mūsų palai
mintasis savo mintimis, dar
bais, savo rūpesčiais, nuolatine 
malda, visu savo gyvenimu 
siekė įtikti Kristui, visur Kris
tų nešti, Kristuje atgaivinti. Jė
zus jį išmokė mylėti Dievą ir 

žmones — meilė tapo jo daina. 
Po Mišių visi susirinko į Jau

nimo centro kavinę. Čia vaiši
nosi kava ir įvairiausiais užkan
džiais. Marijos seserų rėmėjų 
pirmininkė Salomėja Endrijo-
nienė pakvietė prabilti ses. Mar
garitą. Seselė savo paskaitoje 
visas mintis apie pal. arkiv. 
Jurgį Matulaitį rišo su tėvyne 
ir jo meile Lietuvai. Kaip jo 
meilę Kristui, taip ir meilę Lie
tuvai liudijo visas jo gyvenimas 
ir darbai. Jis savo asmenį ir ne
ei l inius gabumus aukojo 
tėvynei. Tai parodo jo iškelti 
klausimai kunigams. Jis ragino 
kunigus rūpintis tautos rei
kalais, vartoti lietuvių kalbą, 
būti lietuviais, nes Dievas 
tokiais sutvėrė. „Lietuvišką 
duoną kramtome, tai ir kalbė
kime lietuviškai". Gyvendamas 
Friburge rašė kun. Totoraičiui, 
kaip geriau patarnauti savo 
tėvynei, kokia turi būti tėvynės 
meilė. Ses. Margarita taip pat 
paminėjo jo kitus darbus, kaip 
vienuolijų įsteigimą, rūpestį 
išeivių jaunimu Amerikoje, 
santykį su kitataučiais. Tarp 
didžiųjų nuopelnų iškyla Lietu
vos bažnytinės provincijos atkū
rimas ir atnaujinimas diploma
tinių santykių su Šventuoju 
Sostu. 

Ses. Margarita pastebėjo, kad, 
jei šiandien mes didžiuojamės 
Lietuvos katalikų ištvermin
gumu, su nuostaba minime tikė
jimo didvyrius, tai didelę dalį jų 
kelyje turėjo palaimintojo dva
sią ir auka, kėlusi krikščionišką 
tėvynės meilę, kurios jokia jėga 
negali sunaikinti. 

Nuostabus buvo filmas, pa
rūpintas ses. Margaritos, kurį 
parodė Stasys Žilevičius. Jame 
palaimintojo tėviškės laukuose 
pastatyto kryžiaus šventinimo 
iškilmės ir pal. Jurg io 
minėjimas Marijampolės bažny
čioje. Iškilminga procesija, vysk. 
Juozo Žemaičio, kardinolo Vin
cento Sladkevičiaus pamokslai, 
raginantys atnaujinti ir širdžių 
šventoves, vykdyti pal. Jurgio 
testamentą „rikiuokitės ir au
kokitės" labai aktualu ir šių 
dienų Lietuvai. 

Nuostabi procesija. Skambant 
giesmei „Dieve, laimink mūsų 
brangią tėvynę", vyskupai su
klumpa prie palaimintojo 
karsto. Stebina didelis būrys 
jaunų merginų ir mažų mer
gaičių ilguose baltuose rūbuose. 
Pasibaigus filmui minutėlę 
buvo stulbinanti tyla... Tada iš
reikšta susirinkusiųjų nuotaika 
šnabždesiu: „Kaip gražu, kaip 
gražu". Grožis susilieja su 
nuostaba, iš kur motinos gauna 
medžiagos tiems rūbams, laiko 
ir lėšų juos pasiūti. Tai viską 

nugalinti meilė. Tik darbščios 
rankos, tikėjimas ir meilė vėl 
papuošė tėvyne kryžiais, atnau
jino šventoves. Meilė, nebijanti 
net gyvybės aukų, išves Lietuvą 
į laisvę. 

Tikrai vertingai praleistas va
karas. Gilios mintys susilie
jusios su grožio niuansais be 
abejo įliejo kiekvieno dalyvio 
širdin dvasinio turto srautą. S. 
Endrijonienė padėkojo kun. K. 
Trimakui, kun. P. Dauginčiui, 
ses. Margaritai, S. Žilevičiui ir 
visiems susirinkusiems. Dar.g 
kas pasiliko ilgiau pabendrauti 
ir pasivaišinti Marijos seserų 
rėmėjų suneštomis nesibai
giančiomis gėrybėmis. Kitas 
rėmėjų renginys — metinė vaka
rienė bus balandžio 21 d. 
Jaunimo centre. 

Agnė Kižienė 

PINGA NAMAI 

Chicagos srityje namų kainos 
paskutiniu metu nukrito 2.6^ 
palyginti su tuo, kas buvo 1989 
m. gruodžio mėnesį. 

Nobelio Taikos premija, skirta Gorbačiovui, yra pradžia karo Lietuvoje — taip rodo demonstrantų 
plakatu New Yorke. 

Nuotr Vyt. Maželio 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

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

I t 




