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Ar Vilniaus žudynės bus 
pasmerktos Jungtinėse 

Tautose? 
Chicago. — Gorbačiovas ir 

dabar sakosi miegojęs, kai jo 
generolai liejo lietuvių kraują 
Vilniuje. Jo paaiškinimas, kad 
jis nežinojo, kas daroma jo 
dal inių Lietuvoje, pasaulio 
neįtikino, rašo savo editoriale 
„Sun-Times" dienraštis. Ar tai 
tik sutapimas, kai panašiai 
buvo liejamas vengrų kraujas 
Budapešte 1956 m. ir Prahoje 
1968 m., kai Amerika kariavo 
Sueze ir Vietname, o dabar ka
riauja su Iraku? Ar tai tik 
Nobel io Taikos premijos 
laimėtojo pasityčiojimas, ir, kaip 
Britanijos Užsienio reikalų 
ministeris Douglas Hurd pasakė, 
Sovietų atsitraukimas nuo Gor
bačiovo perestroikos ir glasnost 
į stalinistų kelią? 

Prez. Bushas kaltino už jėgos 
panaudoj imą, kaip ir kiti 
valstybių vadai. Bet ar to pa
kanka? Realybė yra kita: So
vietų duotas pažadas Irako 
karui sulaiko Amerika ir są
jungininkus pareikšti griežtą 
protestą Sovietams. Bushas tiki, 
kad Gorbačiovas gali išlaikyti 

pastovumą ir įvesti demokra
tines reformas. Kas įvyko Lietu
voje, nesutinka su demokratijos 
principais. Sovietai juos ir toliau 
neigia. Kremliaus noras nu
versti Lietuvos vyriausybe su 
KGB suorganizuotu „Lietuvos 
Išlaisvinimo komitetu", nebe
kelia abejonių ir toliau laikyti 
Pabaltijo kraštus okupuotais. 

Sen. Bradley žodis 
Dienraštis rašo, jog Amerika 

galėtų pateikti Jungtinėse Tau
tose rezoliuciją, kaip kad ji 
padarė su Iraku, kuri pasmerk
tų Sovietų Sąjungą už smurtą 
Vilniuje. Aišku, Sovietai 
vetuotų tai . Tegu būna taip; 
pasaulis tai labai stebėtų. Tai 
būtų laikas nutraukti bilijono 
dolerių paramą. Tai iš tikrųjų 
baisu, ka ip kad sen. Bill 
Bradley iš New Jersey įžvalgiai 
pastebėjo: „žiauri ironija, jei 
kaina už Sovietų pritarimą 
laisvinant Kuwaitą buvo Ame
rikos sutikimas tylėti, kai So
vietai vykdo agresiją prieš kitą 
neteisingai prisijungtą kraštą". 

Kaunas informuoja tautą 
Kaunas. — Sausio 12 d. Krem

liuje vyko Sąjungos federacijos 
tarybos posėdis ir ten iškilo 
Lietuvos klausimas. Po karštų 
diskusijų buvo nutarta į Lietu
vą pasiųsti specialią komisiją, 
kuri įsit ikintų, kas vyksta 
Vilniuje. Pabaltijo klausimą 
svarstė ir Rusijos vyriausybė. 
„Laisvasis Kaunas", naujasis 
bendras laikraštis, taip infor
mavo lietuvius. 

„Tuo tarpu Rusijos Fede
racijos Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumas priėmė pareiškimą 
dėl padėties Pabaltijo respubli
kose. Jame sakoma, jog armijos 
panaudojimas prieš teisėtai iš
rinktą valdžią yra neleistinas. 
Antikonstitucinis ir kareivių iš 
Rusijos gabenimas į tas vals
tybes. B. Jelcino pasirašytame 
pareiškime raginama išvesti iš 
Pabal t i jo visas papildomas 
ka r ines pajėgas ir pradėti 
derybas. 

Laukiama buvo, ką į Ukrai
nos deputatų paklausimą dėl 
įvykių Lietuvoje pasakys sesi
joje Tautybių tarybos pir
mininkas R. Nišanovas. Jis liko 
ištikimas savo pagarsėjusioms 

Diplomatinių ryšių 
klausimas 

Vilnius. — Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios Tary
bos Informacijos įstaiga pra
neša, jog Taryba (arba Parla
mentas) nori atnaujinti diplo
matinius ryšius su tomis pa
saulio valstybėmis, kurios tuos 
ryšius turėjo su Lietuva prieš 
1940 metus. Taip pat ir su ki
tomis va ls tybėmis , kur ios 
pareikš norą bendradarbiauti su 
Lietuva lygybės ir bendro su
sipratimo pagrindu. Lietuva 
taip pat kreipiasi į Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
konferencijos valstybes ir jų 
par lamentus, ragindama at
kreipti dėmesį į vasario 9 dienos 
plebiscitą ir palaikyti Lietuvą 
jos kovoje už laisvę ir demo
kratiją. Vienas iš to palaikymo 
būdų būtų speciali tarptautinė 
konferencija apginti Lietuvos ir 
kitų Pabaltijo valstybių teisėms. 

Protestų ir solidarumo 
pareiškimai 

rytietiškoms melagystėms: kad 
karine jėga Lietuvoje bandoma 
spręsti kokias nors problemas, 
pasak jo — insinuacijos ir pra
simanymai. Tad ko tuomet tikė
tis iš Kremliaus ruporo prog
ramos „Vremia?" 

Komisarų spaudos 
konferencija 

„Melagystės, matyt , taip 
, . įsiėdusios" į tarybinių 
valdininkų smegenis, kad jau 
jokie jų „praplovimai" negelbės. 
Šeštadienį spaudos konferenciją 
surengė ir Vilniaus įgulos vadai 
bei karinis komisaras A. Visoc
kas. Žurnalistai atvirai šypsosi, 
kai jie bandė visus įvykius 
Lietuvoje, kaip ir „Vremia" žur
nalistas Biriukovas, versti 
aukštyn kojomis. Tačiau gene
rolas A. Visockas juos salda-
foniškai už tai barė, o tiems, kas 
dar bandė prieštarauti, kariškai 
sukomandavo: „Sėst!". Matyt, 
jis jau jautė, kas mūsų visų 
laukia. Štai tokie deputatai dar 
neseniai atstovavo mūsų rei
kalus Aukščiausiojoje Taryboje. 
O valdžios nostalgija stipri..." 

37 išdavikai 
„Atėjo metas, kai savo iš

tikimybę Lietuvos nepriklauso
mybei reikia įrodyti ne 
karštomis kalbomis mitinguose, 
o darbais ir net gyvybės kaina. 
Palūžo ne daugelis. Bet buvo ir 
tokių. Tik išdavyste, o ne kaip 
nors kitaip, galima pavadinti 
trisdešimt septynių Vidaus 
reikalų ministerijos ypatingos 
paskir t ies būr io narių 
dezertyravimą. Būrio vado 
pavaduotojo kapitono Makuti-
novičiaus vyrai sunkią Lietuvai 
valandą su ginklais ir visa 
amunicija perėjo nepriklauso
mybės priešų pusėn. Išsigando 
desantininkų, ar išdavystei ruo
šėsi iš anksto? Kiti gi liko 
ištikimi Lietuvos Respublikai". 

įvairių tautybių žmonės atėjo prie Vilniaus arkikatedros nusilenkti ir atiduoti paskutinę 
pagarbą žuvusiems ui Lietuvos laisvę. Minios žmon-.ų stovėjo su žvakutėmis rankose prie 
jų paskutinio kelio. Plakatas rusų kalba skelbia: „Aš žudynių liudininkas". 

Eltos nuotrauka 

Lietuva žengia 
vieningu keliu 
Nuotaikos po balsavimų 

— Rusijos Respublikos vado 
vybė ruošiasi pravesti savo 
referendumą, kad rusų federaci
nėje respublikoje prezidentas 
būtų renkamas visų žmonių, 
nežiūrint, kad to nenori Sovietų 
prez Grobačinva* 

Vilnius. — Po įvykusių balsa
vimų Lietuvoje, užsienio žurna
listai dar vis aprašo savo 
įvairius įspūdžius iš pokalbių su 
lietuviais. 

Užbarikaduotame Lietuvos 
Parlamente buvo santūr ia i 
džiaugiamasi sekmadienio 3 
vai. ryto, kai čia buvo gautos 
žinios, jog šios respublikos 
žmonės balsavo už nepriklau
somybę maždaug 9 prieš 1. 
„NYT" koresp. F. Clines rašė, 
jog lietuvių ginklas p r i eš 
Kremlių yra ne jėgos demons
travimas, ir ne flegmatiška 
laikysena, o be atvangos nepri
klausomybės siekimas, tačiau 
kantrus kaip Indijos Gandhi 
kelias. „Tai duoda stiprybės ir 
kantrybės mūsų tautai , ko 
mums reikės ir a te i ty je" , 
kalbėjo jai prez. Vytau tas 
Landsbergis. 

Didžioji diena 
Landsbergis yra pats pasi

daręs kaliniu šiame Parla
mente. Su juo, kaip vadu. 

Ginklai, tankai ir 
Gorbačiovas 

New Yorkas, 1991 vasario 
13. (LIC) — Frontline televizijos 
laida pranešė Lietuvių Informa
cijos Centrui, kad rodys prog
ramą apie JAV TSRS politiką ir 
Pabaltijo vasltybes antradienį, 
vasario 19 d. 9 vai. vak. (EST) 
per PBS televizijos tinklą. Šios 
laidos pavadinimas: „Guns, 
Tanks, and Gorbachev". 

Irako karas iš pradžių išstūmė 
Pabaltijo įvykius iš spaudos 
pirmųjų puslapių, a i šk ina 
Frontline režisierius David Fan-
ning. Todėl „mes bandom 
atkreipti dėmesį į šiuos įvykius, 
kurių pasekmės gali būti labiau 
istoriniai reikšmingos už Persi
jos įlankos karą", sako Fanning. 

Šią Frontline programą pra
ves korespondentas Hed. ick 
Smith. Numatyta rodyti kadrus 
iš Lietuvos ir Latvijos tragiškų 
įvykių bei pokalbius su JAV, 
TSRS ir Pabaltijo valstybių 
atstovais. Programinės medžia
gos apie Lietuvą parūpino ir 
LIC. 

Chicagoje PBS programa ma
toma per 11 kanalą. Jos pradžia 
8 vai. vak. 

Lietuvos Parlamentas pavirto į 
tvirtovę. Jo tą sekmadienio rytą 
buvo šventiška nuotaika, kaip 
vis iškai beg ink lė Lietuva 
reiškia savo valią, kai aplinkui 
tankai ir Sovietų prezidento 
Gorbačiovo kareiviai, o > asaulis 
stebi. Užsienio žurnalistai tai 
mato. „Tai laimėjimas prieš 
melą ir bauginimą", kalbėjo jis 
čello balsu žurnalistams apie 
šeštadienio plebiscitą. „Lietuvos 
žmonės atėmė melą. Jie nesibi
jo". Ir visa tai buvo pasakyta 
taip nedramatiškai po didžios 
Lietuvos dienos laimėjimo, — 
rašo ši žurnalistė. Trys ketvir
tadaliai plius tarė žodį, kas Gor
bačiovui tikrai gali būti pamoka 
tautybių santykiuose. Net jo 
tautos rusai balsavo už Lietuvos 
laisvę. 

Lietuvos plebiscitas padeda ir 
Rusijos prezidentui B. Jelcinui 
sudaryti stiprią platformą prieš 
Gorbačiovą. Rusijos Respublika 
pasisako už tiesiogir.į žmonių 
balsavimą renkant respublikos 
prezidentą. Bet Gorbačiovas 
ruošiasi savo referendumui 
kovo 17 d., ar sovietų žmonės 
nori tęsti „atnaujinta" Sovietų 
Sąjungos formą. •)' opozicija 
bando tą referendumą paversti 
„Gorbačiovo referendumu", pa
sisakant prieš jo vedamą poli
tiką. 

P a v y z d y s visai sąjungai 
Lietuvos balsavimas yra svar

bus ne todėl, jog Komunistų par
tijos neliko ir buvo sakoma, kad 
žmonės nėra už prai usio kovo 
nepriklausomybe- itstatymo 
deklaraciją, bet. kad Lietuvos 
žmonės dabar yra pasisakę už 
demokratiškai išrinktų Parla
mentą, kurio neturėjo 50 metų. 
Ir už Landsbergio vyriausybę, 
kuris veda tauta ''Svyruoda
mas. Lietuvos bai • vimas yra 
svarbus ir tuo. kid Sovietų 
Sąjungai parodo ke ią pasekti 
renkant ir savo p; dentą, kai 
šiuo metu atnaujinti puolimai 
prieš demokratija Pasaulis jau 
kalba, apie Krem'.ia* ..smurto 
patologiją"; Gorbačiovo po
puliarumas sausio rėnesį buvo 
vertinamas tik 13' Pernai dar 
už jį pasisakė 78'' 

— Peru valstybėj* plečiasi 
choleros epider-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

-Washingtone Helsinkio ko
miteto nariai vienbalsiai no
minavo pabaltiečius Nobelio 
premijai. Be mums jau gerai ži
nomu kongr. Steny Hoyer ir 
sen. Dennis DeConcini, kiti 
mūsų draugai, pasirašę už 
nominaciją yra sen. Alfonse 
D* Amato iš Nevv Yorko valsti
jos, kongr. Dante Fascell iš 
Floridos, kongr. Edvvard 
Feighan iš Ohio, sen. Wayne 
Fovvler iš Georgia, sen. John 
Heinz, iš Pennsylvanijos, sen. 
Frank Lautenberg iš Nevv 
Jersey. kongr. Edvvard Markey 
iš Massachussets, kongr. John 
Porter iš Illinois, sen Harry 
Reid iš Nevados. kongr. Bill 
Richardson iš New Mexico, 
kongr. Don Ritter iš Pennsyl
vanijos, kongr. Christopher 
Smith iš Nevv Jersey, sen. 
Malcolm Wallop iš Wyoming, 
sen. Timothy Wirth iš Colorado 
ir kongr. Frank Wolf iš Virgi

nijos valstijos. 

— Amerikos vyriausybė pa
skelbė, jog padės Haiti vyriau
sybei su 82 mil. dolerių parama, 
kad ji persiorganizuotų į demo
krat inę valstybę. Praėjusią 
savaitę pradėjo eiti pareigas 
naujasis prezidentas kun. Jean-
Bertrand Aristide, kuris yra pir
mas demokratiškai išrinktas 
prezidentas. 

— Irako karo sąjungininkai 
jau atliko 62.700 puolimų 
lėktuvais bombarduodami įvai
rius taikinius priešo teritorijo
je. Kuwaitas yra saugojamas 
nuo tų bombardavimų. 

— Lietuvoje balsavimų metu 
buvo žymiai padidintas Sovietų 
kareivių ir KGB agentų judėji
mas Vilniaus ir Kauno miestuo
se. Daugelis lietuvių nebebijo jų 
pasirodymų, kaip kad būdavo 
Stalino laikais, pastebi AP žinių 
agentūros korespondentas, bu
vęs tuo metu Lietuvoje. 

— Maskvoje vėl pasirodė 
Jegoras Ligačiovas. buvęs Polit-
biuro narys ir vienas griež
čiausių stalinistų. Jis pradėjo 
reikštis Komunistų partijoje. Jis 
pasakė spaudai, jog Gorbačio
vas, ką jis dabar daro, suvaldy
damas „anarchistus" sąjungoje, 
turėjo viską tą padaryti jau 
prieš dvejus metus. 

— Bulgarijos vyriausybė pa-
sielbė kenčianti dėl karo Persų 
jlankoje ir dėl chaoso Sovietų 
Sąjungoje. 

New Yorkas. (LIC) — Spaus
diname įvairių organizacijų pa
reiškimus solidarizuojant su 
Lietuva, kuriuos spaudai pa
ruošė mūsų Lietuvių Informaci
jos centras Nevv Yorke. 

Žydų pa re i šk imas 
Kai kurios etninės grupės, 

išreiškusios sol idarumą su 
Lietuva yra Polish American 
Congress, lenkų akademinė 
grupė Studium, Americans for 
Human Rights in Ukraine, Un
ion of Council for Soviet Jevvs ir 
Labor Zionist Alliance, Lenkų 
grupės ragino prezidentą Bush 
taikyti vienodą moralinį stan
dartą agresijai, nesvarbu kur ji 
pasireikštų, Kuvvaite ar Lietu
voj. Ukrainiečiai užvedė grei
tąją akciją, protestuodami prez. 
Bushui, sekr. Bakeriui ir Kon
greso nariams. Žydai laiške 
prezidentui Landsbergiui pažy
mėjo, kad „su šiais katakliz
miniais įvykiais, pagyros dienos 
Gorbačiovui užsibaigė. Jis y ra 
parodęs savo tikrąjį veidą ir pa
saulis bei tarptaut inė spauda jį 
stebi". 

Darbininkų ir cirko žodis 
Amerikoj besilankantys Rusi

jos, Ukrainos, Baltarusijos, Ka
zachstano ir Komi Darbininkų 
sąjungų atstovai išreiškė pro
testą Gorbačiovui dėl Sovietų 
valdžios „nežmoniškų veiksmų" 
Lietuvoje. „Mes laikome šiuos 
veiksmus... žmonių teisių į lais
vę, suverenumą ir demokratiją 
pažeidimu. Mes reikalaujame, 
kad sovietų kariuomenė tuoj 
būtų išvesta iš L ie tuvos" , 
rašė darbininkai. 

Iš demonstracijų Vilniuje — 
pranešimas Gorbačiovui. 

Kremlius atšaukia 
savo ambasadorių 

Islandijai 
Maskva. Vasario 14 d. (AP) — 

Sovietų Sąjunga atšaukė savo 
ambasadorių Islandijai dėl to, 
kad pripažįsta Lietuvos Respub
liką ir pareikalavo pasiaiškin
ti dėl Islandijos diplomatinių ry
šių atnaujinimo su Lietuva. So
vietų Užsienio reikalų ministe
rijos išleistame pare i šk ime 
rašoma: „Lietuva pasilieka kaip 
viena Sovietų Sąjungos respub
likų. Ignoruojant šį pagrindinį 
faktą, yra bandymas įsiterpti į 
Sovietų Sąjungos v i d a u s 
reikalus". Sovietų Sąjunga 
įspėja prieš bet kokį galimą 
diplomatinių kanalų piktnau-
dojimą ir kitų tarptaut inių 
ryšių kontaktą, pasakė V. 
Čiurkinas, ministerijos spaudos 
direktor ius . Šis I s landi jos 
pasielgimas galįs susilaukti 
labai sunkių pasėkų. Sovietų 
Užsienio ministerija reikalau
janti apgailestavimo ir laukian
ti paaiškinimo, pasakė j is . 
Čiurkinas taip pat perskaitė 
laišką. įteikta Islandijos amba
sadoriui t reč iadienį , k a d 
Sovietų ambasadorius bus at
šauktas tol. kol nebus gautas 
patenkinamas paaiškinimas. 

Šiuo metu Nevv Yorke besiro-
dantį Moscovv Circus sutiko pi
ketuojantys l ietuviai , kurie 
pabrėžė, kad jie nepiketuoja 
aktorių ir jų trupės, bet nori 
atkreipti dėmesį į tragiškus 
įvykius Lietuvoje. Moscovv Cir
cus reagavo su pareiškimu, 
kuriame paskelbė, k a d „mes 
apgailestaujame įvykius Pabal
tijo respublikose. Tokie veiks
mai nesiderina su mūsų idealais 
ir darbais". 

Pasveikinimai 
O ryšium su buvusiu Lietuvos 

ir Rusijos Intel igentų susi
t i k i m u Vi ln iu je , Freedom 
House per LIC pasiuntė svei
kinimą Lietuvos Kultūros ir 
Švie t imo min i s t ru i Dariui 
Kuoliui, kuriame rašo, kad 
l ietuvių „drąsus laisvės ir 
tautos apsisprendimo gynimas 
su te ik ia šviečiantį pavyzdį 
v i s iem la i svę myl in t i em 
žmonėm... Mes išreiškiam mūsų 
nuoširdžią paramą prez. Lands
bergiui, kuris buvo apsilankęs 
Freedom House, ir Lietuvos 
žmonėm jų žygyje į demokratiją 
ir nepriklausomybę". 

To suvažiavimo proga užsie
nio rašytojai — Czeslov Milosz, 
Joseph Brodsky. Octavio Paz. 
Leszek Kolakovski, Ar thur 
Mil ler . Allen Ginsberg — 
p a s i u n t ė į L ie tuvą tokį 
sveikinimą: „Šiame lietuvių 
tautai sunkiame momente, mes 
išreiškiam mūsų solidarumą su 
jūsų kova, kurią stebi visas 
pasaulis ir kuri y r a svarbi 
demokratijos ateičiai visur". 

Areštuoti „Skydo" 
nariai 

Vilnius. — Sovietų Sąjungos 
„Skydo" karininkų delegacija, 
ištyrusi įvykdytas žudynes, pa
darė pranešimą Lietuvos par
lamentarams, iš kurio paaiš
kėjo, jog Sovietų specialus 
daliniai vyriausiųjų vadų ir 
KGB įsakymu atliko skerdynes 
ir rengėsi nuversti Lietuvos 
vyriausybę. Radijo pranešimu, 
atlikę šį uždavinį, penki tos 
komisijos n a r i a i rengės i 
išvažiuoti iš Lietuvos. Bet kai 
trys iš jų atvyko į geležinkelio 
stotį, juos suareštavo Vilniaus 
karinių dalinių komendantas, 
apkaltinęs juos plat inant nar
kotikus ir neturint ginklams 
nešioti leidimo. Suėmime da

lyvavo 3 specialiomis lietuvių 
policijos uniformomos apsirengę 
vyrai, KGB agentas ir Sovietų 
sargybinis. Kitą dieną jie buvo 
paleisti ir išvyko į Maskvą. 
Sovietų kariuomenėje veikia už 
reformas pasisakančių karinin
kų sambūris, pasivadinęs „Sky
do'* pavad in imu . „ S k y d o " 
komisija tyrė Vilniuje atliktų 
žudynių aplinkybes. Be Gorba
čiovo žinios nebūtų galėję įvykti 
tokie dalvkai. 

KALENDORIUS 

Vasario 15 d.: Faustinas, Jo
vita. Jurgita. Girdenė, Girdenis. 
Nirginda. 

Vasario 16 d.: Lietuvos ne
priklausomybės šventė. Juli
j o n a s . Dan ie l ius , Vasa r i s , 
Laisvė. Julija. Tautvyde. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:48, leidžiasi 5:22. 
Temperatūra dieną 12 L, 

nakti 1 1. 



DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. vasario mėn. 15 d 

/PORTO 

Neseniai įvyko Organizacinio 
komiteto posėdis. Gauname 
laiškų, kur klausiama, ar galės 
įvykti žaidynės, jeigu stiprės 
Tarybų Sąjungos pretenzijos 
Lietuvos Respublikai, jeigu bus 
bandoma įvykdyti pradėtąjį 
mūsų jaunos vals tybės 
okupavimą. 

Be abejo, pavojaus žaidynėms 
esama. Jos galėtų būti visiškai 
kitokios, jeigu vyktų tolydinio 
Lietuvos, kaip lygiateisės 
nepriklausomos valstybės, įsi
tvirtinimo pasaulyje sąlygomis. 
Deja. yra priešingai — mes 
jaučiame, kad naujos okupacijos 
grėsmė didėja. Jei ji bus įvykdy
ta, žaidynės negalės įvykti. Ri
ba, kuri aiškiai rodys šitą 
negalimumą, bus Lietuvos 
Vyriausybės ir Aukščiausiosios 
Tarybos veiklos sulaikymas. Ta
da okupacija bus akivaizdi ir 
vargu kas panorėtų žaidynėse 
dalyvauti. Jeigu žaidynės net ir 
kokios apsišaukusios organiza
cinės grupės toliau būtų 
skelbiamos rengiamomis. Aš, 
kaip Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos patvir
tinto Organizacinio komiteto 
pirmininkas, paskelbčiau 
žaidynių rengimą esant nuke
liamą tolimesniam patogiam 
laikui, t.y. tam metui, kada 
Lietuvos Respublika būtų vėl 
atkurta kaip nepriklausoma 
valstybė ir tai turėtų būti vie
nintelis teisingas ir teisėtas 
sprendimas. Jeigu vis dėlto iki 
galutinio Lietuvos okupavimo 
nebus ateita, žaidynės bus ban
domos surengti nepriklausomai 
nuo to, kokio sunkumo sąlygos 
Lietuvoje susidarytų. Ir kuo 
nepalankesnės sąlygos žaidy
nėms bus. tuo atkakliau reikėtų 
stengtis jas įvykdyti, nes tai 

AR REIKALINGOS 
ŽAIDYNĖS? 

Esu paklaustas ar šiuo metu 
reikalingos Pasaulio lietuvių 
IV-sios žaidynės? Atsakau: nėra 
ir negali būti tokio meto, kada 
būtų tokios žaidynės nerei
kalingos. Kitas dalykas ar 
turime realias galimybes su
rengti žaidynes. Jeigu kalbėti 
apie šį meta, tai yra šias dienas, 
aišku, kad realių galimybių 
žaidynėms nėra. Mūsų Lietuvą 
trypia svetima kariuomenė, ji 
..patruliavimo" ir „pastatų ap
saugos" dingstimis žudo ir 
žaloja mūsų Respublikos žmo
nes. Ji uoliai tarnauja Tarybų 
Sąjungos komunistų partijos 
padaliniui, nelegaliai veikian
čiam Lietuvoje ir siekiančiam 
nuversti teisėtai išrinktą Lietu
vos Respublikos valdžią, at
statyti TSRS Konstitucijos ir 
kitų TSRS įstatymų veikimą 
Lietuvoje. Tiems nusikalsta
miems veiksmams Lietuvos 
žmonės vieningai t a rė savo 
ryžtinga ..NE!" 

Žaidynės re ika l ingos ir 
tikime, kad 1991 metų vasarą 
jos įvyks. Jos simbolizuos mūsų 
vienybe ir panieką okupantams 
Kas žino — gal vasarą jau 
būsime laisvi arba daug lais
vesni negu šiandien? 

Linkiu Laisvės. Taikos ir 
žaidynių! Mes tikrai nugalėsi 
me. 

Kazimieras Motieka 
Lietuvos Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininko pavaduotojas, 

Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto viceprezidentas 

PLS ŽAIDYNĖS - IŠEIVIJOS 
JAUNIMO PAREIGA LIETUVAI 

būtų dar v iena pasipriešinimo 
okupacijai banga — pilietinio ir 
kultūrinio tautos pasiprieši
nimo okupacijai būdas. Nė kiek 
neabejoju, kad Lietuvoje būtent 
taip bus suprastas žaidynių ren
gimas, ir Lietuva, kad ir kokiais 
negausiais ypatingai sunkių 
sąlygų r ibojamais resursais 
disponuotų, pasistengs, kad 
žaidynės įvyktų ir pavyktų 
gerai. Manau, daugelis pasaulio 
lietuvių lygiai taip pat supras ir 
r a s g a l i m y b ę a t v y k t i bei 
žaidynėse dalyvauti . 

Po pasaulį pasklidę lietuviai, 
kurių vaikai norės vykti Lietu
von, kad ir labai neramia šir
dim, turėtų pri tart i šitam savo 
vaikų siekiui, šitam norui įvyk
dyti savo ka ip lietuvių pareigą 
ir paremti juos moraliai ir ma
terialiai. Supran tama , jie rizi
kuotų labiau negu vykdami į 
j a u p r i p a ž i n t ą ir k a r i n ė s 
grėsmės nekamuojamą Lietuvą, 
tačiau, matyt , tuo vertingesnis 
ir būtų jų pasiryžimas jiems 
bandant atvykti į Lietuvą tada, 
kada jai ypatingai sunku. Aš 
suprasčiau jų atvykimą kaip jų 
įsijungimą į pasipriešinimą oku
pantui, ka ip jaunosios išeivijos 
kartos priedermės atlikimą. 

Manau, kad žaidynių suren
gimą parems ir visos pasaulio 
lietuvių organizacijos. Ne t ik 
sporto, bet ir kitos, su sportu 
susijusios ir nesusijusios insti
tucijos ir — ko gero — ne tik tau
tinės. Netrukus mes, matyt, 
specialiai susirinksime aptart i 
visų šių paramos galimybių 
klausimus. Ilviečiu kiekvieną 
asmeniškai prisidėti kuo kas 
gali. o labiausiai — atvyks tant 
Lietuvon ir dalyvaujant — kaip 
senovės Graikijoje — taikingiau-
siame dvasios p i lna tvės ir 
sveiko gyvenimo ak te — Pa
saulio lietuvių žaidynėse. Tikiu, 
tai bus ne tik mums visiems 
naudingas, bet ir labai viltingas 
įvykis. 

R o m u a l d a s Ozo las , 
Lietuvos Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos 
deputatas. IV Pasaulio lietuvių 
Sporto Žaidynių Organizacinio 

komiteto p i rmin inkas 

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis apie IV PLS Žaidynes 
kalbasi su Vytau tu Grybausku, ŠALFASS CV narių ir JAV išvykos organizacinio komiteto 
vicepirmininku. 

KAS VADOVAUJA IV PLS 
ŽAIDYNIŲ 

ORGANIZAVIMUI 

\V V M 

t vv 
„Sporto apžvalgos" praėjusios 

savaitės laidoje pateikėme nuo 
mones ir pareiškimus įtakingų 
asmenų Lietuvoje, t rumpai nu
sakančias, kodėl numatytos 
Žaidynės šiais metais vyks, kuo 
jos Lietuvai reikšmingos, net 
būtinos. Šiandien pažvelgsime į 
kas t a s žaidynes remia,kas stovi 
tų organizatorių priekyje ir 
kodėl tos ž a i d y n ė s tokios 
reikšmingos Lietuvai. 

IV PLS Žaidynes asmeniškai 
remia pats Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos pirm. Vytautas 
Landsbergis, o su juo ir visa jo 
vyriausybė. Gruodžio mėn. įvy
kusiame posėdyje vyriausybė 
paskyrė 1.5 milijonų rublių ir 
nutarė : 

1. Kultūros iš Švietimo mi
nisterija, k a r t u su Žaidynių or
ganizaciniu komitetu bei miestų 
savivaldybėmis ruošia žaidynių 
atidarymo ir uždarymo rengi
nius bei kultūrines pramogas. 

2. M a t e r i a l i n i ų i š tekl iu 
ministerija padeda aprūpinti in
ventor iumi ir medžiagomis 
visas sportines bazes, kur tik 
reikalinga. 

3. Pramonės ministerija padės 
pagaminti žaidynių atributiką 
ir suvenyrus. 

Futbolas Chicagoje 

ATVYKSTA VILNIAUS „ŽALGIRIS 
Vilniaus „Žalgiris", Pabaltijo 

valstybių 1990 metų futbolo 
čempionas, vasario 20 dieną, 
8:50 vai. vak. a tvyks į Chicago 
Midway aerodromą US Air lini
ja #795, kur juos pas i t ik s 
Chicagos lietuvių sportuojantis 
jaunimas. „Žalgirio" komandos 
(su palydovais), kurią sudaro 25 
asmenys, kelionės sponsorius 
yra Algis Grigas, G.T. Interna
tional, Inc., prezidentas. Svečiai 
bus apgyvendinti viešbutyje. Jie 
JAV viešės 12 dienų. 

Nors šios jų išvykos pagrin
dinis t iks las y ra poilsis ir pa
bendravimas, „Žalgiris" sut iko 
suža is t i ir porą futbolo 
rungtynių su Chicagos ir Flori
dos profesionalų komandomis. 

Chicagoje rung tynes suor
gan i zavo fu tbolo k l u b a s 
„Lituanica" prieš Chicagos pro
fesionalų futbolo — soccer klubs 
, ,Power" . R u n g t y n ė s įvyks 
sekmadienį, vasario 24 dieną, 1 
vai. po pietų Frankfort. IL, 
Sports Club salėje, 10850 Lora-
way Road. Kadangi nuo Mar 
ųuette Parko ligi tos salės, yra 

ar t i 30 mylių, futbolo rungtynių 
mėgėjams vykti į jas bus 
užsakyti autobusai . 

„Lituanicos" futbolo klubas 
r u o š i a ir sus ipaž in imo su 
svečiais vakar ienę šeštadienį, 
vasario 23 d., 6:30 vai. vakaro. 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Visi kv ieč iami dalyvauti 
r u n g t y n ė s e ir vakar ienėje . 
P a r o d y k i m e amer ik i eč i ams 
žurnalistams mūsų glaudų ryšį 
su Lietuvos sostinės Vilniaus, 
ne Vilnius, USSR, sportinin
kais , kaip jie pareigingai ir 
stropiai nepamiršta prijungti 
t a s keturias raides, rašydami 
apie įvykius Vilniuje, arba 
mūsų žymiuosius sportininkus. 

Bilietus vakarienei ir kelionei 
į rungtynes prašome nedel
s i an t užs isakyt i telefonais: 
708-323-6302 ar 312 476-9100 
vakarais. 

Iki rungtyn ių žalgiriečiai 
t u r ė s t rejetą laisvų dienų, 
kur ias prale is apžiūrėdami 
įdomesnes Chicagos vietas ir 
susipažindami su lietuviškomis 
institucijomis, vadovaujant G. 

4. Prekybos ministerija rū
pinsis maitinimu, bufetais ir 
suvenyrų prekiavimu. 

5. Ryšių ministerija sutvarkys 
telefonus bei telefaksus, kur tik 
bus reikalinga. 

6. Susisiekimo ministerija 
skirs autobusus bei automo
bilius, kur tik bus reikalinga. 

7. Sveikatos apsaugos 
ministerija tvarko medicinos 
aprūpinimą. 

8. Užsienio reikalų ministerija 
padeda vizų tvarkymą. 

9. Vidaus reikalų ministerija 
palaiko viešąją tvarką ir apsau
gą gyvenamose vietose. 

10. Spaudos departamentas ir 
Dailės fondas padeda pagamin
ti žaidynių medalius, diplomus, 
ženklelius, plakatus bei leidi
nius. 

Atskirų miestų komitetams 
p i rmininkauja šie miestų 
savivaldybių asmenys: 

Kaune — Henrikas Žukaus
kas, vicemeras; 

Šiauliuose — Jonas Tručins-
kas, miesto tarybos pirminin
kas; 

Panevėžyje — Juozas Žumba-
kys — miesto valdybos kūno 
kultūros ir sporto vadovas: 

Klaipėdoje — Rimantas 
Ulevičius, vicemeras; 

Palangoje — Jonas Žukas, 
vicemeras. 

Marijampolėje — Algirdas 
Bajerkevičius, miesto tarybos 
pirm.; 

Nidoje - Romanas Kizevičius, 
vicemeras; 

Alytuje — Valdas Maceduls-
kas, meras; 

Elektrėnuose - Pranas No
reika. Lietuvos elektros di
rektorius; 

Kėdainiuose - Vitalija Sur-
gautienė valdybos valdytojo 
pavaduotoja; 

Raseiniuose — Juozas Ra
kauskas, rajono valdytojas; 

Prienuose — Andrius Narvy
das, rajono valdytojas. 

Taigi tikrasis Žaidynių or
ganizatorius ir sponsorius yra 
pati vyriausybė ir miestų 
savivaldybės. Organizacinis 
štabas ir atskiros federacijos yra 
atsakingos už pačių varžybų 
technišką organizaciją ir koor
dinaciją. Jei žaidynės būtų 
nukeltos į 1994 metus (1992-93 
metai atpuola dėl Olimpiados 
Barcelonoje ir Pabaltijo kraštų 
žaidynių, entuziazmas ir pasi
ruošimo įtampa atslūgtų, o su 
tuo ir. t ikriausiai , dingtų 
parama, o daugelo stadionų ir 
naujų įrengimų nebū tų 
padaryta. Juk, pavyzdžiui, 
jauna Panevėžio mere tinklinio 
salių aptvarkymui. 4 naujiems 
biliardo stalams ir parašiutų 

varžybų pravedimui paskyrė 
300,000 rublių bei pažadėjo dar 
pridėti. Arba 4 vidaus teniso 
aikštės Šiauliuose l iktų 
nebaigtos įrengti. 

Todėl, kaip Kauno meras V. 
Adamonis pareiškė, būtų ne
laimė, jei išeivijos sportininkai 
neatvyktų. Kaip per pasitari
mus paaiškėjo, Latvijos, Estijos, 
Sibiro, Lenkijos, Vokietijos bei 
šimtinė Australijos sportininkų 
dalyvaus. Belieka JAV ir Kana
dos sporto klubams atlikti savo 
pareigą Lietuvai. Y7 G 

ALFREDAS 
KLEINAITIS 
SVARBIOSE 
PAREIGOSE 

Alfredas Kleinaitis, Tarp
tautinės FIFA futbolo fede
racijos teisėjas JAV, penkerius 
metus teisėjavęs įvairiuose svar
biuose tarptautiniuose tur
nyruose JAV ir užsienyje, iš šių 
pareigų pasitraukė, vykdyda
mas FIFA nuostatus, ribojan
čius jų teisėjų pareigas 50 metų 
amžiumi. 

T. Interrational pareigūnams. 
Prieš porą metų čia lankėsi 

„Žalgiriu" jaunių r inkt inė , 
palikusi malonius prisimi
nimus. Iš tos rinktinės jau 3 
žaidžia wrų rinktinėje. Jiems 
vadovaina vyr. t reneris B. 
Zelkevičms ir Vytas Jančiaus-
k a s - .). .y 
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Kas nori, kad kas nors gero 
būtų daroma, turi pats tai 
daryti. 

Maršalas Weleigton 

Dabar Alfredas Kleinaitis yra 
JAV futbolo federacijos pa
kviestas JAV futbolo teisėjų in
struktavimo direktoriaus parei
goms. 

.Atsakomybė už lavinimą 
46,000 teisėjų yra t ik ra i 
milžiniška pareiga. Mano 
pagrindinis siekimas bus 
pastanga užtikrinti, kad ši 
lavinimo programa tarnautų 
įvairaus lygio futbolo reikala
vimams". — pareiškė A. Klei
naitis. ,,Sun-Times" laikraščio 
sporto skyriaus reporteris Len 
Ziehm apie tai rašo to laikraščio 
sausio 27 d. laidoje. 

GAL KAS ŽINO? 
Antanas Zaboras iš Kauno, 

karo metu buvęs neoficialus 
sunkaus svorio Lietuvos bokso 
čempionas ir šiuo metu dirbąs 
IV PLS žaidynių organizavimo 
štabe, prašo suteikti žinių apie 
tris I-oje Lietuvių tautinėje 
olimpiadoje (1938 m.) dalyvavu
sius sportininkus: lengvo svorio 
Amerikos lietuvį boksininką 
Pranciškų Ališauską, plaukikę 
R. Knitaitytę-Vaskys (gyv. 
Cheltenham, PA), kuri gal 
galėtų žinoti ir apie savo 
komandos draugę Juliją Stan
kūnaitę 'dabar gali turėti kitą 
pavardę). 

Apie tuos asmenis žinantieji, 
prašomi pranešti: Antanas 
Zaboras, Voveraičių g. 3-1, 
233099 Kaunas arba Juozas Ko
jelis, 747 23rd Street, Santa 
Monica. C A 90402. 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tai . (1-312) 434-5*49 (veikia 24 vai.) 

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

Kab. (1-312)735-4477; 
Raz (708)248-0087; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

8449 So Pulsskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tat (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p - 7 v v . a n t r d 12 30-3 v p p 
trecd uždarytaa. ketvd 1-3 v p p penktd 

r seštd 9 v r -12 v p.p 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Panalninkams nuolaida 

4007 W. 59 St. 
Tai. (312) 735-5556 

507 S. Gllbart, LaGranga, IL. 
Tai. (708) 352-4487 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marąuette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

6132 S. Keozle Ava., Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm .antr. penkt i2 -3vpp. . ketv 2-7v.v 

Reikalui esant atvažiuoju ir ( namus 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, Chicago, III. 
Tai. (1-312) 925-2670 

1185 Dundae Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742 0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd.. Hlckory Hllls. IL 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St.. Chicago. IL 
Tai. (1-312)476-2112 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava. , Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS iR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava., Sulta 324 Ir 

5835 S. Pulaakl Rd., Chicago. IL 
81 St. ir Kean Ava., Justice, IL 

Tai. (1-312) 585-2980 (veikia 24 vai ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tai. (708) 448-1777 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W 9 5 St. 
Oak U w n . IL 60453 -2533 

T a i . 708-636-3113 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester, IL 60153 

Te! . 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

24S4 W 71 at Straat 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tai. (1-312) 585-0348; 
Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kabineto tai. (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (prie Austm) 

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

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Raz. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kadzl* Ava., 
Chicago. M. 80852 

Pirm , antr. ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medlcal Center-

Naparvllla Campus 
1020 E. Ogdan Ava., Sulta 310. 

Napervllle IL 60563 
Tai. 1 708 527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 588-3186; 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Straat 
Vai pirm. antr ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 

f 



Puoselėti prasmingą 

GAVĖNIŠKĄ DVASIĄ 
Galbūt labiausiai nuo Va

tikano II susirinkimo nukentėjo 
gavėniškoji dvasia ir nuotaika, 
kuri taip giliai įsirėžė mūsų 
vyresniųjų vaikystėje. Ko šian
dien t rūks ta prasmingai ga
vėniai gražiai suprato amerikie
tė rašytoja, aštuonių vaikų mo
t ina Ethel Marbach, kur i rado 
daug būdų prasmingai išgyventi 
gavėnią n a m u o s e . J i rašo 
maždaug taip. 

Kai buvau vaikas , gavėnios 
buvo laukiama maždaug taip, 
kaip paskutinio teismo. Tik pa
galvojimas apie 40 dienų at
gailos buvo maždaug taip pa
t rauklu kaip išsimaudymas ne
šildytam vandeny, neapšildy-
t a m kambary viduržiemy. Tai 
buvo būt ina, bet norėjosi kuo 
greičiau baigti . 

Nors norėdavome Kalėdas 
pratęsti kuo ilgiau, neišven
giamai po jų visuomet ateidavo 
ir gavėnia. Prieš kelis dešimt
mečius, gavėnia buvo dvasinės 
rūstybės ir draudimų laiko
tarpis, kur iame s tambiai figū
ravo griežtas pasninkas — ir 
nuo mėsiškų valgių ir bendrai 
visko neprivalgant. Tai buvo 
laikotarpis, kai norom nenorom 
reikėjo atsižadėti įvairių malo
numų, nes gavėnios metu buvo 
nevalia l inksmintis , džiaugtis. 
Ir jei slapta surydavai kokį sau
sainiuką ta rp valgių, Dievas 
užtikrintai nubausiąs. Gavėnio
je Dievas buvo rūs tus ir greitai 
baudžiantis. Taip pat atsimenu 
ilgas svarstybas, kada „lengvas 
p a v a l g y m a s " v i r s t a „sočiu 
pavalgymu", ir bulvės buvo ati
dedamos nuo vieno pavalgymo 
ir suvalgomos per kitą, kad t ik 
taisyklės nebūtų pažeistos. Pen
kiolikos metų būdama, jau su
gebėjau r a s t i v i s o k i a u s i u s 
i š s i s u k e l i o j i m u s ir i še i t i s 
(„galimybes") gavėniškame pas
ninke, taip kaip gabiausi valdiš
k ų mokesč ių į s t a t y m ų 
advokatai. 

Tačiau man beaugant , atrodo 
ir Bažnyčia pradėjo suprasti, 
kad Kristus nenorėjo dangaus 
apgyvendinti robotais, kurie iš 
įpročio, automatiškai atsižadi-
nėdavo visokiausių dalykų. 
Bažnyčia pakeitė gavėniškus 
įsakymus nuo privalomų j sava
noriškus. Daug k a m tos laisvės 
tvaikas kaip t renkė , kad metė 
visą gavėnišką atgailą. Tie, 
kurie slaptai tarp valgių užkan
džiaudavo, dabar jau viešai 
valgė saldumynus, pranešdami, 
kad jie „pasninkauja" dvasiš
kai, neatsiliepdami į telefonų 
skambinimus. Dešros sugrįžo į 
sumuštinius, žmonės vėl pradėjo 
lankyti kinus, parapijose vėl 
buvo žaidžiamas Bingo trečia
dienio vakarais . Gavėnia pra
rado savo didybe, savo galią iš
šaukti aimaną, pagalvojus apie 
jos atgailas. J i tapo t ik lengvu 
dvasinio p a v i r š i a u s suban
gavimu, ateinančiu žiemos pa
baigoje, kai jau ir ta ip prireikė 
šiokio tokio paįvairinimo. 

Tačiau kai ištekėjau ir vai
kučiai pradėjo gimti vienas po 
kito, pajutau, kad po Vatikano 
II gavėnia gali būt i ir gilus po
zityvus pergyvenimas. Kadangi, 
būdama mokytoja, pamačiau, 
kaip svarbi vaikučiams yra 
simbolika, apeigos, pradėjau 
kartu su jais gavėnią padaryti 
atsižadėjimo ir naujo krikščio
niško ryžto l a iko ta rp iu . Ir 
darydavome tai ne kaip neno
rimą atgailą, bet kaip dėkin
gumo pareiškimą Jėzui, už tą 
neapsakomą meilę, kurią jis pa
rodė, už mus numirdamas, ir 
kaip mūsų pastangas pratęsti jo 
darbą, kur iant geresnį pasaulį. 

Gavėnia tapo mokymosi laiko
tarpiu jiems išmokti sąmoningai 
daryti ne tą, kas j iems patiktų, 
o tą, ką jie įsivaizdavo, kad 
Dievas norėtų. Įvairuojančiu 
e n t u z i a z m o l a i p s n i u j ie 
a t s i s a k y d a v o savo žaislų, 
spalvotų pieštukų, laiko, priva-

PRIEŠ VIENERIUS 
METUS... IR ŠIANDIEN 

tumo, savo kampelio žaisti, savo 
vietos prie lango. Tai buvo pra
tinimasis vėlesniam laikui, kai 
paaugs, kai dalinsis savo spalvo
tais pieštukais, laiku ir turtu su 
tais, kurie jų neturi, ir kai jie 
t u r ė s ats ižadėt i sunkesnių 
dalykų negu saldainių. 

O gavėnišką simboliką ma
tėme visur, ypač gamtoje. Tai 
laikmetis i r šiaurių vėjų ir pa
vasario vilties: švelnaus lietaus, 
žemės kvapo iš po tirpstančio 
sniego ir ramios rezignacijos, 
Romano Guardini žodžiais, kad 
„Visa virsta pelenais, visiškai 
visa . Šie namai, kuriuose 
gyvenu, šie drabužiai, kuriuos 
dėviu ... mano šuo, kuris mane 
seka, mano arklys, ši ranka, ku
ria rašau, šios akys, kuriomis 
skaitau, ką parašiau... žmonės, 
kuriuos mylėjau, kurių neken
čiau, kurių bijojau, visa, kas 
man atrodė didelio, visa, kas 
man kėlė pasipiktinimą, visa be 
išimties vi rs pelenais". 

Pelenų dieną degindavome 
pernai metų verbas, paženklin
dami vieni kitų kaktas suo
dinais kryžiais, likusius pelenus 
išbarstydami darže. Nusipjovę 
spygluotų šakų, suregzdavom iš 
jų stalo puošmeną, kuri mums 
primintų, kad išganymas buvo 
sunkiai pelnytas. Didįjį Ketvir
tadienį vieni kitiems kojas plo-
vėm, o Didįjį Penktadienį pro 
d a r nenu t i rpus į sn iegą 
sodinome žirnelius. Gavėnios 
pradžioje violetiniai nuda 
žydavome daug pupų, kur ias 
naudodavome vaikų geriems 
darbeliams ir atsižadėjimams 
ska ič iuo t i . Vienais meta i s , 
paįvairinimui, nutarėm vietoje 
pupų vartoti violetinius pana
šaus dydžio saldainius (jelly 
beans). Bet pasirodė, kad tai 
buvo per didelė pagunda. Vieną 
rytą radome, kad trijų metukų 
Čarliukas suvalgė visus mūsų 
gerų darbelių ir atsižadėjimų 
išorinius ženklus. Ir net netu
rėjome pasitenkinimo, kad jis 
būtų už savo nusižengimą nu
baustas pilvuko skaudėjimu. 
Išmokome, kad Dievas neteisy
bes lygina savais būdais; ne
reikia j a m mūsų pagalbos ar 
nurodymų. Kiekvienoje didelėje 
šeimoje ras i tokį Dievo įrankį 
kaip Čarliukas, kurie padeda 
šeimoje išsaugoti nuolankumą. 

Dabar žvelgdama į savo pova-
t i k a n i n i u s vaikų auginimo 
metus, žinau, kad jie teikė 
geriausią aplinką vaikams per
duoti tikrą gavėnišką nuotaiką. 
J ie suteikė ir mokyklos ir 
parapijos duodamus rėmus, ku
riuose talpinome savo asmeniš
kus atsižadėjimus. Tai mus pa
laikė, kai nuo gavėnios pailsom. 
Gavėnios lankstumas paleng
vino tą nuotaiką tinkamai per
duot i augan t i ems va ikams 
pagal jų amžių ir supratimą ir 
patiems giliaują pergyventi, į ją 
įpinant nuolatines vaikų augi
nimo ir auklėjimo pareigas. 
Kaip tai pasisekė, priklausė nuo 
mūsų uolumo, rūpestingumo. 

Stengiantis išsaugoti gavė
nišką nuotaiką, kiekviena diena 
neišvengiamai atnešė savitus iš
bandymus — trukdymus, užpy
k inanč ius momentus, nusi-
bodimo jausmą — taip, kad iki 
šaknų buvo išbandomas mūsų 
tikėjimas. Buvo dienos, kai 
reikėjo skalbti nešvarius vys
tyklus, o už langų pylė l ietus ir 
nebuvo džiovintuvo. Buvo 
dienų, ka i vasaros metu trys 
va ika i sirgo tymais b u t e 
palėpėje. Buvo dienų, kai vaikai 
gimė ir vaikai mirė, kai vaikai 
iškrito iš lovelių ir išbėgo prieš 
važiuojančią mašiną. Taip, pati 
gavėnia buvo lengvesnė. Galė
jai savo kasdienio gyvenimo 
rūpesčius aukoti už atgailą, 
nesirūpinant apie ypatingas at
gailas. Galėjai tik daryti, kas 
reikia, jungiantis su Kristumi, 
l inksmai. Ne tai, katu norėjai, 
o ką jisai. a.j.z. 

Štai ir vėl švenčiam Vasario 
16 — Lietuvos Nepriklau
somybės š v e n t ę . P e r tuos 
vienerius metus Lietuva pergy
veno tr is svarbiausius įvykius: 
1990 m. kovo 11 d. Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
paskelbimą,1991 m. sausio 13 d. 
— kruvinąjį sekmadienį, kai 
nuo sovietų kareivių kulkų žuvo 
13 lietuvių ir vienas rusas, ir 
1991 m. vasario 9 d., kai didžioji 
dalis tautos apklausoje pasisakė 
už nepriklausomą ir demokra
tinę Lietuvą. 

P a s k u t i n ė Vasa r io 16 
okup . Lietuvoje 

Lietuvoj leidžiamas savait
r a š t i s „Gimtas i s k r a š t a s " 
pernykščiame vasario 23 d. nr. 
tautos ateitį teisingai išprana
šavo, pirmajam puslapyje pa
ske lbęs s t amb ią a n t r a š t ę : 
„Paskutinė Vasario 16-oji oku
puotoje Lietuvoje". Po antrašte 
sudėtos kelios šios šventės pro
ga Lietuvoje atstatytų pamink
lų nuotraukos, būtent Lietuvos 
Didžiajam kunigaikščiui Kęstu
čiui Prienuose, Lietuvos Nepri
klausomybės dešimtmečiui Kre
tingoje bei Ukmergėje ir žu
vusiems už Lietuvos laisvę 
Kaune. 

Dar įspūdingiau, nors ir ne 
taip pranašiškai, Nepriklau
somybės šventę praėjusiais 
meta is paminėjo l a ik raš t i s 
„Respublika", 1990 m. vasario 
16 d. laidą išleisdamas gilia
spaude spausdintą. Pirmame 
puslapyje ša l ia l a ik rašč io 
antraštės matome trijų spalvų 
Lietuvos vėliavą ir per visą 
puslapį didelėmis raidėmis 
a n t r a š t ę : , ,Diena, k u r i 
n e m i r š t a " . Po a n t r a š t e 
Gedimino pilies bokšto Vilniu
je spa lvo ta fotografija su 
trispalve vėliava. Šone pirmojo 
Lietuvos prezidento Antano 
Smetonos n u o t r a u k a ir jo 
Vasario 16 proga pasakyti 
žodžiai: „Tai įvykis, kuris giliai 
įsirėžęs į mūsų protus ir širdis, 
ir stambiausiomis raidėmis įra
šytas į lietuvių tautos gyvenimo 
puslapius". 

Šiuos buv. Lietuvos preziden
to žodžius palydi toks redakci
jos prierašas: „Šie prezidento 
Antano Smetonos žodžiai kaip 
niekada aktualūs šiandien, kai 
į rytdieną vėl žengiame, kupini 
ryžto ir vilties". 

Laikraščio „Respublika" 2-me 
psl., straipsnyje „1918, vasa
ris. Pirmosios laisvės dienos..." 
skelbiamos citatos iš tų metų 

spaudos, kaip įvairiose Lietuvos 
vietose buvo sut ktas šis įvykis. 
3 psl. atveriama nauja medžiaga 
apie Pasvalio Komendantūros 
savanorius, 1919 m. lapkričio 
mėn. kovojusius prieš bermon
t ininkus. Šeši iš tų savanoriu 
buvo apdovanoti Vyčio kryžiumi. 
Tolimesniuose puslapiuose įdė
ta spalvota Vilniaus apylinkių 
nuotrauka su tolumoje švytin
čiais vėl atstatytais Trimis 
kryžiais, spausdinama 1939 m. 
vasario 16 d. pasakyta Lietuvos 
prezidento Antano Smetonos 
kalba. Virginijus K ižas straips
nyje „Kokia rytdiena reikalinga 
Lietuvai?" šalia kitko rašo: 
„Dabar naujasis parlamentas, 
suformavęs vyriausybę, pri
valėtų įpareigoti ją vykti į 
Maskvą atnaujinti 1920 metų 
liepos 12 taikos sutartį ir 
nustatyti tolesnius santykius. 
Po to sektų analogiškas žings
nis į Varšuvą ir kiti valstybinės 
svarbos sprendimai. Supran
tama, Maskvai atsisakius at
naujinti minėtąją sutartį, visam 
pasauliui paaiškėtų šiuo metu 
sofistika ir demagogija parem
ti jos tikslai. Tuomet parla
mentas ramia sąžine prieš Lie
tuvą ir Dievą turėtų skelbti 
referendumą dėl nepriklauso
mybės atkūrimo..." 

Kaip ateinančių metų eiga 
parodė, panašiai ir įvyko. Tik, 
deja, šių metų Vasario 16 pro 
ga Lietuvoje išleista spauda 
vargu ar mus bepasieks, nes 
nuo 1991 m. sausio 1 d. jos 
Vakarų pasaulyje, tikriausia 
dėl Maskvos vykdomos bloka
dos, jau nebematome. Tik ret
karčiais vieną kitą pavienį 
numerį atveža turistai. 

J e s s e J a c k s o n vyks 
į Lietuvą 

Ketvirtadienį, vasario 7 d., 
Lietuvos pasiuntinybėje Wa-
shingtone lankėsi buvęs JAV 
prezidentinis kandidatas, bap
tistų pastorius Jesse Jacksonas. 
Ta proga į pasiuntinybę buvo 
pakv ies t i ir kel i l ietuvių 
organizacijų bei informacijos 
įstaigų atstovai. 

Pasak Lietuvos atstovo Wa-
shingtone ir prie Šv. Sosto St. 
Lozoraičio, šis susitikimas įvyko 
ab ipuse in ic ia tyva , ir St. 
Lozoraitis, Lietuvos vyriausybės 
ir savo vardu pakvietė J. Jack-
soną apsilankyti Lietuvoje. Tai 
sukėlė dideli susidomėjimą. 
Vieno iš reporterių paklaustas. 
kaip jis vertina žmonių pastan

gas atgauti laisvę, Jacksonas at
sakė: „Mes norime išreikšti 
didelę pagarbą Lietuvos žmo
nėms. Su dideliu susirūpinimu 
stebime persitvarkymą ir viešu
mą Sovietų Sąjungoje. Mes 
buvome padrąsinti, matydami 

griūvant Berlyno sieną. Tas pro
cesas turi tęstis: jis turi būti 
taikomas ir Lietuvai... Mes 
stengsimės padaryti pasaulį 
saugesnį ir Lietuvoje, ir Kinijo
je, ir Pietų Afrikoje, ir skriau
džiamoms tautoms visame pa
saulyje. 

Paklaustas, ar jis iš tikrųjų 
netrukus numato lankytis Lie
tuvoje, pasakė: „Esu dėkingas 
Lietuvos atstovui už pakvietimą 

apsilankyti Lietuvoje ir tikiuo
si ne t rukus galėsiu kreiptis į 
Lietuvą, pama ty t i Lietuvos 
žmones... Aš tikiuosi stovėti 
drauge,jums siekiant laisvės ir 
laisvo apsisprendimo". 

J . Jacksonas Lietuvos pasiun
tinybėje praleido apie valandą, 
drauge su Lietuvos atstovu St. 
Lozoraičiu ir k i ta is pakėlęs 
šampano t a u r ę už laisvą ir lai
mingą Lietuvos ateitį . 

R. T. 

RUSIJA PAGAL 
SOLŽENICYNĄ 

E. RINGUS 

Iš milijonų rusų tik dvi is
torinės asmenybės išliko gyvos 
ir drįso parodyti savo asmeninį 
kilnumą ir drąsą. Tai Sacharo
vas ir Solženicynas. Sacharovo 
ankstyva mirtis tokiu svarbiu 
Rusijai momentu buvo didelis 
nuostolis. Solženicynas dar so
vietiniame junge parašė kelis 
veikalus, kurių pats svarbiau
sias „Gulagų archipelagas". Tai 
Biblija, kuri turi būti skaitoma 
viso pasaulio skaitytojų, nes ji 
išversta į daugelį kalbų. Tik 
jo gimtojoj kalboje vis dar nėra 
platinama. Gorbačiovas jau yra 
pasiūlęs Solženicynui grąžinti 
pilietybę. Tačiau autorius jos at
sisako, kol nebus leidžiamos jo 
visos parašytos knygos. 

Jo, kaip vienintelio rusiškos 
sąžinės atstovo, laukė visas 
pasaulis, ypač Sov. Sąjungos 
gyventojai. Tauta ir pasaulis 
laukė, nesuprasdami, kodėl jis 
nereaguoja nei į glasnost. nei į 
perestroiką. Aišku, Solženicy
nui glasnost vis dar neatėjo. Jo 
mintys per cenzūrą vis dar 
nepraeina. Ir štai tik po penke
rių metų pertraukos Solženicy
nas prabilo^ parašydamas ilgą 
straipsnį, kuris bent dalinai 
buvo spausd in tas poroje 
Maskvos laikraščių. Kaip ir 
tinka, jo sąžinė liko tyra ir be-
kompromisinė. Jis pirmas drįso 
drėbti Rusų tautai nesugriau
namą teisybę: Imperiją reikia 
griauti ir griauti be atidė
liojimų. 

Po pirmo pasirodymo šio 
straipsnio pasaulyje pasipylė 
eilė komentarų. Pats tipiškiau
sias komentaras buvo Gorbačio
vo per partijos suvažiavimą. Pa
gal Gorbačiovą, Solženicynas 
yra didelis rašytojas, bet gyve
na 19 šimtmečio monarchis-
tinėje dvasioje, atsilikęs nuo da
barties. Tuo tarpu visoje naujai 
išleistoje monogramoje nėra ne 
vieno žodžio ar minties apie 

monarchijos grąžinimą. 
Penkiasdešimties puslapių 

monogramoje Solženicynas nag
rinėja beveik visas problemas, 
liečiančias Sov. Sąjungą. Kai 
kur gal net per smulkiai, net 
romantiškai. Tačiau pradžioje 
gvildena patį svarb iaus ią 
reikalą — tai respublikų at
siskyrimo klausimą. Be jokių 
skrupulų ar suvaržymų jis tei
gia, kad Pabaltijo respublikos 
turi daugiausia teisių į visišką 
suverenumą. Turi teisę atsiskir
ti užkaukazinės ir vidurinės 
Azijos tautos ir Moldavija. Jo 
nuomone, bet koks bendravimas 
ateityje tarp Rusijos ir kitų 
tautų gali prasidėti po to, kai jos 
bus pilnai suvereniškos. Štai 
kodėl dabartiniams Krem
liaus vadams Solženicyno mintys 
visai nepakeliui. Maža to, 
Solženicynas primena rusams, 
kad atsiskyrus 11 respublikų, 
pačioje rusų respublikoje dar 
liks daugumas įvairių tautybių, 
išsklaidytų v a k a r i n ė s e ir 
rytinėse teritorijose, kurios aklo 
paklusnumo Maskvai nebesilai
kys. Visų tautybių kantrybė už 
padarytas skriaudas 19 ir 20 
šimtmečiuose jau baigėsi. Todėl 
Solženicynas ir sako: „leiskime 
joms gyventi savarankiškai, nes 
mes negalim ir nemokam drau
ge gyventi". 

Poskyryje skirtam slaviškoms 
respublikoms — ukrainiečius 
ir gudus vadina broliais. Jame 
jis bando priminti savo dalinę 
ukrainietišką kilmę. Jis irgi 
primena, kad Rusijos užuomaz
ga, religija, kultūra ir bendri 
karai su totoriais, lietuviais 
lenkais ir katalikais turėtų rišti 
tas tris tautas į naują valstybę. 
Ypatingai jis negali suprasti 
Ukrainos noro atsiskirti nuo 
Maskvos. Jis netgi kaltina aust
rus ir lenkus, kurie vakarinėse 
Ukrainos srityse (Galicijoje) 
suteršė gryną ukrainiečių 

kalbą, polonizuodami ir germa
nizuodami. Į tokį Solženicyno 
kreipimąsi ukrainiečiai reagavo 
re ika laudami , kad autor ius 
skubiai pamirštų apie bet kokią 
„Didžiarusijos" sąvoką. 

M a t c a r i s t i n ė s e is tor i jos 
knygose dažnai rusa i buvo 
skirstomi į didžiarusius, maža-
rusius ir ba l tarus ius . Be to , 
pagal Solženicyną, istorija sako, 
kad visi stačiatikiai, gyvenę 
buvusioje Didžiojoje Lietuvos 
k u n i g a i k š t i j o j e i r l e n k ų 
užimtose sri tyse, vadino save 
rusais. Todėl ir toliau tu rė tų 
likti, kas „buvę". Autoriui sun
ku priprasti prie naujų tautinių 
sąvokų, ypač kai tos tautos 
sukūrė savo dvasinį ir kultūrinį 
savitumą. Solženicynas žino 
ir baiminasi, kad dėl respublikų 
atsiskyrimo patiems rusams, 
kur jie bebūtų, a te ina atsiskai
tymo laikotarpis už praeities 
nusikal t imus. Jis netgi ka l t ina 
savo tautiečius už tai , kad patys, 
nebūdami aukštesnės kultūros, 
nepriėmė iš valdomų tautų kai 
kurių vertybių, kad nesimokė jų 
kalbų. Todėl, kai ateis atsisky
rimo valanda, autorius prašo 
vakarinių valstybių paramos ir 
priežiūros, kad skyrybos vyktų 
kaip galima taikiau. 

Įdomu, kad netgi pačių „di
džiarusių" tarpe yra nemaža 
šalininkų, kad Rusijos „likutis" 
dar būtų suskaldytas į kelis 
vienetus (gal kopijuoja Ameri
ką). 

Tuo tarpu šios didžiadvasiškos 
Solženicyno m i n t y s pačioje 
Sąjungoje y ra s lop inamos . 
Vakarų pasaulis visgi studijuoja 
p a t e i k t a s min t i s ir, l a iku i 
atėjus, jomis pasinaudos, ypač, 
kai jas pateikė rusų tau tos 
sąžinės atstovas. 

P I R M I N I A I B A L S A V I M A I 

Chicagoje yra įregistruota 
1.459,555 asmenys, turintieji 
t e i sę b a l s u o t i . P i r m i n i a i 
balsavimai įvyks vasario 26 d. 
Mieste y ra 19 padalinių (wards), 
kur daugiausia juodukai. Tie ra
jonai neteko 616 balsuotojų. 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 

RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENE 

52 
Po valandėlės jos pareigos buvo baigtos ir ji pra

dėjo dairytis Valiaus su Alfa. Keistas susijaudinimas 
perbėgo kūnu , kada pamatė jo šviesią galva, pasijuto, 
tarsi būtų užtikęs ją visiškai nuogą, bet tuo laiku 
jau girdėjo Marie balsą ir Alfos prisistatvmo žo
džius. Jūra skubiai sugrįžo į terasą. Daktarą? Rameur 
visu savo pietietišku grakštumu sveikino atvykusius, 
kviesdamas prisėsti ir išskubėdamas taurelių, visi 
kalbėjo drauge ir stengėsi būti labai malonūs. 

Tos kelios minutės, praleistos poilsio namu terasoje, 
praėjo sklandžiai ir paliko Valiui labai gera ;>pūdį. Jū
ra tę gyrė už darbštumą, pareigingumą, gi JJ apipylė 
klausimais apie belaisvę, bėgimą ir padėt: šiaurės 
Vokietijoje, buvo stengiamasi nepastebėti \o prastų, 
neelegantiškų rūbų, jo suvargusios išvaizdi- kurią jis 
taip puikiai pats jautė. Jūrai buvo aišku, kud !os noras 
šį darbą mesti Valiui būtų visiškai nesuprantamas. 
Teko užsidėti savo gražiausią šypseną ir apsiginkluoti 
tvirtybe. O viskas taip greitai ir negrąžinamai vyko! 

Vakaro gilumoje buvo keistai gera pade; ^alvą ant 
Valiaus peties ir jausti jo rankų globojančią jėgą 

nepasakau teisybės, kodėl glostau jo šviesius plaukus 
ir tyliu? Argi aš iš tikro manau, kad gyvenimas bus 
įmanomas be tikro nuoširdumo? Ar šitas mano 
užsimiršimas liks vieninteliu, ar ir toliau mano karšta 
prigimtis bus nesuvaldoma, nežinanti pažadų ir 
užmerkianti akis prieš tikrenybę? 

Šviesus Danutės veidas kankinančiai ryškiai iškilo 
atmintyje. Tokia trapi, kaip šiltadaržio gėlė. tokia graži 
savo mėlynomis baukščiomis akimis ir tokia pastovi 
savo galvosenoje! Jos paveiksle reikėjo ieškoti atspa
rumo prieš karštą pietietišką ugnį! Betgi ar tikrai mes 
esame taip kalti dėl savo prigimties, dėl savo 
blaškymosi ir troškimų! Ji prisiminė tą keistą nerimas
tį, kuris apėmė ją stebint karo galo šėlimą, tą staigų. 
nesuvaldomą norą gyventi ir būti to džiaugsmo dalimi 

būrelio. Mindaugo draugas dak ta ras iš Freiburgo 
nutraukė savo pašnekesį su daktaru Rameur ir pasiūlė 
kėdes prisiartinantiems. Tuo ta rpu pasigirdo naujas 
tango ir Rameur lengvai paėmė Jūra tės ranką: 

— Leisite, madame Jūra? 
Jūratė grįžo į šokių kambarį , nors jos kojos stai

giai atsisakė tarnauti . Rameur ranka apkabino jos 
liemenį. 

— Madame Jūra. jūs labai užsidariusi savo laimėje. 
Seniems draugams visai neįmanoma ju s pamatyti . 

— Jūs matote mane kiekvieną dieną mūsų poilsio 
namuose. Savo darbą juk aš gerai at l ieku? 

— Su pagyrimu! — Jis staigiai suspaudė jos 
liemenį. — Mano mažyte drauge, aš tavęs pasiilgau. 
Žinau, kad bus labai sunku surast i priežastį, bet aš ką 

Po to, kai ji buvo taip arti mirties vartų, ir lietė ranka nors sugalvosiu, galbūt mudu turėsim atsiimti ligonį 
dar šiltą savo bendrakeleivės kūną ligonines griuvė
siuose, kada įraudusiomis, pusiau apsitraukusiomis 
akimis, pilna apakimo baimės, sekė sočių austrų kai
miečių veidus, kada drebančiomis kojomis stovėjo 
svetimoje traukinių stotyje ir alpo iš nuovargio. - po 
viso to. kada pagaliau sugrįžo gyveniman ir pamatė 
vasarą bręstant gėlėtame slėnyje ir savo gražų 
paveikslą tyrame kalnų šaltinio vandenyje. - argi ji 
galėjo būti kalta dėl noro džiaugtis ir mylėti? 

10 
Šviesa ir muzika sklido per atidarytus Gerulių buto 

Užmerkusi akis ji stengėsi susigrąžinti sau ramybę ir langus į vakaro tyloje skęstantį sodą. Joana Gerulyte 
lygų širdies plakimą, o tačiau jos viduje kažkas virpėjo, lengvai siūbavo savo šokėjo glėbyje, Eglute išdykusiai 
kovojo ir nedavė užmigti. Kas aš esu, kokui moteris krykštavo su vienu iš adjutantų, o Valius buvo visiškai 
tikrumoje gyvena šitame gražiame, saule įdegusiame kapituliavęs prie kavos stalo ponios Gerulienes 
kūne ir kokia siela slepiasi už šitų tamsių, meluojančių draugystėje. Jūratė baigė šokį su savo pusbroliu Min 
akių? Kodėl aš neatsiklaupiu prie savo vyro kojų ir daugu ir grįžo atgal su juo prie rūkančių daktarų 

iš Lindau, a r ką nors panašaus . 
— Daktare Rameur, jūs manęs nesuprantate! Aš 

noriu užmiršti šios vasaros kvailystes ir to paties 
prašau iš jūsų. Likime geri draugai , bet aš myliu savo 
vyrą ir... 

— Jūra, tai buvo per graži vasara, kad aš ją taip 
greit ir be kovos atiduočiau! — žvilgsnis skverbėsi į pa
čią širdies gilumą. 

— Tas neturi prasmės, aš t ikrai skai tau tą laiko
tarpį baigtu ir prašau jūsų m a n padėti jį užmiršti. 

— Mano rimtoji Jūra , vėl tokia pa t besisvaidanti 
žaibais, kaip kadaise mūsų meilės pradžioje! Už šitą 
rimtumą aš jus ir pamilau. 

— Tai nebuvo meilė, t a i buvo neprotingas ir 
neapgalvotas žaidimas Aš da r kartą jūsų maldauju, 
likime tik geri ir nuoširdūs draugai. Tai paskutinis 
mano žodis. 

(Bus daugiau) 

t 
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NEPRIKLAUSOMYBES 
ŠVENTĖ 

73-ją Lie tuvos nepri
klausomybės atstatymo šventę 
Alto skyrius ir LB apylinkė 
rengia vasario 17, sekmadienį, 
šia tvarka: 

9:45 vai. ryto pakeliamos 
vėliavos prie Laisvės paminklo. 
10 vai. Šv. Mišios Dievo Motinos 
šventovėje. Gieda parapijos 
choras, vadovaujamas muz. 
Ritos Kliorienės. 10:30 Mišios 
Sv. Jurgio bažnyčioje. 

_ _ 4 vai. p.p. iškilmingas mi
nėjimas Dievo Motinos parapi
jos salėje. Kalbės JAV Valsty
bės departamento, Pabaltijo 
skyriaus vedėjas Paul A. Goble 
ir Lietuvių Informacijos centro, 
Washingtono biuro vedėjas Vik
toras Nakas. 

Meninę programos dalį atliks 
Clevelando vyrų choras, vado
vaujamas muz. Raimundo Ka
valiausko. 

Bus renkamos aukos Lietuvos 
laisvės reikalams. Šiuo kritišku 
Lietuvai metu mūsų didesnė 
auka stiprins kovojančią tautą 
ištesėti ir laimėti. 

Pranešėjų kelionės ir kitoms 
•- - rengimo išlaidoms padengti 

prašoma 4 dol. aukos prie 
j įėjimo. 

Aukas JAV Lietuvių Bend-
'ruomenei. Amerikos Lietuvių 
Tarybai ar Vlikui galima siųsti 
V. Stuogiui. 17902 East Park 

'. Dr.. Cleveland. Ohio 44119. 
Visi prašomi dalyvauti vigi

lijoje, pamaldose ir minėjime. 

DOSNŪS AUKOTOJAI 

į LB Clevelando apyl inkės 
^ l ižd in inkas Mečys Aukštuolis 
^ . . D o v a n a Lietuvai" sąskaiton 

yra pasiuntęs 4.515 dol. Naujai 
•surinkta 1,211 dol. suma bus 

• ̂  greitai išsiųsta. 
; »» Žuvusiųjų šeimoms padėti iki 

šiol suaukota daugiau negu 
3,000 dol. 

Stambiausieji aukotojai: dr. 
Juozas ir Birutė Skrinskai — 
1000 dol., B e n e d i k t a s ir 
Akviiina Karkliai — 500, dr. 
Edmundas ir Birutė Juodėnai — 
200. Po šimtinę: Vladas ir Biru
tė Čyvai. Juozas ir Marija Miko-
niai. po 50 dol.: Irena Sušins-
kienė. Vytautas ir J a n i n a 
Januškiai. Frank Baldauskas, 
Juozas ir Ona Žilioniai. Skaučių 
..Židinys" ir Jonas Balbotas. 
Mečys ir Leokadija Baliai — 40 
dol. Kiti po 25, 20, ar mažiau. 

Juozas Stempužis — ,,Tėvynės 
garsu" vedėjas iš klausytojų 
aukų paskyrė Vilniaus radijo 
lietuviškoms transl iaci joms 
užsieniui paremti 500 dol. Savo 
auka Vilniaus radijui prisijun
gė ir dr. Jonas ir Izabelė Stan
kaičiai. 

Aukos paramai Lietuvai renka
mos ir toliau. Jas galima Įteikti 
LB Clevelando apylinkės iždi
ninkui Mečiui Aukštuoliui 
kiekvieną sekmadien į po 
lietuviškųjų pamaldų Dievo 
Motinos parapijos svetainėje ar 
pasiųsti jo adresu: Mr. M. 
Aukštuolis. 25230 Chardon Rd.. 
Richmond Hts., Ohio. 44143. 

NOBELIO P R E M I J A -
STALINO P R E M I J A I 

Anekdotas , kursuo jan t i s 
Maskvoje, buvo atspausdintas 
viename vietiniame laikraštyje 
kaip trumpas skelbimas: „No
belio premija iškeisiu j Stalino 

' premija". 
Šis anekdotas ir daugumas 

sovietinio jumoro iškyla kaip 
ironija ir slaviška melancholija 
krašte, iševvenančiame nusimi

nimą, kai šeštieji „perestroikos" 
— persitvarkymo metai eina į 
pabaigą. 

Paskutinis šviesiomis spalvo
mis pieštas prez. Mikhail S. 
Gorbačiovo paveikslas, kaip 
„Sovietų išgelbėtojo" grei
čiausiai mirė sausio 13 kartu su 
Lietuvos televizijos bokšto 
gynėjais. 

Prezidentas, kuris spalio 
mėnesį laimėjo Nobelio taikos 
premiją ir buvo garbinamas, 
kaip turintis demokratinį ins
tinktą, dabar kraštą valdo dek
retais. Viena ranka su augančiu 
tvirtumu nori išlaikyti sąjun
goje visas 15 respublikų, bet an
troji vis tebedreba, kai paliečia 
ekonominio gyvenimo variklį". 

Cituotieji sakiniai, atspaus
dinti Clevelando „Plain Dealer" 
dienraštyje š.m. sausio 5 d., yra 
iš AP žinių agentūros Maskvo
je straipsnio, pavadinto „Nusi
minimas sklinda Sovietų Sąjun
goje" iškarpa. Kartu straipsnis 
pailiustruotas nuorauka, vaiz
duojančia sovietų kareivius, 
patruliuojančius Vilniaus gat
vėje ir pro juos einančius jaunus 
vyrus sarkastiškai žvelgiančius 
į juos. 

„Plain Dealer" dienraštis ben
drai labai daug, objektyviai ir 
greitai informuoja apie įvykius 
Lietuvoje. Dažnai vakare gir
dėtos naujienos iš Vilniaus, 
rytmečio dienraštyje randa 
plataus atgarsio. Šis, šiemet 150 
metų sukaktį švenčiantis dien
raštis, Lietuvos klausimais yra 
davęs visą eilę gražių vedamųjų, 
persispausdinęs pasaulio perio
dikos žymiųjų žurnalistų 
straipsnių, liečiančių Pabaltijį, 
atspausdinęs charakteringų ka
rikatūrų, paskelbęs įdomių 
skaitytojų laiškų anie į laisvę 
žengiančią Lietuvą. 

PAGERBTI LAISVĖS 
HEROJAI 

Sausio 27, sekmadienį, Dievo 
Motinos šventovėje buvo pras
mingai prisiminti sausio 13 d., 
Vilniuje ir sausio 20 d., Rygoje 
sovietų kariuomenės nužudyti 
laisvės gynėjai. Žuvusius ger
biant, procesijoje įneštos trys 
Pabaltijo vėliavos, kartu su 
bendrąja visų trijų Pabaltijo 
valstybių vėliava. Partizanų 
dainos graudi melodija sklido 
vargonų garsais. Koncelebruo-
tas šv. Mišias aukojo klebonas 
kun. G. Kijauskas, SJ, ir prel. 
Aleksandras Goldikovskis. 

Pamaldose dalyvavo pabal-
tiečių atstovai, televizijos ir 
radijo reporteriai. Pamokslą 
anglų kalba pasakė kun. Ki
jauskas , ypač pabrėždamas 
faktą, kad Pabaltijys parodė 
pasauliui, jog tautos nebijo už 
laisvę mokėti ir brangia savo 
kraujo auka. Šios smurto aukos 
nereiškia pralaimėjimo, bet 
laimėjimo pradžią. Pasaulio 
tautų ir lietuvių istorijoje tokių 
didvyriškų momentų daug užre
gistruota. 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

Clevelando SLA 14-tos kuopos ir naujai įsikūrusios 377 \uopos nariai bendrame susirinkime Lietu
vių namuose. 

Tikinčiųjų maldos buvo skai
tomos lietuvių, latvių ir estų 
kalbomis. Laisvės gynėjų pavar
dės buvo pagarbiai perskaitytos. 
Šventovėn sklidinai susirinkę 
maldininkai giesmėje ir nulen
kę galvas maldoje už kovo

je už laisvę atidavusius savo 
jaunas gyvybes. Mūsų laikų 
didvyriai! 

Po pamaldų parapijos svetai
nėje TV 8 kanalo korespondentė 
Lorrie Taylor turėjo ilgesnį ir 
išsamesnį pokalbį su Gražina 
Kudukiene. Ji ir jos vyras Rai
mundas Kudukiai yra labai 
aktyviai įsijungę į Lietuvos 
laisvės judėjimą, negailėdami 
pastangų ir lėšų Lietuvos 
klausimui kelti žinių komu
nikacijos tinkle. Į pokalbį buvo 
įsijungę ir advokatas Augusti
nas Idzelis bei Vy tau t a s 
Nasvytis. Pokalbio ištraukos 
buvo rodomos vakarinėse žinių 
laidose. 

Raimundas Kudukis. Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
vicepirm. visuomeniniams rei
kalams, padarė pranešimą apie 
prieš dieną įvykusio posėdžio 
nutarimus PLB būstinėje, Cin-
cinnati, Ohio. 

LB apylinkė visu stropumu 
vykdo vajų Lietuvos pagalbai, 
žuvusiųjų šeimų paramai. 

MALDOS UŽ LIETUVA 

Dievo Motinos parapijoje 
kiekvieną ketvirtadienį po 
vakarinių <7 vai.) Mišių mel
džiamasi už Lietuvą, sunkiu, 
krauju pažymėtu keliu žengian
čią į laisvę. Ir Mišių aukoje ir 
susimąstymuose prašoma Aukš
čiausiojo stiprinti ir laiminti 
Lietuvos žmones, jų parlamento 
ir vyriausybės vadovus šiose 
kritiškose dienose. 

Parapija 1990 m. išleido 
specialią 64 psl . knygelę 
„Maldos už Lietuvą". Ji nau
dojama šiems savaitiniams susi
kaupimams. Gražiai įrištos 
knygelės viršelį puošia Vilniaus 
Aušros Vartų Marijos paveiks
las, įžanginėje trijų posmų poeto 
Kazio Bradūno maldoje prašo
ma: „Nutildyk, Viešpatie, ledinį 
šiaurės veją. Težydi tyliai sodai 
prie namų. Tegu viršūnes tavo 
rankos glamonėja Pietų vėjelio 
dvelkimu". 

Savaitinėse susikaupimo mal
dose giedamos giesmės. Ben
dram giedojimui vadovauja 
Čiurlionio ansamblio valdybos 
pirm. Vladas Plečkai t i s . 
Kalbama viena iš litanijų, 
skaitomos maldos Užbaigiama 
„Lietuva brangi" giesme. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Rockford , IL 
V A S A R I O 16 MLNEJIMAS 

Vasar io 24 d. Rockfordo 
ALTos skyrius ruošia vasario 16 
dienos minėjimą. Minėjimas 
prasidės Mišiomis 12 vai. Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje. An
troji minėjimo dalis prasidės 
punktual iai 2 vai. p.p. Rock
fordo lietuvių klube 

Į minėjimą atvyksta V.D.Š. 
rinktinės sesės ir broliai šauliai. 
Jų dalyvavimas suteikia gali
mybę iškilmingai ir su pagarba 
pagerbti ir prisiminti buvusius 
ir dabar t in ius kovotojus už 
Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę. Valdyba deda pastan
gas, kad šiuo kritišku Lietuvos 
kovoje už laisvę metu šis 
m i n ė j i m a s ir visų laisvę 
mylinčių žmonių parama šiai 
I i būtų žinoma ir Amerikos 
valdžios pareigūnams, kurie yra 
kviečiami į šį minėjimą. Taip 
pat yra kviečiami televizijos, ra
dijo ir spaudos atstovai. 

Meninėje programoje garsioji 
ir nežinanti nuovargio šokėjų 
grupė „Klumpė". Jos vadovas 
yra energingas Stasys Milašius. 
Ši grupė yra žibantis lietuvybės 
vienetas. 

LAISVĖS VIGILIJA 
J a u daugel į metų Dievo 

Mot inos parapi ja Vasar io 
16-sios išvakarėse ruošia Lais
vės vigiliją. Šiemet tokia Vigili
ja bus vasario 16 šeštadienį. 
6:30 vai. vak. parapijos šven
tovėje. 

Pritemdytoje šventovėje tikin
tieji su žvakelėmis rankose 
g i e d a giesmes, meldžiasi , 
v a r g o n ų muzika pr ipi ldo 
šventovės skliautus. Parinktos 
mūsų didžiųjų mąstytojų raštų 
ištraukos tikrai padidina laisvės 
l auk imo ilgesį, prašymą j 
Dangų: „Sudrauski, Viešpatie, 
atūžiantį griaustinį,/ Teis 
vakaro šventa giesnv 
Bradūnas). 

Kiekvienais metais parapija 
vigilijai savo spaustuvėje at
spausdina specia:;as knygeles 
su skaitinių tekst;;: s. maldomis 
ir giesmėmis. y j ^ 

Valdyba k viečia visus Rock
fordo ir apylinkių seses ir bro
lius gausiai dalyvauti vasario 
16 d. minėjime. Atiduokime 
duoklę savo tautai , kuri šiuo 
metu moka aukščiausią kainą 
už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę. Lietuva iš mūsų 
dar nereikalauja kraujo aukos, 
bet primena lietuvio ir žmogaus 
pareigą. Dalyvaukime minėjime 
ir pagerbkime vasario 16 ir kovo 
11d. kovotojus, kurių krauju 
buvo ir yra rašoma kovojančios 
Lietuvos istorija. Iki pasima
tymo Rockforde. 

Valdyba 

Seattle, WA 
DEMONSTRACIJA UŽ 

LAISVE 

Sausio 14 d. 6 v.v. per šaltį ir 
vėją į demonstraciją prie 
katedros atskubėjo būriai Seat
tle pabaltiečių. Plevėsavo daug 
trispalvių, drauge su latvių ir 
estų vėliavomis, matėsi įvairia
spalvių plakatų remiant Lietu
vos nepriklausomybę. 

Demonstraciją pradėjo Seattle 
Lietuvių B-nės pirmininkė Ina 
Bertulytė-Bray, trumpai paaiš
k indama, kodėl šiandieną 
susirinko Seattle lietuviai, lat
viai ir estai. Sugiedojome 
„Lietuva Brangi" ir „Marija, 
Marija". Kabėjo senatoriaus 
Brock Adams asistentas. Po 
kalbų eisena žygiavo Madisono 
gatve, žmonės skandavo „Free 
:he Baltics!" Pravažiuojančių 
automobilių vairuotojai dažnai 
triukšmingai parodė savo 
pritarimą demonstracijai. 

Eisena vėl sugrįžo prie 
katedros, kur j a u rinkosi di
džiosios taikos demonstracijos 
dalyviai. Pabaltiečiai išstovėjo 
prie katedros durų per arki-
vysk .po pravestas maldas prieš 
karą. Po maldų iš katedros išei
nanti didžiulė minia, atvykusi į 
taikos demonstraciją, stebėjo 
pabalti c: vėliavas bei pla
katus. AI <ui sukosi kores
pondentai. V 'esnėje žinių 
laidoje televizijos ketvirtas 
kanalas parodė trumpą pasi
kalbėjimą su Linu Erlingiu. 

- Z . 

Pridedant 1988 m. liapo* 2 d„ k M *e«ta<Jlenį 
8:40 Iki 10 v. v. 

per WPNA (buv. WOPA stotta) 1490 AM 

Žemė L 
..Nauja radijo laida šiuolaikiniam l ietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Muzika - (valkata - moterų paaautta - aportaa - lltaratūra - kinai • satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
Pasakų pasaulis mažamečiais lietuviukams' 

•:30 v.v. Iki 8:40 v.v. 

AMance Communicat ions, Inc. 
408 South Oak Park Avenua, Oak Park, IL 60302 

t a i . nr. 848 8980 

PASSBOOK 
SAV1NGS... 

the best v»ay to save regularly' 

O/l „ \ \ 

Paid and 
ompounded 
Ouarterly 

s e e u s fo r 

UflWfc f i n a n c » n 9 -
AT OUR 10VV RATES 

W t T M m » » ¥ M ( « l ! 
TO f «T VOOP I N C O M I 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

2 2 1 2 VVEST CERMAK ROAD CHICAG0, ILL 60608 

Peter Kazarauskas , Prs. Tel . : 847-7747 

Hours: Mon. Tue. Frl. 9-4 Thur. 9-8 Sat. 9-1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apa"tmentus ir Žemę 

Ontui); KMIECIK REALTORS 
M 7922 S. Pulaski Rd. 
a&l 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės i Danutę Mayer. Ji 
profes ional ia i , sąž in ingai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

IEŠKO DARBO 

J a u n a pora i e š k o d a r b o . 
Kruopščiai atliekami butų remon
to darbai. 

Skambinkite: 708 -439 -9472 

Moteris iš Lietuvos gali prižiūrėti 
ligonį, vaikus ir padėt i namų 
ruošoje p ="e ;dau t i na š i a ^ ė s 
vakarų priemiesčiuose. Skambin
ti vakare 708-289-8062. 

HELP VVANTED 

Pasaulio Liet. centrą* la iko raštinės 
tarnautojo,-os. 5 d. Į sav nuo 9 iki 5. Turi 
laisvai vartoti lietuvių ir anglų kalbas. 
Pareigos: atsakinėti telefonus, mašinėle 
rašyti įvairius laiškus, raštus ir pan 
Suinteresuoti skambinkite: V. Krumpliui, 
t a i . 708-257-6777. 

PRESSMAN 
for small offset duplicator press Some col-
or expenence necessary South side ioca-
tkxi Call Jim Mušt be able to communicate 
in English. 

708-425—7211 
egual opportunity employer 

Reikalinga šiek tiek angliškai kal
banti moteris pietiniame priemiestyje 
prižiūrėti senesnio amžiaus moterį. 
Kambarys, maistas ir alga. Kreiptis 
708-339-2303 

Reikalinga moteris prižiūrėti 6 
m. mergaitę ir padėti namų ruo
šoje. 

Kreiptis: tel . 312 -239 -0780 . 

{eC'iį /l/a 2 o~t>i.-£~~ 

MFXHANI\'[ 
MŪZA 

REAL ESTATE 

c a ^ 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave., 
Chicago. IL 60629 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

L9 MLS Kompiuterio 
pagalba, B U D R A I T I S asmeniškai 
ir sąžiningai patarnauja įvairaus dydžio 
nuosavybių P IRKIME bei PARDA
V I M E . V e l t u i Į K A I N A V I M A S , 
nuolaida PENSININKAMS. 
Skambin 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 

D3 AKS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Šimaitis,Realtor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzie Ava. 
Tel . 416-7878 

FOR SALE 
Detux Oak Lawn 3 bdrm. home; 2 ' ; 
bath, ,,bi-level" + 2 bdrm. apt on 
ground fl. ideal for in-laws; 2Vz car 
garage; air/cond.; large lot; sun deck; 
low taxes. $ 2 3 5 , 0 0 0 . Cal l 

708-423-2637. 

Pradėkite naujus matus naujame 
mūro-kedro...split-level" name; ant kal
nelio. Willow Springs, IL: 4 mieg. Graži 
apylinkė, miškai aplink Tik $159,900. 

Kreiptis; J o a n Rizzi , 
" -?well Banker , 

708 -789 -3200 

Parduodamas 6 k a m b . 3 mieg . 
namas ir 1 Yz auto garažas. Šoni
nis įvažiavimas, 66 St. & Lavvndale 
apyl. 

Tel . 3 1 2 - 5 8 5 - 9 0 7 3 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 a r 376-5996 

10°/o—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
sas mus 

F R A N K ZAPOLIS 
3208V2 VVest 95th Stret 

Tel . — G A 4 -8654 

Lietuvoje parduodami automobiliai: 
Lada 2106 — $4.200. Lada 2107 — 
.•^4,300. Lada 2108 — $4.300. Lada 
2 09 — $4.500. Automobiliai nauji su 
ga.antija. Pristatome dolerius Lietuvo
je J i "ų giminėms už dešimtą procentą 
Keičiame aukštu santykiu dolerius Į 
rublius, vienas doleris prie dvidešimt 
rublių Atsiskaitymas tik po paslaugų 
suteikimo Skambinti: (708) 430-0030 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAlSYMAi 

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

.ningai 
312-779-3313 « 

KLAUDIJUS PUMPUTIS -^r 

Naujas poetės Editos Nazaraites eilėraščiu 
rinkinys yra puikus įrodymas, kaip šių dienu 
technikos pasaulyje gali egzistuoti ir poezija 
nuo to pasaulio neatttrūkdama. net p supoefin 
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 prideda 48 centus 
mokesčio 

EGZODO U T E R A T Ū R O S 
ATŠVAISTAI 

Išeivių literatūros kritikos antolo
gija, (1946-1987) išleista Vilniuje 
1989 metais Antologijoje Girnius, 
Maceina, Nyka-Niliūnas, Šilbajoris 
ir daug kitų. Vilniaus universiteto 
lietuvių literatūros katedros vedėja 
Viktorija Daujotytė apie šį leidinį 
rašo: Be abejonės, tai labai svar
bi knyga, ne vienu atveju parankinė 
ir literatūros mėgėjui, ir studentui, 
ir specialistui" Knygos sudaryto
jas, įvado ir paaiškinimų autorius 
Liūtas Mockūnas Amerikoje su 
persiuntimu kainuoja 17 dol. Il
linois gyventojai dar prideda vals
tijos mokesčio 1.20 dol. Kitur — 
18 dol. Užsakymus siųsti ..Drau
go" adresu. 

file:///uopos


ATSIŠAUKIMAS 

Sveikiname Lietuvos Respub
likos Aukščiausiąją Tarybą i r 
jos vyr iausybę, š v ę s d a m i 
73-čiąją Vasario 16 d. Nepri
klausomos Lietuvos valstybės 
paskelbimo sukaktį. 

Vieningai jungdamiesi s u 
lietuvių tauta, su Lietuvos pilie
čiais, su demokratiškai išr inkta 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siąja Taryba ir jos sudaryta 
vyriausybe, kovojame, kad 1990 
m. kovo 11 dienos ak tu a ts ta
tyta Nepriklausomos Lietuvos 
valstybė būtų įkūnyta. 

Mes prašome visus lietuvius ir 
visas organizacijas kreiptis į 
savo krašto vyriausybes ir į visą 
pasaulį paremti mūsų siekimą, 
kad 

1. Lietuva ir jos vyriausybė 
būtų pripažinta de jure ir de fac-
to laisvųjų pasaulio valstybių 
tarpe. 

2. Iš Lietuvos teritorijos b ū t ų 
išvesti Sovietų Sąjungos ka
riuomenė ir KGB daliniai. 

Prašykime visų valstybių ir 
ypač JAV suteikti Lietuvai fi
nansinę ir materialinę pagalbą, 
kad galima būtų atstatyti pe r 
51-nerius metus naikintą kraštą 
ir užterštą gamtą. 

Lai gyvuoja laisva ir Nepri
klausoma Lietuva. 

Dr. Kazys B o b e l i s 
P i rmin inkas 

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas 

Inž. Grožvydas L a z a u s k a s 
P i rmin inkas 

Amerikos Lietuvių Taryba 
Dr . A n t a n a s R a z m a 

P i rmin inkas 
JAV Lietuvių Bendruomenė 

MŪSŲ KOLONIJOSE PIEŠINIŲ KONKURSAS DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. vasario mėn. 15 d. 

Beverly Shores, IN 

KUN. MYKOLAS KIRKILAS 
I Š V Y K O 

K u n . M y k o l a s K i r k i l a s , 
Debeikių ir vėliau Vabalninko 
vikaras , r u s a m s okupuojant 
Lietuvą, 1944 m. pasitraukė į 
Austriją. Būdamas Vienoje, 
lankė Veterinarijos akademiją 
ir ją 1948 m. baigė daktaro 
laipsniu, parašęs ir apgynęs 
disertaciją. Dalyvavo lietuviškoj 
veikloj ir 1947-1949 metais buvo 
Vienos lietuvių grupės pirmi
ninku. Atvykęs į JAV, vikaravo 
Chicagos ir Grand Rapids vys
kupijų parapijose. Išėjęs į poilsį, 
atsikėlė į Beverly Shores, In
dianoje, ir vietos Šv. Onos 
bažnyčioje dažnai patarnaudavo 
lietuviams ir visiems parapie-
čiams. 

Beverly Shores vietovė graži, 
tarp medžių, prie pat Michigano 
ežero. Bet kun . M. Kirkilas su 
laiku pradėjo pasigesti šiltesnio 
klimato. Žiemomis nuvykdavo 
kelioms savai tėms į Floridą, o 
praeitą lapkričio mėnesį išsikėlė 
kar tu su giminaite Marija Vilu-
t iene pastoviam apsigyvenimui 
į St . Petersburgą. 

Išlydėti sus i r inko gausus 
Beverly Shores ir apylinkių lie
tuv ių būrys , pr ipi ldydamas 
erdvią Lindos restorano Michi-
gan City salę. Vaišių metu Be
verly Shores lietuvių klubo var
du a ts isveik ino žurna l i s tas 
Vytautas Kasniūnas. Balfo var
du kalbėjo skyriaus pirminin
kas inž. Kazimieras Pocius ir 
nuoširdžiai dėkojo kun. M. 

Kirkilui už gausias aukas 
Balfui. Vietos respublikonų, su 
lietuviais glaudžius santykius 
palaikančių, vardu atsisveikino 
Ella Radienė, o Jonas Kavaliū
nas visų susirinkusiųjų vardu 
įteikė kun. M. Kirkilui ir Mari
jai Vi lu t ienei dovanas — 
Lietuvos ir Beverly Shores 
vaizdų albumus. Visi linkėjo 
la imingai naujoje vietoje 
įsikurti ir nepamiršti Beverly 
Shores liekančių kaimynų ir bi
čiulių. 

Gražų atsisveikinimą su kun. 
M. Kirkilu surengė ir Beverly 
Shores Šv. Onos parapijos 
klebonas kun. Charles Doyle. 
Koncelebruodamas su kun. M. 
Kirkilu Mišias, klebonas nuošir
džiais žodžiais dėkojo kun. M. 
Kirkilui už vertingą talką, 
kai klebonas išvykdavo, lai
kant parapieč iams Mišias, 
sakant pamokslus, klausant 
išpažinčių, ir pap ra šė pa-
rapiečius antros rinkliavos 
metu sudėti išvykstančiam kun. 
M. Kirkilui dovaną. Po Mišių 
klebonas ją įteikė, o parapiečiai 
ilgai kun. M. Kirkilo neišleido, 
stengdamiesi asmeniškai atsis
veikinti bei savuosius linkė
jimus perduoti. 

Koresp. 

Geležinio vilko sniego skulptūra Hamiltone. 

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 8 0 M E T Ų P R E K I A U J A M E „ R O C K OF A G E S " 

• Paminklai 
• Antkapiai 
• Mauzoliejai 
• Bronzinės atminimo lentos 
• Dvigubos atminimo lentos 
• Antkapių (rašai 
• Laikini antkapiai 
• Valymas 
• Antkapiai ir paminklai 

pagal užsakymą 
Paminklų apžiūrėjimo kambarys • 

AUKŠTOS K O K Y B Ė S A N T K A P I A I P R I E I N A M O M I S K A I N O M I S 
P l r m a d — p * n k t . 9 :00 v.r . — 4 : 3 0 v . p.p. 

Šoštd. — 10:00 v . r . — 4 : 0 0 v . p.p. 
S e k m a d . — 11:30 v . r . — 3 : 3 0 v . p.p. 

* A P T A R N A U J A M E V I S Ų R E L I G I J Ų K A P I N E S 
Vienintelė p a m i n k l ų p r e k y b a p i e t i n ė j e mies to dalyje 

_ i 

JAV LB Švietimo taryba 
išeivijos lietuviškajam jaunimui 
skelbia piešinių konkursą. 

1. Amžius: 
1 gru{* — vaikų darželis ir 

pirmas skyrius; 
2 grupe - antras, trečias, 

ketvirtas skyriai; 
3 grupe — penktas, šeštas 

skyriai konkurse gali daly
vauti pavieniai mokiniai arba 
visa klasė). 

2. Temos: 
1 grupu — daina „Du gaide

liai"; 
2 grupe - „Pelenė"; 
3 grupe — sukria savo pasaką 

ir išpaišo. Prašom prie piešinių 
prisegti pasaką. 

3. Dydis: 
Piešti ant 8% x 11 colių dy

džio balto popieriaus arba kar
toninio popieriaus (posterboard). 

4. Skaičius: 
1 ir 3 grupei - 2 piešiniai; 
2 grupei — 4 piešiniai. 
5. Piešimo technika: 
Paprastu pieštuku, spalvotais 

pieštukais, kreida, pastelėmis 

KANADOS ŽINIOS 

Hamilton, Ont. 

PROTESTŲ PAREIŠKIMAI 
Šiomis dienomis, kol Irake 

siaučia karas, ypatingai sunku 
atkreipti viešos spaudos dėmesį. 
Vietiniai lietuviai su įvairiom 
pasekmėm raštu bei demonstra
cijom kelia Lietuvos vardą. Jų 
tarpe Antanas Gudinskas pa
reiškė savo protestą sniego 
skulptūra. 

Pr ie savo namų Antanas 
nutašė iš sniego trijų metrų 
Geležinį Vilką. Šalia vilko virš 
užrašo Vi ln ius plevėsavo 
tr ispalvė. Projektą papildė 
lentelė, aiškinanti Gedimino 
sapną ir Vilniaus įkūrimą 14 
amžiuje. Taip pat pabrėžta, kad 
vilko graudus staugimas šiom 
dienom prieš Kremliaus at
naujintą priespaudą tiek pat 
reikšmingas kaip ir anksčiau. 

Lietuviai džiaugiasi atkreiptu 
dėmesiu Hami l tono radijo 
stoties bei laikračių. Be to, 
š imtai praeinančių žmonių 
sužavėti skulptūros dydžiu buvo 
supažindinti su dabartine lie
tuvių padėtim, sena istorija ir 
įsidėmėjo Vilniaus vardą. 

Dirbkime kaip tik išmanome. 
Daug esame pasiekę. Nenuleis-
kime rankų ir toliau. Mūsų 
triūsas tėvynės labui reikšmin
gas. 

R. Bagdonaitė-Chiarel l i 

(crayons), flamasteriais (mar-
kers) ir akvarelėmis. 

6. Premijos (1, 2 ir 3 vietos): 
1 grupei — 15 dol., 10 dol., 5 

dol. 
2 grupei - 20 dol., 15 dol., 10 

dol. 
3 grupei - 25 dol., 20 dol., 15 

dol. 
Piešiniai bus premijuojami 

pagal išreikštą pasakų grožį ir 
estetiką. Piešiniai tur i būti 
užbaigti ir prisiųsti komisijai ne 
vėliau 1991 metų kovo 15 die
nos. Komisiją sudaro: pirm. 
Vida Brazaitytė, Rima Polikai-
tytė ir Daiva Skuodytė. Pieši
nius siųsti: Vida Brazaitytė, 
9201 South Moody, Oak Lawn. 
IL 60453, tel. 708-598-8331. 

Prie piešinių pridėti vardą, 
pavardę, adresą, telefoną, 
skyrių, mokyklos pavadinimą. 

Prieš viešuosius tiesos priešus Kaip toli siekia tavo mokė-
kiekvienas žmogus turi būti ka- jimas susivaldyti, taip toli eina 
reivis. tavo laisve. 

Tertulijonas Ebner Echenbach 

Meilė — tai šviesūs ir šilti 
saulės spinduliai, kurie visa 
gaivina pasaulyje. 

K. Paltarokas 

A.tA. 
Kun. JUOZAS AUGŪNAS, MIC 

Mirė 1991 m. vasario 13 d. Milvvaukee, Wisc. 
Gimė 1914 m. sausio 17 d. Nashua, N.H 
Vienuolis marijonas nuo 1932 m. liepos 16 d. 
Kunigas nuo 1943 m. rugpjūčio 8 d. 
Gyveno kaip rezidentas Racine. Wisc 
Pašarvotas penktadienį, vasario 15 d., Šv. Kazimiero 

bažnyčioje, Racine.nuo 2 iki 6 vai. vak. Šv. Mišios 6 vai. vak. 
Šeštadienį, vasario 16 d., 7:30 vai. ryto išvežamas iš 

Racine. 
Laidojamas šeštadienį, vasario 16 d., 10 vai. prie duobės 

Šv. Kazimiero kapinėse. Marijonų sklype, Chicagoje. 
Nuliūdime liko sesuo ses. M. Dorothy ir Marijonų 

vienuolija. 
Prašome už Velionį pasimelsti. 

Marijonų vienuolija ir ses. M. Dorothy 

A.fA. 

ONA 
REZGAITĖ 
PIEŽIENĖ 

Jau suėjo devyneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą Žmoną ir Motiną, kurios netekome 1982 
m. vasario 18 d. 

Nors laikas bėga, bet mes mūsų Onutės niekada negalime 
pamiršti. Amžinoji šviesa tegu jai šviečia. 

Už a.a. Onos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos 
sekmadienį, vasario 17 d., 10:30 vai. ryto Visų Šventų 
bažnyčioje, San Pierre, Indiana. Taip pat prel. Ladas Tulaba, 
Šv. Kazimiero Lietuvių kolegijos rektorius-emeritus, atnašaus 
šv. Mišias ui velione Romoje. 

Maloniai prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti a.a. Oną Piežienę maldose. 

Nuliūdę: vyras Stasys, dukterys Joanna ir Berna-
detta, sūnūs Jonas ir Tomas, šešiolika anūkų, keturi 
proanūkai ir brolis Jonas. 

Lietuvoje tragiškai žuvus 

A.tA. 
POVILUI ČIURINSKUI 

jo broliui dr. ANTANUI ČIURIUI su šeima ir jo 
giminėms Lietuvoje ir čia Amerikoje reiškiame gilią 
užuojautą. 

Gražina ir Algirdas Petruliai 
Bronė ir Bronius Oniūnai 
Dalia ir Algis Augūnai 

TORGSYN 5542 Geary Blvd., 
San Francisco, CA 94121 

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

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ POPULIARIAUSIAS PREKES! 

VIS IEMS A M E R I K O S LIETUVIAMS: 

Jūsų draugams ir giminėms Lietuvoje 
muito! Prekės pristatomos į namus ve t 
dienų kitose USSR respublikose 

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 t t a i M 127/220 
T V PRI IMTUVAI 
p*t sateNtą Europai 

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

Importuotas kumpis 1 s» 
Importuota dešra 2 2 sv 

rūksta maisto. Pripildykit jų tuščius šaldytuvus dabar' Nėra 
Ji! Pristatymas trunka 5 dienas Maskvos rajone, arba 15-20 

Mincemeat" 0.75 sv 
Dešrelės (..Frankfurters") 1 sv 
Daniškas sūris 0 88 sv 
Troškinta jautiena 1 1 sv 
Mėsa baltame padaie 1.1 sv 
Malta pupelių kava 1.1 sv. 
Tirpstanti kava 0.44 sv 
Kondensuotas pienas 0 75 sv 
importuota arbata 1.1 sv 
Kakava »-1 sv 
Sausi prieskoniai 1 oo> 
Importuotas šokoladas 1 box 
šokoladiniai pyragaičiai 1 1 sv 
Grikiai arba spageti 2 2 sv 

Umlmuatom k minom JAVbė**. Prllm** mw*>iiiw tffonu 
U $mą JAVmttmtų Ir U kitų krmmtų. P*+i<**nm ——MM— 
gtmtnmtm Sov. Bfmgof. Pmrrmdmm* p"*9*—-
Mūsų parduotuve siunčia visokių rūsių ra<W» "r etektronmius prie
taisus | Sov Sąjungą su apmokėtu art>8 ^apmokėtu 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 
• Kondommiumai Pasiteiraukite 
• Indų plovimo mašinos nuo $500 
• Skalbimo mašinos nuo$550 
• Mim-traktoriai nuo $2.000 
• (vainos prekės Pasiteiraukite 

KOMPIUTERIAI 
Su rus t iku raidynu 

Valandos: p l rm. - t re£d . 11 -6 , 

kstv l r td . -saatd . 1 1 - 7 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

kad a t idaro n a u j u s l a ido tuv ių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
M a r ą u e t t e Pa rke 

Kit i S. C. Lack l a ido tuv ių n a m a i : 
11028 S o u t h w e s t H w y . * Pa los Hi l l s 
9236 S. Rober t s Rd. * H icko ry Hi l l s 

2424 W. 69 St. * Ch icago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\larquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

1-<3l2)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 6046-

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144^ South 50th Avenue 

Cicert>, I l l i no i s 60650 
708-652-1003 

Visus la idotuvių n a m u s galite pas iekt i 
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 

. 

file:///larquette


DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. vasario mėn. 15 d. 

x Visi l ietuviai kviečiami 
vasario 16 ir 17 d. nuo 10 v.r. iki 
4 v.p.p. ateiti į Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejų pasirašyti 
prez. Vytautui Landsbergiui 
sveikinimą dėl pasisekusios 
apklausos Nepriklausomybės 
atkūrimo reikalu. 

x Vasa r io 16-tosios minėji
mas bus vasario 16 d., šešta
dienį, 7 vai. vakaro Jaunimo 
centro kavinėje . Dalyvaus 
Lietuvos generalinis konsulas 
Anicetas Simut is . Trumpa 
paskaita, meninė programa ir 
vaišės. Minėjimą reng ia 
Jaunimo centras , o vaišes 
Jaunimo centro Moterų klubas. 
Įėjimas — auka. Politiniams 
t iks lams aukos nebus 
renkamos. 

x LB M a r ą u e t t e P a r k o 
a p y l i n k ė s visuotinis susi
rinkimas ir Vasario 16 šventės 
minėjimas bus kovo 2 d. 3 vai. 
p.p. Seklyčioje. Ta proga bus pri
imamas solidarumo mokestis ir 
aukos Lietuvos gelbėjimo rei
kalams. Visus kviečia apylinkės 
valdyba. 

x Vasar io 24 d. IPSA IN
TERNATIONAL. Ltd.. bendro
vės direktoriai rinksis spręsti 
vieno iš daugelio klausimų, su
rištų su komercija Lietuvoje, 
kaip to l iau e lg t i s su in
vestavimu krašte, nesant nuo
savybės teisių ir tam legalios 
protekcijos. Besitęsianti bjauri 
padėtis krašte jau gana ilgą 
iaiką verčia išeivijos komer
santus peržiūrėti jų darytus bei 
daromus įsipareigojimus. Liūd
niausia, kad gali reikėti sustab-
iyti žadėtą paramą ilgesniam 
laikui. Šiais tikslais buvo kreip
tasi į respublikos parlamen
tarus, bet nesulaukta ligi šiol 
jokio atsakymo. 

x Bi ru tės Vindašienės, LB 
Vidurio Vakarų apygardos 
pirmininkės, iniciatyva vasario 
20 d., trečiadienį. 7 vai. vak. 
Seklyčioje yra šaukiama visų 
organizacijų atstovų posėdis 
pasitarti Walk-a-ton reikalu. 
Visi kviečiami dalyvauti. 

x DRABUŽIAI , avalynė , 
maistas ir kt.: VAISTAI - re
ceptiniai ir nereceptiniai. Kie
k ia i n e r i b o j a m i . 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. 
312-436-7772. 

(sk) 

x Demonstraci jos dėl Lie
tuvos Nepriklausomybės, mi
nint Vasario 16-tąją, šį šeštadie
nį 2 vai. p.p. (ne 12 vai. kaip 
anksčiau skelbta) vyks Daley 
Plazoje. Chicagoje. Jaunimo 
sąjunga kviečia visus, o ypač 
jaunimą, dalyvauti. Po de
monstracijos bus eisena Michi-
gan Ave. Atsineškite vėliavas ir 
plakatus. 

(sk) 

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

(sk) 
x Baltijos r e s to rane g e r a s 

l ie tuviškas mais tas ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Užda
rytas pirmadieniais. 8100 Ro-
be r t s Rd., tel. 708-458-1400. 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių p i rk ime i r p a r d a v i m e 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą. Albinas Kurkul is , tel . 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andr ius Kurkul i s , 
tel. 312-977-7242 dirbą su Rod 
man & Renshaw, Inc. Chicago
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. 1-800-423-2294. 

(sk) 

x Lietuvos Nepr ik l auso 
mybės šventes proga vasario 17 
d. 10 vai.ryto Svč. M. Marijos 
Gimimo parapijos kieme bus 
pakeltos Lietuvos ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių vėliavos, 
kurui pakėlimo apeigas vykdys 
Vv: Didžiojo šaul ių 
rinktine, vadovaujama vėliavų 
vado Juozo Gurevičiaus. Po 
vėliavų pakėlimo šauliai su 
vėliavomis žygiuos į pamaldas. 

;formų. ' renkasi 
9:30 vai. ryto. 

x Lietuvos Vyčių 36 kuo
pos visuotinis susirinkimas bus 
. asario 1S d., pirmadienį. 7:30 
vai. vak. Nekalto Prasidėjimo 
parapijos mokyklos salėje. 
Nariai susirinkime laukiami. 

x Švė. M. Marijos Gimimo 
parapijos mokyklos mot inų 
susirinkimas bus vasario 18 d., 
pirmadienį. 7 vai. vak. mokyk
los salėje. Visas mokinių mo
tinas kviečiame dalyvauti. 

x Prie Cicero miesto rotu
šės bus iškeliama Lietuvos 

.'.ava vasario 16 d.. 12 vai. 
vidudieny. Ypač šią Vasario 
16-ją. nė vienas Cicero. Bervvy-
no ir apyl inkių l ie tuvis 
nelikime namie, atvykime prie 
50 Ave. ir 25 St. kampo. Apei
gos bus t rumpos ir po jų 

e į Chicagos miesto 
centrą demonstracijoms 2 vai. 

x Lietuvos Nepr ik l auso 
mybės atkūrimo 73 metų ir 
1990 m. kovo 11d. deklaracijos 
paskelbimo minėj ime šį 
sekmadieni, vasario 17 d., 2 vai. 
po pietų Marijos aukštesniosios 
mokyklos auditorijoje meninę 
programą atliks Kr. Donelaičio 
mokyklų mokiniai su tautiniais 
šokiais ir dainomis. Minėjimą 
rengia ir visus kviečia Altos 
Chicagos skyrius. 

x Vasario 16-tos m e n o pa
rodos „Dailė "91" a t idarymai 
bus : 1. Čiurlionio galerijoje va
sar io 15 d. penktadienį. 7:30 
v.v.. 2. ..Lietuvių Dailės'" muzie
juje Lemonte. vasar io 16 d.. 
šeštadieni, 7:30 v.v. Visi kvie
čiami atsilankyti. 

(sk) 

x Vasario 16 proga. L.S.T. 
Korp! Neo-Lithuania rengia 
K Ostrausko dramos „Šaltkal 

spekt?- Tautiniuose 
namuose šeštadieni, vasario 16 
d.. S v.v. Programa atliks akto
riai Vytautas Juodka ir Laima 
Šulaityte-Day. Programa ir 
vaišės — $5.00 auka. Visuo
menė maloniai kviečiama atsi
lankyti. 

(sk) 

x Ieškau par tner io-ės pa
dėti nuvažiuoti į St. Peters-
burg , Florida, apie kovo 5-10 
dieną. Turi mokėti vairuoti au
tomobili 'mano). K r e i p t i s : 
708-587-8683. 

'sk) 

x KARKOJ LIETUVA! Rū 
bus. naujus ir dėvėtus, batus. 
medžiagas ;r nereceptinius vais-

ekiais, galima 
siusti i Lietuvą BE MUITO! 
siunčiami ORO LINIJA I 
RYGĄ. Siuntinius atsiimti RY 
GOS muitinėje. Minimumas 
110 lbs arba 50 kg. Kama Si 15 
už svarą. Kreiptis i: G. T. In
ternational , tel. 708-430-7334. 
9525 So. 79th Ave.. Hiokory 
Hills. II. 60157. 

(sk) 

x H( KYTOS MĖSOS GA
MINTAI — aukštos kokybės. 
Pristatome i namus Lietuvoje — 
$84.00 TRANSPAK. 2638 W. 
69 St., Chicago. IL 60629. tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

{ diplomų įteikimo vakarą Jaunimo centro didi. salen atžygiuoja Pedagoginio Lituanistikos In
stituto 14-tos laidos absolventai. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PEDAGOGINIO 

LITUANISTIKOS 
INSTITUTO PABAIGTUVIŲ 

ŠVENTĖ 

Pedagoginis Lituanistikos in
stitutas Chicagoje kas dveji 
metai išleidžia naują absolventų 
laidą. Per 32-jus instituto 
gyvavimo metus, jame savo 
lituanistines studijas gilino ar
ti 600 studentų. 232 ju šią 
mokslo instituciją baigė. įsi
gydami ir teise mokytojauti išei
vijos lituanistinėse mokyklose. 
Vyresnės kar tos mokytojų 
eilėms retėjant, dalis institutą 
baigusiųjų įsijungė į darbą 
Chicagos ir apylinkių lituanis
tinėse mokyklose — pradinėse ir 
aukštesnėse, o kai kurie ir 
pačiame institute. Simetinei. 
jau 14-tai. absolventų laidai 
diplomai buvo įteikti sausio 19 
d. Jaunimo centre suruoštame 
išleistuvių vakare. 

Iškilmės buvo pradėtos 
absolventų, instituto vadovybės 

x Dail. Ada Sutkus . Home-
vvood, 111., „Draugo nuoširdi 
rėmėja, garbės prenumeratorė, 
pratęsė prenumeratą su 50 dol. 
auka. Labai dėkojame. 

x „Amer icans for Lithu-
a n i a n F r e e d o m " , nepri
klausanti nuo ktių organizacijų, 
bet jas remianti grupė, nuo 1990 
m. kovo mėn. dirba reklaminį 
darbą remiantį Lietuvos išsi
laisvinimo pastangas. Visi, o 
ypač dėl įvairių priežasčių ne
galintys prie šių pastangų savo 
darbu prisidėti, yra kviečiami 
pinigine auka jungtis prie 
„Americans for Lithuanian 
Freedom" vykdomų projektu. 
Nuo mokesčių nurašomą para
mą prašoma siųsti (pabrėžiant 
SOS) - S O S L i t h u a n i a n 
American Community, 2713 
W. 71 St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x Pr i s t a 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. P a r ū p i n a m e butus gimi
naičiams. Skambinkite iki 12 
vai. dienos tel. (312) 434-8618. 

(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 dež. įvairių 
arbatų, 39 oz pupelių kavos, 12 
oz. kakavos. Pilna kaina -
$100.00 - kreiptis „ŽAIBAS 
9525 South 79th Ave., Hicko-
ry Hills, III. 60457, telefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 

ir lektorių eisena. Viktoro Puo
džiūno vadovaujama m or
kestrui grojant marš ; , salėn 
įžygiavo 25 lietuviškomis juos
tomis persijuosę absolv-ntai,-ės 
ir, salėje susirinkusių tėvų ir 
svečių plojimais sve.kinami, 
užėmė jiems prieš scen: paruoš
tas vietas. Juos sekė instituto 
vadovybė ir lektoriai, užimdami 
vietas scenoje. 

Vakaro programos vedėjo dr. 
Roberto Vito pakviestas, in-
vokaciją sukalbėjo lektorius 
kun. Jonas Duoba. 

Akademinę dalį sveikinimo 
žodžiu pradėjo inst i tuto di
rektorė Stasė Petersonienė. 
Džiaugdamasi 14-tomis pabaig
tuvėmis ir naujų absolventų 
..derliumi", direktorė vertino 
studentų, lektorių, t ėvų ir 
mecenatų pas tangas , „ k a d 
lietuvybė prie jaunimo pri
augtų, kaip žievė prie medžio". 
Šventės džiaugsmą slopino visų 
mintyse gyvas Kruvinojo sek
madienio Vilniuje pr is imi
nimas. Dėl nepriklausomybės 
kovojantis Lietuvos jaunimas ir 
žuvusieji visų vakaro dalyvių 
buvo pagerbti atsistojimu ir 
susikaupimo minute. 

Dr. Robertas Vitas, perskaitęs 
ins t i tu to lektorių t a r y b o s 
nutarimus, po vieną scenon 
pakvietė šio vakaro žvaigždes — 
absolventus. Gražiai įrėmintus 
diplomus jiems įteikė instituto 
rektorius dr. Jonas Račkauskas, 
fotografui skubant šią svarbią 
akimirką įamžinti nuotraukose. 

Dvejų metų instituto lankymo 
ir baigimo diplomus gavo 15 
asmenų: Raminta Bilutė, Zita 
Dubauskaitė, Tauras Gaižutis, 
Gitą Gilvydytė, Andrėja Kab-
liauskaitė, Linda Mikučiaus-
kaitė. Audra Mockaitytė, Kazys 
Motekaitis, Aldona Norkutė, 
M a r i u s P o l i k a i t i s , Rasa 
Putr iu tė , Rita Račkauskaitė, 
E l e n a T u s k e n y t ė , M a r i u s 
Tijūnėlis ir Vaiva Vygantaitė. 

Instituto nustatytą programą 
baigę, išlaikę egzaminus, atlikę 
reikalaujamą mokyklinę prak
tiką ir įteikę diplominius dar
bus, diplomus ir teisę moky
tojauti aukštesnėse lituanis
tinėse mokyklose gavo: Lidija 
Bilutė. Dainius Brazaitis, Vida 
Damijonaitytė, Bronius Fa
bijonas. Jūra tė Jankauskai tė , 
R e n a t a N a u d ž i ū t ė , Mi lda 
Rudaitytė. Edvyna Valkiūnaitė. 

Instituto trejų metų programą 
baigę ir nus ta ty tus egzaminus 
išlaikę diplomus gavo Linas 
Bunt inas ir Vidas Paulius. 

Absolventus sveikino insti
tuto rektorius prof. dr. Jonas 
Račkauskas ir Krištanavičiaus 
fondo pirm. dr. Robertas Vitas. 
I n s t i t u t o d i r e k t o r ė S tasė 
Petersonienė „į pasaulį savo 
vaikus išleisdama", įteikė po 
knygą — Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos IX tomą. 
Vydūno Jaun imo fondo vardu 
sveikindama, J ū r a t ė Varia-
kojienė absolventus apdovanojo 
to fondo išleistom knygom, o Vy
dūno Jaun . fondo dovana in-

Jūratė Variakojiene V : jno Jaunimo fondo dovana — naujausių to fondo 
iSleistų knygų rinkir, teikia PLI rektoriui dr. Jonui Račkauskui 

Nuotr J . Tamulaičio 

stitutui — vėliausiai išleistų 
knygų rinkinį priėmė rektorius 
dr. J. Račkauskas. Lietuvos 
generaliniam konsului Vaclovui 
Kleizai negalint dalyvauti, jo 
sveikinimą perskaitė programos 
vedėjas. 

Padėką lektoriams ir tėvams 
visų institutą baigusiųjų vardu, 
eiliuotu poetišku žodžiu „Ačiū, 
Tau" — išsakė diplomantė Jū
ratė Jankauskai tė , o absol
ventas Bronius Fabijonas atsku
bėjo su gražių gėlių puokšte 
direktorei St. Petersonienei. In
stituto studentų vardu su baigu
siais atsisveikino, jiems sėkmės 
linkėdamas, II kurso studentas 
Vytautas Pabedinskas. 

Pedagoginis Lituanistikos ins
t i t u t a s l i e tuv ių jaunimo 
ugdymo ilgamečiu darbu pasi
žymėjusius asmenis pagerbia 
garbės diplomais. Šį vakarą už 
40 metų darbą su lietuvišku jau
nimu buvo pagerbti lietuvių 
tautinių šokių mokytoja Irena 
Smieliauskienė ir muzikas bei 
mokytojas Faustas Strolia. 

Tolimesnėje programos eigoje 
— svečių sveikinimai. Institutą 
ir absolventus žodžiu sveikino: 
JAV LB Švietimo tarybos pirmi
ninkė Regina Kučienė, Lietuvių 
Tautinio akademinio sambūrio 
vardu — Stasys Virpša, Lietuvių 
Fondo tarybos pirm. adv. A. Os-
tis, nuolatiniai lituanistinių 
mokyklų rėmėjai Juozas ir An
tanina Vasiukevičiai, Zuzana ir 
Andrius Juškevičiai, Jaunimo 
cen t ro d i r e k t o r ė Salomėja 
Endrijonienė ir šio išleistuvių 
vakaro rengėjų-talkininkių var
du — Rita Valkiūnienė. Buvo ir 
nemažai sveikinusių raštu, voke 
neužmiršusių pridėti ir paramos 
čekį institutui. Ypač maloni vi
siems buvo sveikinimo tele
grama iš Lietuvos — Vilniaus ir 
Kauno universi te tuose dir
bančio dr. Arvydo Zygo, buvu
sio instituto absolvento ir vėliau 
studentų labai mylimo lekto
riaus. 

Meninę vakaro programą at
liko instituto etnografinis an
samblis, vadovaujamas Dalios 
Polikaitytės-Lietuvninkienės. 
J aun i tau t in ia i s drabužiais 
pasipuošę dainininkai puikiai 
aukštaičių tarme dainavo lietu
viškas liaudies dainas. Susiža
vėję klausytojai dainininkams 
negailėjo plojimų. 

Programai pasibaigus, svečiai 
vaišinosi patyrusios kulinarės 
Onos Norvilienės ir talkininkių 
pagamintais valgiais, kuriuos į 
stalus patiekė vikrios studentės, 
ir studentai . Gardžiuojantis 
kava ir mamyčių keptais tor
tais ir pyragaičiais, buvo pra
vesti vertingų dovanų laimė
jimai. Būdinga, kad laimikių 
tarpe nebuvo nei vieno butelio 
„tauriųjų" gėrimų, kurių taip 
apstu kituose renginiuose. Pa
traukliai ant stalo išdėstyti 
daiktai — Lietuvos istorijos 
draugijos padovanotas „Varpo" 
keturių tomų komplektas, dail. 
R. Jautokaitės ir menininkės P. 

Masilionienės paveikslai, Fot. 
Polio lit. paveikslas, dail. M. 
Gaižutienės keramika, Z. Du-
bauskienės lietuviška staltiesė. 
Ir. Polikaitienės juosta, K. 
Kuraitytės „Baltic Blossoms" 
žydinčių gėlių vazonas ir kt. 
gundė išbandyti laimę. Dovanas 
laimėjusiųjų veidus puošė pasi
tenkinimo šypsenos. 

V a k a r a s praėjo pakil ia 
nuotaika, dalyvaujant daugiau 
negu 200 tėvų ir svečių, besi
džiaugiančių darbščiu jaunimu, 
savanoriškai šeštadienius pa
švenčiančiu lituanistikos žinių 
p r a t u r t i n i m u i . Savo darbo 
pasiekimais džiaugėsi ir diplo
mus gavusieji jaunuoliai.-ės. 

Pedagoginis Lituanistikos in
stitutas dėkoja visiems mecena
tams, labai darbščiam vakaro 
rengimo komitetui — Alicijai 
Brazait ienei , Virginijai Bi-
lienei. Vai. Čepaitienei, H. Dai
nienei, Z. Dubauskienei, M. 
Kabliauskienei. Ir. Polikaitie-
nei, P Tuskenienei, R. Valkiūnie-
nei, dr. Austei Vygantienei, jau
nimo atstovei Vidai Brazaitvtei. 

Dėkojama dovanas laimėji
mams aukojusiems, kulinarei 
Onai Norvilienei ir jos talki
ninkėms, Vincui Pavilčiui, Jo
nui Paroniui ir kt. Įvertinimo 
nusipelno dekoracijas sukūrę ir 
stalus bei sceną papuošę Rita 
Račkauskaitė ir Keith Ducho-
vičius. Knygas absolventams 
aukoję Vydūno Jaunimo fondas 
ir Lietuvos Kronikos sąjunga. 
Ačiū visiems mecenatams ir 
vakaro dalyviams. 

Pedagoginis Lituanistikos in
stitutas džiaugiasi jaunimu, 
kuris ateina į jo šeimą. Jie yra 
mūsų visuomenės pasididžia
vimas ir viltis, kad jie galvos 
lietuviškai, brangins lietuviš
kas tradicijas, didžiuosis savąja 
kilme ir aktyviai prisidės prie 
Lietuvos laisvės atgavimo. 

IR 

ALTOS DELEGACIJA 
P A S MERA 

Altos Chicagos skyrius pa
kviestas atvykti vasario 6 d. 
9:30 vai. ryto į Chicagos miesto 
mero įstaigą. Altos delegaciją 
sudarė C. Oksas, D. Meilienė, J. 
Jasiūnienė, M. Marcinkienė, J. 
Bagdžius, J. Šidlauskas, S. 
Balzekas, pr.el. J. Prunskis ir A. 
Repšienė. Delegacijai vadovavo 
skyriaus pirm. Vladas Soliūnas. 
Delegacijai susirinkus viename 
antrojo aukšto kambaryje, dar 
prisidėjo keletas asmenų nuo 
Hot Line ir kito komiteto. Po 
kelių minučių atvyko mero 
spaudos sekretorė, kuri pa
aiškino, kad tuojau atvyks mies
to meras ir tada eisime į 
Chicagos miesto tarybos 
kambar į , kur iame vyksta 
posėdžiai. 

Po kelių minučių atvyko ir 
miesto meras Richard Daley, 
kuris pasisveikino su visais, 
paspausdamas kiekvienam 
ranką. Žinoma, su juo atvyko fo
tografai, televizija ir žurnalistai. 
Padaręs keletą nuotraukų su 
mūsų grupe, išskubėjo į posė
džių salę. Nuvykome ir mes. 
Kiekvienai tautybei buvo nuro
dyta, kur atsisėsti. 

Jau prieš tai buvo išdalintos 
trijų puslapių rezoliucijų kopi
jos, liečiančios Pabaltijo kraštų 
reikalus, kurią meras Richard 
Daley turėjo pasirašyti. Spren
dimai pradėt i taip: ..Mes, 
Chicagos miesto meras ir tary
ba, susirinkusi vasario 6 d. 1991 
m„ smerkiame Sovietų S-gos 
vykdomą brutalų smurtą Lietu
voje ir Latvijoje. įspėjame 
prezidentą Gorbačiovą tuojau 
sustabdyti jėgos naudojimą 
prieš žmonių demokratiškai iš
rinktą vyriausybę Lietuvoje. 
Latvijoje ir Estijoje. 

Mes remiame prezidento Bush 
smerkimą Sovietų Sąjungai, 
naudojančią jėgą Pabaltijo 
valstybėse Lietuvoje. Latvijoje 
ir Estijoje. Ir tą sprendimą per
duoti Sovietų S-gos vyriausybei 
ir kad būtų įtraukta į darbo
tvarkę pasitarimuose JAV su 
Sovietų S-ga. 

Mes reikalaujame prezidentą 
Bush išreikšti JAV nusistatymą 
nepripažįstantį Sovietų S-gos 
prievartinio prijungimo Pa
baltijo valstybių prie Sovietų S-
gos suteikti paramą tų valsty
bių žmonėms šiame sunkiame 
laike". 

Tos rezoliucijos kopijos bus pa
siųstos JAV prezidentui George 
Bush. gen. Sovietų S-gos kon
sului Chicagoje ir Lietuvos. Lat
vijos ir Estijos organizacijoms 
Chicagos rajone. Po rezoliucijos 
pasirašymo tuojau išvykome 
namo. Reikia dar pažymėti, kad 
lietuvių atstovai įteikė merui 
Richard Daley dovaną knygą ir 
marškinėlius su įrašu „Freedom 
for Lithuania". 

Ant. Repšienė 
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