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Jelcinas patarė 
Gorbačiovui pasitraukti 

Rusijos referendumas — prezidentas 
renkamas žmonių 

Maskva. — Po kelių savaičių, 
kai vis buvo daromos kliūtys 
jam kalbėti televizijoje, paga
liau antradieni buvo leista tar
ti žodį. 

Čia, daugelio užsienio žurna
listų manymu, Rusijos Respub
likos prezidentas Boris Jelcinas 
pasakė iki šiol geriausią kalbą. 
Jis reikalavo, kad Sovietų 
Sąjungos prezidentas Michailas 
Gorbačiovas pats pasitrauktų 
tuoj pat iš tų pareigų, nes .,veda 
tautą j diktatūrą". Ši jo kalba 
buvo perduota visai sąjungai 
per valstybės kontroliuojamą 
televiziją ir sujudino Sovietų 
Sąjungos politikus. 

„Aš 1987 metais įspėjau, jog 
Gorbačiovas savo charakteryje 
turi tendenciją į absoliučią 
asmeninę valdžią", kalbėjo 
Jelcinas. „Jis padarė viską, kas 
veda į diktatūrą, suteikdamas 
tam gražų pavadinimą — prezi
dentinė valdžia. Aš atsiriboju 
nuo Gorbačiovo politikos ir 
prašau jį tuoj pat rezignuoti ir 
per le is t i valdžią bendram 
organui — Federacijos tarybai". 
Si taryba sudaryta iš respublikų 
prezidentų. Jelcinas ragino 
visuomenę palaikyti šį jo reika
lavimą. Pranešama, jog Sovietų 
visuomenėje buvo laukiama, 
kad Jelcinas pasisakys svarbiu 
krašto klausimu. 

P r i e š savo žmones 
Paskutiniu metu Jelcinas 

buvo viešai toje pačioje tele
vizijoje kritikuojmas.smerkiant 
Gorbačiovą už atliktą smurtą 
Pabaltijo respublikose, primena 
„New York Times" savo laido
je vasario 20 d. Tik po kelių sa
vaičių pasitarimų Kremliuje 
Rusijos Respublikos prezidentui 
buvo leista prabilti televizijoje 
40 minučių. Niekada prieš tai 
joks kitas opozicijos vadas nėra 
gavęs tokio leidimo. 

Jelcinas taip pat pasakė, jog 
norįs kalbėti į tautą Gorbačiovo 
referendumo — kovo 17 dienos 
išvakarėse. 

Gorbačiovas savo dviem pir
maisiais metais davęs daug 
vilčių visiem, sakė Jelcinas, bet 
po to jo veikla pasižymėjo 
žmonių apgaudinėjimu, vis duo
dant pažadus, bet nežinant kaip 
tai įgyvendinti. Duodamas tuos 
pažadus, jis pradėjęs veikti 
pagal kitus įstatymus. Jis ir 
toliau naudosiąs žodį „peres-
t r o i k a " , t ač i au be jokios 
prasmės , kad . . išlaikytų 
centrinę valdžią ir neduotų 
nepriklausomybės respubli
koms, o svarbiausia Rusijai", 
kalbėjo Jelcinas. "Štai čia ir 
reiškiasi jo nusistatymas prieš 
žmones". 

Iš demokrat i jos tik skudura i 
Jelcino kalba yra kaip tik tuo 

metu. kai prez. Gorbačiovas 
bando savo vyriausybę grąžinti 
į Sovietų tradicinę liniją, viską 
vėl suvedant į Kremlių ir pa
naudojant karinę jėgą ..išlaikyti 
tvarkai". „Gorbačiovo reputaci
ja, kaip demokratijos nešėjo, 
buvo praėjusį mėnesį paversta 
į skarmalus, kai jis bandė ginti 
savo dalinius už panaudojimą 
tankų Vilniuje, kur žuvo 15 
neginkluotų žmonių, rašo „Nevv 
York Times", „kai jie kovojo už 
savo nepriklausomybę ir mirė 
gatvėse". Nuo tada jis dar 
daug iau davė teisių KGB 
daliniams, kad , jie kovotų prieš 

ekonominius nusikal t imus", ir 
įsakė daugiau negu 400 miestų, 
persirengus policininkų rūbais 
būt i tarp žmonių ir sekt i 
sąjūdžius. Net Rusijos Parla
mente buvo surasti elektroni
niai įrengimai, kuriais naudo
josi KGB agentai. 

A n t r a s k l a u s i m a s 
r e f e r e n d u m e 

Rusijos prezidentas bando 
savo respublikoje įvesti daugiau 
demokratijos ir laisvo verslo 
ekonomiją, kai jis an t referen
dumo atsakymo lapo įrašė ir 
antrą klausimą, ar žmonės 
norėtų, kad Rusijos prezidentas 
bū tų r e n k a m a s popu l i a r iu 
žmonių balsavimu. Toks žings
nis yra prieš Gorbačiovo nusis
tatymą, kur is nesut inka su 
t i e s iog in i a i s p r e z i d e n t o 
rinkimais. Į šį klausimą atsakys 
kovo 17 dienos referendume 
rusai. Žinoma, tai duos Jelcinui 
daug iau la isvės k r i t i k u o t i 
Kremlių ir organizuoti politi
nę opozicijos partiją. 

„Balsuotojai norėjo, kad aš 
bendradarbiaučiau su Gorbačio
vu ir aš bandžiau kelis kar tus" , 
sakė Jelcinas. Praėjusią vasarą 
jis pasiūlė sutikti su 500 dienų 
ekonominiu planu ir Gorbačio
vas sutiko, bet paskui nuo to 
atsisakė ir tada atnaujino Cen
t r o vadovaujamą s i s t emą . 
Jelcinas pasakė, kad dėl to jis 
padaręs klaidą, kad juo pasiti
kėjęs. Jelcinas baigė savo kalbą, 
kreipdamasis į žmones apsis
pręsti už ką jie pasisako, o jis 
nesitrauksiąs iš kelio įvesti 
demokratijai. „Man reikia jūsų 
pasitikėjimo ir man reikia jūsų 
paramos". 

Kremlius negal į s a t l e i s t i 
Jelcinui už tai, kad jis sausio 21 
d. pareikalavo ištirti Pabaltijo 
žudynes ir dėl jų apkaltino Gor
bačiovą. 

Vasario 16-osios minėjime Chicago-
je kalba Islandijos generalinis kon
sulas Paul S. Johnson, kuris buvo 
pagerbtas atsistojimu ir apjuostas 
tautine juosta bei palydėtas gausiais 
aplodismentais po savo kalbos. Lie
tuvos nepriklausomybės minėjimą 
surengė Amerikos Lietuvių taryba. 

Nuotrauka Jono Tamulaičio 

— Suomijos Prekybos minis-
teris Arto Saarinen pareiškė, 
jog nori įsijungti į Europos 
Bendruomenės sąjungą. Sovietų 
Sąjunga, kuri buvo pagrindine 
prekybos partnere, tapo nebe
svarbi, nes turi sunkumų su
mokėti sąskaitas Vakarų pini
gais. 

— Švedija , iki šiol nepri
klausiusi Europos Bendruome
nei, įteikė savo prašymą, kad 
būtu Driimta i šia saiungą. 

Tai ne Vilniaus vaizdas, bet matyti maža dalis demonstracijų. įvykusių Chicagos miesto centre 
praėjusį šeštadienį už Lietuvos nepriklausomybe. 

Nuotrauka Jono Tamulaičio 

Amerika ir Britanija 
atsakė Kremliui 

Maskvos planas palankus Irakui 
W a s h i n g t o n a s . — Reuterio 

žinių agentūra praneša, jog 
Amerika ir Britanija pranešė 
Maskvai, kad jos pasiūlymas 
pradėti paliaubas Irako kare 
y ra nepri imtinas, nes nėra 
nustatyto laiko, kada Irakas 
tur i pasitraukti iš Kuvvaito ir 
n e r e i k a l a u j a - kad I r akas 
sut iktų su visomis Jungtinių 
T a u t ų rezoliucijomis, sako 
Vakarų diplomatai. 

Abu šie sąjungininkai savo at
skiruose pranešimuose pareiškė 
Maskvai savo nusistatymą, jog 
I rakas turi per kelias dienas tai 
padaryti, tai reiškia, kad Irakas 
tu rė tų palikti savo tankus, 
artileriją ir kitus ginklus, ku
riuos suvežė į Kuvvaito terito
riją. Be to, Amerika ir Britanija 
reikalauja, kad Irakas sutiktų 
su 12 Jungtinių Tautos rezoliu
cijų, o ne tik su 660 rezoliucija, 
kuri tereikalauja I raką pasi
t raukt i iš Kuvvaito. Tai reiškia, 
jog Bagdadas turi sutikti su Ku
vvaito monarchijos atstatymu ir 
tuoj pasikeisti karo belaisviais. 
Irakas taip pat turi sutikti atly
ginti visas išlaidas už sugriau
tus pastatus ir už visus karo 
nusikaltimus, kuriuos padarė jo 
k a r i u o m e n ė , okupavus i 
Kuvvaitą. 

Nauja Darbo 
departamento 

sekretorė 
W a s h i n g t o n a s , — AP žinios 

pranešė, jog Senatas vienbalsiai 
patvirtino Lynn Mart in nauja 
Darbo departamento sekretore. 
J i iki šiol buvo Atstovų rūmų 
narė ir daugeliui lietuvių gerai 
pažįstama. Senatoriai už ją 
pasisakė 94 balsais ir niekas ne
balsavo prieš ją. Ketur ių sena
torių nebuvo. Ji priklauso Res
publikonų partijai, tačiau nebijo 
ba l suo t i ir p r i e š Busho 
pasiūlymus, jei mano, kad tai 
nėra naudinga Amerikos žmo
nėms. Ji paskutinius rinkimus 
pralaimėjo Illinois valstijoje 
prieš senatorių Paul Simon. 
Senatoriai balsavo už ją, many
dami, kad ji bendradarbiaus su 
Kongresu, kurį gerai žino. kai 
buvo jo nare. Ji pakeičia Eli-
zabeth Dole, kuri pasitraukė iš 
tų pareigų ir pradėjo vadovauti 
Raudonajam kryžiui. Ji bus 
v i e n i n t e l ė m o t e r i s JAV 
kabinete. 

Be sąlygų 
Valstybės sekretoriui James 

Baker pareiškė, jog sąjunginkai 
yra pilnai pasiruošę pradėti 
sausumos karą, jei Irakas nesi
traukia iš Kuvvaito be sąlygų, 
kadangi jo išlaisvinimas turi 
būti greitai atliktas. Maskvos 
pasiūlyto plano detah. niekada 
nebuvo viešai atskleistos, bet 
Vakarų diplomatai sako. kad 
I r akas t u r i besąlyginiai 
pasitraukti per 24 valandas. 
Bagdado radijas tik pranešė, jog 
I rako Revoliucine t a r y b a 
p a s i u n t ė užsienio re ika lų 
ministerį su savo paaiškinimu 
į Maskvą. Šiandien Maskva jau 
turėtų žinoti Irako atsakymą. 
Valstybės sekretorius vakar 
telefonavo Sovietų Užsienio rei
kalų ministeriui A Bessmert-
nykui ir žodžiu dar kartą išdėstė 
tvirtą Amerikos poziciją, kad 
Irakas privalo pasitraukti „tuo
jau pat visiškai ir be jokių 
są lygų" . Tad ir Sovietų 
pasiūlytos sąlygos išsaugoti 
Husseiną negalioja. 

Maskva su Iraku 
Vakarų diplomatai sako, jog 

Baltųjų rūmų nuomone, Sovietų 
plano silpnums ir glūdi tame, 
kad dabar tereikalauja tik karo 
paliaubų, o kitus klausimus 
palieka vėlesniam laikui nu
spręsti. Maskvos planas ne
reikalaująs tuoj pat sugrąžinti 
be la isv ius , kur iuos l a ikos 
Bagdadas, jų tarpe ir 2,000 
Kuvvaito kareivių, kurių Irakas 
neužregistravo Raudonajame 
kryžiuje, kaip to reikalauja 
tarptautinis įstatymas. Iš Mask
vos plano aiškėja ir rai, kad turi 
būti pripažinta senoji Irako 
valdžia, o tai yra prieš sąjun
gininkų nusistatymą. 

Pašalinti Husseiną 
Damascus . — didžiausias 

Sirijos laikraštis ragina Irako 
žmones „likviduot Husseiną". 
Pataria Irako kar aomenei iš
eiti p r i e š prez Saddamą 
Husseiną ir tuo išvengti visiško 
Irako sumukinin Sirija yra 
Amerikos Vadovąa amos koali
cijos narė ir turi p-.-iuntusi savo 
20,000 kareiviu *u tankais 
Saudi Arabijoje kur ie šią 
savaitę susirėmė u Irako dali
niais. „Irako kariuomenė ir 
Irako žmonės privalo likviduoti 

Ukraina balsuoja už 
du referendumus 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Prieš 85 metus — 1906 m. 
vasario 22 d. įvyko pirmoji Ame
rikoje gyvenančių l ietuvių 
politinė konferencija. 

— Vengrijos delegacija at
vyko į Vilnių, kurią pasitiko 
Lietuvos Respublikos prez. Vy
tautas Landsbergis. 

— Vilniuje įsteigtas Lietuvos 
Nepr ik lausomybės gynimo 
fondas. -

— Irako radijas skelbia, jog 
nuo bombardavimų yra žuvę 
20.000 irakiečių, o sužeistų yra 
daugiau kaip 60.000. 

— Prez. G. B u s h a s įteiks 
aukščiausią ordiną, teikiamą 
civiliui už nuopelnus žmonijai. 
Laisvės medalis bus suteikia
mas buvusiai Britanijos minis-
teriai pirmininkei Margaret 
Thatcher. kuri čia bus kovo 7 d. 
Jos 11 metų vadovavimas Vaka
rų sąjungininkų tarpe paliko 
reikšmingas žymes; ji buvo 
išt ikima Amerikos bendra
darbė. Paskutinis tą Laisvės 
medalį buvo gavęs lordas Carr-
ington už nuopelnus NATO 
organizacijai. Šį medalį įsteigė 
prez. Harry Truman 1945 m. 

— I rako prez. Husseinas vėl 
pasiuntė savo Užsienio reikalų 
ministerį Tariq Aziz su jo at
sakymu Kremliui, kuris turėjo 
vakar atvykti į Maskvą. 

— Washingtone naujoji Dar
bo depar tamento sekretorė 
Lynn M a r t i n savo veiklą 
pradėjo susitikimu su AFL-CIO 
unijos vadovybe ir tarėsi 90 
minučių. Pasku t in iu metu 
ryšiai tarp unijos vadovybės ir 
Baltųjų rūmų buvo nutrūkę. 

— Pulk. Oliver North, buvęs 
Taut inės Saugumo tarybos 
narys ir dėl rėmimo Nikaragvos 
laisvės kovotojų, nukentėjęs, 
dalyvavo Enriųue Bermudez, 
laisvės partizanų vado. kuris 
sandinistų buvo nuš°utas. lai
dotuvėse. 

— I r a k o Revoliucinė taryba 
per radiją paskelbė, jog ka
riuomenė išsiilgo sausumos 
karo pr ieš ..šėtoniškąją 
Amerikos kariuomenę" ir jos 
kareiviai trokštą kovoti už tė
vynę, nes. jei žus. ..tai juos 
pasiims Alachas". 

jį. nepraliejant kraujo, kad 
mūsų mylimame Irake liautųsi 
žudynės, pasakė ir Sirijos 
prezidentas Hafez al-Assad. 

Kijevas. — Ukrainos Aukš
čiausioji taryba nubalsavo pra
vesti du atskirus referendumus 
kovo 17 dieną. Pirmuoju bus 
pasisakoma už Maskvos refe
rendumą, kur io reikalauja 
Gorbačiovas, kad būtų išlaikyta 
dabartinė respublikų sąjunga, o 
antruoju galės pasisakyti tik 
Ukrainos piliečiai, kokios jie 
sąjungos nori — likti sovietinėje 
sąjungoje, ar būti Ukrainos 
Respublika. 

Šis nutarimas padarytas va
sario 13 d. Ukrainos parlamente 
288 balsų dauguma prieš 47, o 
10 nedalyvavo balsavime. Šis 
balsavimas ukrainiečių depu
tatų buvo sutiktas audringais 
plojimais ir tai laikoma Ukrai
nos Aukščiausiosios tarybos pir
mininko Leonido Kravčiuko 
laimėjimu prieš Komunistų par
tijos vadą Stanislovą Hurenko. 
Tas faktas, jog Kravčiuko pasiū
lymas buvo priimtas tokia di
dele balsų dauguma dėl Respub
likos referendumo ir šalia vyk
dant Gorbačiovo referendumą, 
visai nekeičiant jo teksto, yra 
didelis ukrainiečių taut in io 
sąjūdžio laimėjimas, pranešė 
Amerikai Ukrainos parlamento 
inoformacijos įstaiga. 

P r i imtas Kravč iuko 
pas iū lymas 

Šie debatai užtruko visą 
dieną, kur daugelis deputatų 
pareiškė prieš ir už referen

dumą savo argumentus, kol 
galutinai išryškėjo dvi nuo
monės. Antrąjį pasiūlymą — 
kad būtų Sovietų Sąjunga 
suverenių valstybių sąjunga, 
kurioje kiekvien tautybė galėtų 
apspręsti savo likimą — pasiūlė 
Ukrainos prezidiumas. Komu
nistai siūlė kovo 17 turėti tik 
vieną klausimą — Gorbačiovo są 
jungą. 

Kai diena baigėsi, Kravčiukas 
padarė savo pasiūlymą, kuris 
buvo jau trečias. Jame nesi
priešinimas Centrui Maskvoje, 
bet pripažįstama suvereni Uk
ra inos valstybė. Prieš t a i 
Kravč iukas kalbėjo: „Mes 
daugiau negalime būti tarnais. 
Mūsų suvereni te tas buvo 
pažeidžiamas. Tegu jie žino, kad 
Ukrainos Respublika turi balsą 
su teise kalbėti už Ukrainą", 
įvykusiame balsavime šis jo pa
siūlymas ir buvo priimtas. „Šis 
trečias pasirinkimas, priimtas 
deputatų, yra toks pat. kaip ir 
Latvijos ir Estijos", paaiškino 
Ukrainos liaudies sąjūdžio Rukh 
sekretoriatas. Prezidiumui buvo 
pavesta suformuluoti galutinį 
antrojo referendumo klausimo 
tekstą. 

Ukrainos sąjūdžio tarybos 
narių pasisakymu, tai dar nėra 
Ukrainos galutinis laimėjimas 
bet tik žingsnis ta kryptimi, 
„tačiau mūsų džiaugsmui daug 
vietos". 

Vaistai jau Lietuvoje 
N e w Yorkas , 1991 vasario 

14. (LIC) — AmeriCares šalpos 
organizacijos šeštadienį iš 
Hartfordo lėktuvu skraidino 
masinę vaistų siuntą į Lietuvą. 
Vais tus lydėjo AmeriCares 
delegacija, į kurią įėjo Lie
tuvių Katalikų Religinės Šalpos 
konsultantė medicininiams rei
kalams dr. Daiva Bajorūnaitė iš 
Memorial Sloan-Kettering ligo
ninės. 

AmeriCares buvo pirmoji pri
vati, nevaidinę šalpos orga
nizacija iš JAV, suteikianti 
Lietuvai masinę paramą po 
Baltųjų rūmų paskelbtos pre
zidentinės iniciatyvos, kuri 
skatina telkti humanitarinę ir 
medicininę pagalbą tiesioginiai 
Lietuvai. Siuntą sudarė 44.000 
svarų vaistų, kurie bus dali
nami Lietuvos ligoninėm ir kli
nikom. Ypatingas dėmesys bus 
kreipiamas tom institucijom, 
kurios aptarnauja vaikus ir 
vyresn io amžiaus žmones. 
Didesnę dalį siuntos sudaro 
AKDS (DPT) vakcina, kuri nau
dojama apsaugoti naujagi
miams ir vaikams nuo difterito, 
kokliušo ir stabligės. Taip pat 
siunčiami analgetikai, antisep
t ikai , chirurginės pirštinės, 
bandažai ir kiti įvairūs vaistai. 

J u o s lydėjo s p a u d a 
Reikalingų medikamentų są

rašus AmeriCares organizacijai 
parūpino Lietuvių Katalikų 
Religinė šalpa, remdamas i 
Lietuvos Sveikatos Ministerijos 
ir CARITAS sudarytais sąra 
šais. Sąrašai buvo peržiūrėti ir 
p r i ta ikyt i Amerikoj naudo
jamiem pakaitalam Medical 
Education Network firmos far
macininko Algio Lukoševičiaus. 
AmeriCares kvietė Lietuvių 
Katalikų Religinę šlapą būti šio 
projekto konsultante ir tar 
pininke su Lietuvos Sveikatos 
Apsaugos ministerija. Visos 
siuntos vertė yra 3 milijonai 
dolerių. 

Salia dr. Bajorūnaitės, Ameri-
Care organizacija buvo pakvie
tusi dar tris gydytojus vykti kar
tu su jos delegacija į Vilnių: dr 
Ernest Greenberg iš Memorial 
Sloane-Kettering ligoninės ir 
dr. Doyt Conn bei dr. Chris 
Gade iš Mayo Clinic. Su dele
gacija keliavo ir Amerikos 
spaudos bei televizijos atstovai. 

Razgaitienė — projektų 
vedėja 

Specialus Boeing 727 lėktuvas 
išskrido iš Hartfordo vasario 
16 d. vakare ir pasiekė Vilnių 
Vasario 17 d., apie 11 vai. ryto. 
Lėktuvas buvo maždaug 12 va
landų Vilniuje, kol jį iškrovė ir 
pakilo atgal į namus tą patį 
vakarą. Tame laikotarpyje, 
AmeriCares delegacija dar 
apžiūrėjo įvairias Lietuvos 
ligonines ir aplankė ligonius. 
Tą savaitgalį Lietuva pasiekė ir 
„Project Hope" delegacija. „Pro-
ject Hope" vaistų siuntos iš Wa-
shingtono pasieks Lietuvą 
vasario gale. 

Pasikalbėjime su Lietuvių Ka
talikų Religines šalpos specialių 
projektų vedėja Rasa Razgai
tienė. AmeriCares prezidentas 
Stephen Johnson pareiškė: „Ti
kime, kad čia bus pradžia ilga
laikio santykiavimo tarp Ame
riCares ir mūsų lietuvių drau
gu" 

KALENDORIUS 

Vasario 22 d.. Maksimijonas, 
Margarita. Darvydas. Gintaute. 

Vasar io 23 d.: Polikarpas, 
Butvi le , Roma. G a n t a u t a s 
Saverinas. Siga. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:38, leidžiasi 5:31. 
Temperatūra dieną 40 L, 

naktį 28 1. 



UKAULrAS, penKtaaienis, įyyi m. vasario men. 22 d. 
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IV PLS ŽAIDYNĖMS 
ARTĖJANT 

Priėmimai, pasitarimai ir 
nutarimai Lietuvoje 

Svarbiausias nutarimas: IV-
tos PLS žaidynės tikrai vyks 
š.m. liepos 27 - rugpjūčio 4 
d ienomis Lietuvoje, 13-je 
miestų, kaip ir buvo numatyta 
ir jau anksčiau skelbta. 

Tą nutarimą parvežė ŠAL-
FAS s-gos vicepirm. R. Dirvonis, 
dalyvavęs pasitarimuose Lie
tuvoje, ir Vyt. Grybauskas, 
išvykos komiteto vicepirmi
ninkas, savaitę vėliau. Nors 
oficialūs pasitarimai buvo pasi
baigę, organizacinio štabo pirm. 
J . Grinbergas matė reikalą ap
ta r t i specifinius ir techniškus 
klausimus su V. Grybausku. 
Tuo tikslu Vilniuje buvo su
šauktas org. komiteto, kartu su 
visų sporto federacijų atstovais, 
posėdis. Tuo pat tikslu buvo 
aplankytos sporto bazės ir vyko 
pasitarimai su org. komitetais 
Kaune, Elektrėnuose, Panevė
žyje, Šiauliuose, Palangoje ir 
Klaipėdoje. 

Kokia reikšmė žaidynėms 
teikiama Lietuvoje ir laukiami 
Š. Amerikos sportininkai, rodo 
priėmimai pas Lietuvos Aukš
čiausios Tarybos pirm. V. 
Landsbergį, jo pavaduotoją K. 
Motieką, deputatą ir žaidynių 
org. k-to pirm. R. Ozolą, pas 
Kauno, Panevėžio ir Šiaulių 
merus , Telšių ir Vilniaus 
vicemerus. 

Kas i š JAV ir Kanados 
planuoja vykti į Lietuvą 

Pirmos dvi dienos Vilniuje 
man liks neužmirštamos. Retai 
kada eilinis sporto darbuotojas 
būna priimamas aukštų val
džios pareigūnų, kurie šias 
žaidynes remia ir galvoja, kad 
nežiūrint įvairių kliūčių ir 
sunkumų, žaidynės turi vykti 
šiemet. O sunkumų netrūksta; 
ypač šiurpus vaizdas apsilan
kius prie Parlamento rūmų Vil
niuje. Barikados visose 
aplinkinėse gatvėse, barikados 
aplink pačius rūmus, aplipintos 
piešiniais ir plakatais, pašie
piančiais Gorbačiovą, komuniz
mą ir pan. Rūmų viduje — 
daugybė smėlio maišų ir jaunų 
vyrų, saugojančių parlamenta
rus ir pačius rūmus. Dalis šių 
jaunuolių ir tų, kurie saugo patį 
prezidentą, yra sportininkai. 
Lauke, dvejose vietose kryžiai, 
o aplink juos — degančios žva
kutės, atminimui ten Kruvinąjį 
sekmadienį žuvusiųjų. O prie 
ketur ių laužaviečių šildėsi 
būriai žmonių, dieną ir naktį 
budinčių ir saugojančių rūmus. 
Tie būr ia i k a s dvi dienas 
pakeičiami kitų, atvykusių iš 
įvairių Lietuvos vietovių. Man 
besilankant pasitaikė, kad tą 
dieną budėjo žemaičiai ir Telšių 
f net su Telšių vėliava), Plungės, 
Rietavo ir kitur. Sustojus prie 
vieno būrio su pasididžiavimo ir 
liūdesio ašaromis akyse, at
sisuko į mane senyva moterėlė 
ir tarė: ,,Ponali, ko žliumbi — 
džiaukis! Mes dvi nedieles 
žliumbiem — ašarų nebėr; dabar 
dainoujam, mat laimiejom pir
mą mūšį, laimiejom moralei..." 

Ten pat parlamento rūmuose 
buvo laikinai įsikūrusi Vilniaus 
televizijos stotis, iš kurios mano 
pasikalbėjimas buvo perduotas 
Lietuvai per Kauno stotį (deja, 
Vilniuje silpnai matėsi). Sekė 
pokalbis su Vilniaus radijo bei 
kelių laikraščių koresponden
tais, vizitas olimpiniame komi

tete ir pas Lietuvos Respublikos 
Kūno kultūros ir sporto depar
tamento direktorių A. Raslaną. 
Pagaliau posėdis su organiza
ciniu Žaidynių štabu bei atskirų 
sporto šakų federacijų atstovais. 

Po įžanginių A. Poviliūno ir J. 
Grinbergo žodžių, mano pirmas 
klausimas buvo: „Žinau jau at
sakymą, praėjusią savaitę duotą 
ŠALFAS atstovui R. Dirvoniui, 
dėl žaidynių nukėlimo į kitus 
metus. Tačiau norėčiau asme
niškai išgirsti bent keletą 
nuomonių, kodėl ža idynės 
negalėtų būti nukeliamos ir ar 
iš vis jos reikalingos Lietuvai 
šiuo metu". Savo nuomones pa
reiškė A. Putramentas, Vil
niaus miesto vicemeras ir 
Lauko teniso federacijos pirm., 
A. Kukšta, sporto departamen
to direktoriaus pavaduotojas ir 
A. Poviliūnas, LTOK preziden
tas. Jas, sutrumpintas, jau esu 
pateikęs ankstyvesnėje „Sporto 
apžva lgos" laidoje. Po to 
įteikiau provizorinį iš JAV ir 
Kanados atvykstančių sporto 
klubų, komandų ir pavienių 
sportininkų sąrašą, kuris atrodė 
maždaug taip: Iš JAV vyksta 11 
ir iš Kanados 3 sporto klubai; jie 
gabena 8 vyrų, 4 jaunių ir 1 
moterų krepšinio komandas; 5 
vyrų, 4 moterų ir 2 mergaičių 
tinklinio komandas; Chicagos 
futbolo klubas „Lituanica" su 
vyrų, senjorų ir jaunių koman
domis ir dvi ledo ritulio ko
mandos (Toronto „Jungtis" ir 
Chicagos „Gintaras"). Kartu 
keliauja 96 pavieniai sporti
ninkai ir įvairioms sporto 
šakoms 70 vadovų bei trenerių, 
šeši I—mos Tautinės olimpiados 
dalyviai, keletas garbės svečių 
ir arti 200 turistų. Iš viso arti 
700! Tas skaičius nudžiugino, 
gal net nustebino posėdžio 
dalyvius. Pridėjus atvykstan
čius iš Latvijos, Estijos, Sibiro, 
Lenkijos ir Vokietijos, bei 80 iš 
Australijos, bendras skaičius 
siektų per tūkstantį. O su 2,000 
(apytikriai) iš Lietuvos bendra 
suma būtų tikrai įspūdinga. Ne 
veltui Lietuvos AT pirm. V. 
Landsbergis žaidynes pavadino 
Tautos švente. 

Deja, turėjau pastebėti, kad 
mano sąrašai buvo provizori
niai, nes tragiški sausio 13 d. 
įvykiai ir bendra padė t i s 
Lietuvoje gal ne vieną 
išgąsdins. 

T r a n s p o r t o k laus imai 

Buvo diskutuojamas ir trans
porto klausimas — atvykstan
čiųjų atgabenimas į Lietuvą ir 
transportas Lietuvoje. 

Kiek žinoma, niekas nepla
nuoja vykti per Maskvą, at
puola ir Berlynas, iš kur nepati-

Vilniaus „Žalgiris" Chicagoje. Il-je eil 
Zelkevičius. 

netvirtas iš kairės vyr. t r ene r i s ir „coach" Benjaminas 

kimas Aeroflot bando pasipi
nigauti doleriais. Kelionė per 
Varšuvą būtų pigiausia, tačiau 
iš ten kelionė traukiniu yra per 
ilga ir varginanti, o autobusams 
iš Lietuvos yra problematiškas 
pervažiavimas per sieną. Tuo 
būdu lieka Helsinkis ir Ryga, 
punktai, per kuriuos turbūt 
visi ir keliaus. Iš Helsinkio į 
Taliną yra trumpa vandens 
kelionė j Taliną. Iš Talino, kaip 
ir iš Rygos, gautas užtikri
nimas, kad visi bus paimti 
Lietuvos autobusais ir nuga
benti į vietoves, kur jie gyvens: 
krepšininkai ir lauko tenisinin
kai (senjorai) — į Kauną; 
plaukikai, lengvatlečiai — į Vil
nių; tinklininkai — į Šiaulius ir 
Panevėžį; ir t.t. Visose gyve
namose vietovėse — daugumą 
jų teko matyti, yra neblogi vieš
bučiai ar bendrabučiai su ap
sauga ir geru maistu. Visi laiku 
bus a tgaben t i į Kaune 
vykstančias žaidynių atidarymo 
iškilmes. Prekybos ministerija 
visus tą dieną aprūpins šiltu 
maistu (jos priežiūroje bus aprū
pinimas maistu visose vieto
vėse). Po atidarymo ir trumpo 
susipažinimo vakaro Kauno 
sporto halėje visi bus išvežioti 
į savo vietoves. Panašiai ir 
rugpjūčio 4 d. visi bus atvežti į 
Vilnių uždarymo iškilmėms 
Vingio parke. Bus pasirūpinta 
ir transportu iš gyvenamų vie
tų ir atgal j stadionus. 

Iškviet imai, vizos, 
pažymėjimai 

Skubiai tvarkomas turi būti 
vizų ir iškvietimų reikalas, nes 
tokiam skaičiui patarnauti am
basadai Washingtone reikia 
daugiau laiko. Iškvietimai bus 
pasiųsti kiekvienam klubui ar 
miestui atskirai ir su vardiniu 
to klubo vykstančių narių 
sąrašu. Todėl būtina, kad iki 
kovo 10 d. išvykos komitetas (V. 
Grybauskas) gautų kiekvieno 
klubo vyks tanč ių asmenų 
sąrašus! Kiekvienas turi turėti 
galiojantį pasą, o vizoms gauti 
reikės užpildyti blankus konsu
latui su 4 paso dydžio nuotrau
komis. O kas, jei Maskva vizų 
neišduos? Tokia galimybė su 
Maskva visuomet egzistuos, 
nors Lietuvoje galvojama, kad ji 
labai maža. Kita galimybė gauti 
vizas y ra per Tarp tau t in į 
olimpinį komitetą, kurios vice-

Futbolas Chicagoje 
VILNIAUS „ŽALGIRIS" CHICAGOJE 

Sunku tikėti, bet dabar jau 
įvykęs faktas.Vilniaus „Žalgi
r i o " futbolo k o m a n d a jau 
Chicagoje ir sekmadien į , 
vasario 24 dieną, 1:00 vai. po 
pietų, žais draugiškas rung
tynes prieš Chicagos pro
fesionalų komandą „Povver". 
Rungtynes vyks Sports Club 
salėje, 10650 Laraway Road, 
Frankfort. IL. 

Po istorinių įvykių Lietuvoje 
garsioji Vilniaus „Žalgirio" fut
bolo komanda persitvarkė, atsi
jaunino ir ruošiasi gyvenimui. 
Ne tik ruošiasi, bet ir gyvena. 
Gyvena, kaip ir visa tauta , 
viltimi. Po persitvarkymo klu
bas prarado bet kokią valstybės 
finansinę paramą. Vienas iš pa
grindinių ..Žalgirio" sponsorių 
yra G. T International, Inc., 
prezidentas Algis Grigas. Jis su
darė sąlygas komandai su paly
dovais atvykti į JAV pailsėti, 
pasižmonėti, ilgiau sustojant 
Chicagoje ir St. Petersburge, 
Florida. 

Kad kojos nesust ingtų ir 
nugaros nesurambėtų nuo 
neįprastų ilgų kelionių, būtų ne 
pro šalį jauniems vyrams ir 
prasimankštinti — pasitreni
ruoti ir, svarbiausia, susipažinti 
su taip propaguojamu šiame 
krašte ..Indoor Soccer" žaidimu. 
Kur kitur tokią auksinę progą 
rasi, jei ne JAV ir dar tarp savų 
tautiečių. Europoje „Indoor Soc
cer" beveik nepažįstamas. Jei ir 

pažįstamas, bet žaidimo tai
syklės skirtingos. 

Futbolo klubas „Lituanica" 
šoko į pagalbą suorganizuoti 
parodomąsias, vadinamas drau
giškomis, rungtynes su Chica
gos profesionalų komanda „Po
vver" mažam Illinois miestelyje 
Frankfort , maždaug 30 mylių 
nuo Chicagos, kur vasaros metu, 
važ iuodamas per kukurūzų 
laukus, to miestelio nei nepa
stebi. Bet Maskva išgirdo ir pa
stebėjo. Gal ir ji atsiųs kokią 
komandą... per FIFA. 
Chicago „Povver" yra viena iš 
stipresnių tos profesionalų lygos 
komandų. Šiuo metu ji stovi an
troje — trečioje vietoje tarp 
devynių komandų. Ji rungty
niauja t i k salėje. Kad „Povver" 
bus kietas riešutas „Žalgiriui" 
— abejoti netenka. 

„Žalgir is"? Iš nuotraukos 
galime matyti , kad ji yra jauna, 
energinga komanda. Turi kelis 
trenerius ir prityrusį „coach" B. 
Ze lkev ič ių . , ,Ža lg i r i s " — 
Pabaltijo valstybių čempionas 
aikštėje. Kaip seksis salėje, suži
nosime atvykę į rungtynes. 

SUSIPAŽINIMO 
VAKARIENĖ 

Didžiajai svečių bangai pra
ūžus, vėl malonu susilaukti 
svečių iš tėvynės. Šį kartą 
svečiai yra skirtingesni nuo 
įprastųjų. Svečiai yra Vilniaus 
„Žalgirio" futbolo komanda. 

prezidentas yra Smirnof iš 
Maskvos. Tai jau pavyko lat
viams, kurie turėjo savo sporto 
šventę, kad ir žymiai mažesnę. 

Pažymėjimai su nuot
raukomis bus išduoti kiek
vienam dalyviui: sprotinin-
kams, treneriams, vadovams, 
gydytojams, ž u r n a l i s t a m s . 
Todėl kiekvienas klubas prie 
vardinio vykstančiųjų sąrašo 
turi pridėti ir kiekvieno nuo
trauką paso dydžio). Su tais 
pažymėjimas bus nemokamas 
įėjimas į visas varžybas visuose 
miestuose ir į visus kitus ren
ginius. 

Susumavus visas šias mintis, 
kartojama: 

Visi klubai nedelsdami turi 
sudaryti galutinus vykstančių 
sąrašus; 
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO prenumerata mokama Ii anksto 

metams 
U.S A $80 
Kanadoje ir kitur (U.S.A. dol) $90 
U.S.A. savaitinis (šešt. laida) $45 
Kanadoje ir kitur (šešt. laida 
U.SA. dol.i savaitinis $50 

4 metų i 
$45 
$50 
$30 

$30 

men. 
$25 
$30 
$25 

$25 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 
nuo 8.30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba 

kuri Chicagoje svečiuosis tik 5 
dienas. 

F. K. „Lituanica" šį šešta
dienį, vasario 23 dieną j6:30 vai., 
Lietuvių centre Lemonte ruošia 
susipažinimo vakarienę, į kurią 

IV PLS Žaidynių pasiruošimų pasitarime, Vilniuje. Iš k.: R Rukaitis, Kauno miesto sporto vadovas, 
A Krakauskas, Lauko teniso vadovas. Vyt Grybauskas — ŠALFAS s-gos atstovas. K. Petkevičius. 
S Butautas, V. Sargūnas. Kauno „Žalgirio" krepšinio treneris, Majauskas, šaudymo vadovas, 
ir K Lagunavičius 

Visi vykstantieji tuoj pa t turi 
pradėti rūpintis nuotraukomis 
ir dokumentais. 

Kovo mėn. antroje pusėje 
L i e t u v a tu r i gaut i visus 
sąrašus, kad galėtų pradėti 
ruošti iškvietimus. Juo greičiau 
g a u s i m e i škv i e t imus , juo 
greičiau pasiųsime užpildytus 
blankus ir nuotraukas į Wa-
shingtoną, tuo mažiau reikės 
nervintis vizų belaukiant. 

S e k a n t i s p u n k t a s buvo 
pokalbis su atskirų federacijų 
prezidentais ar jų atstovais, 
pačias varžybas ir varžybines 
sistemas. Bet apie tai atei
nančioje „Sporto apžvalgos" 
laidoje. V.G. 

SVARBUS PRANEŠIMAS 
Pirmadieni, vasario 25 d., 7:30 

vai . v a k . J a u n i m o cent ro 
kavinėje V. Grybauskas, JAV 
išvykos org. k-to vicepir
mininkas, neseniai grįžęs iš 
pasitarimų Lietuvoje IV-tos PLS 
žaidynių reikalais, darys pra
nešimą. Visų sporto klubų 
vadovai, sportininkai, sporto 
darbuotojai ir tėvai kviečiami 
išgirsti,kodėl IV PLS žaidynės 
šiais metais įvyks Lietuvoje ir 
kodėl mes jose turime dalyvauti. 

DR. KENNETH J. YERKES 
DP MAODALEN BCUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

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

507 S. GHbert, LaGrang* IL. 
Tai. (700) 352-4487 

D R . VkJAY B A J A J , 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) 434-5840 (veikia 24 vai.) 

Pirm . ant' , ketv . penkt nuo 12 iki 6 v v. 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Raz. (708)246-0067; arba (706)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

OR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. T«t. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirma 3 v p p -7 vv . antrd. 12 30-3 v p p 
retd jždarytaa. ketve 1-3 v p p penkta 

• šestd 9 v r -12 v p p 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai. (1-312) 505-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm . antr. penkt 12-3 v p p . ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoiu ir i namus 

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. kabtnato Ir buto: (700)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

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

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. P E T R A S V . K I S I E L I U S 
DR. E U G E N E M c E N E R Y 

D R . J A M E S B U R D E N 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava., Svita 324 Ir 
5635 S. Pulaakl Rd Chicago. IL 
81 St. Ir Kean Ava.. Justlce, IL 

Tai. (1-312) 565-2900 (veikia 24 vai ) 
Valandos pagal susitarimą 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips 
nių nesaugo Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turini neatsako Skelbi 
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

kviečiami visi sportu besi
domintieji. Bus proga įdomiai 
praleisti vakarą. 

Norintieji dalyvauti kvie
čiami nedelsiant registruotis 
telefonu 708-323-6302. 

Vasario 26 dienos rytą „Žalgi
ris išskris į St. Petersburg, 
Florida. . _ 

•J. o. 

Cardiac Diagnosis, L td . 
Marauette Medical Bui lding 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

0132 S. Kadzla, Chicago, III. 
Tai. (1-312) 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarta Rd.. Hickory Hllls. IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagai susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

H r Tai. (1-312) 737-5149 
-Uai pagal susitarimą 

Palo* Vision Center. 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts. Iii Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

D R . A N T A N A S G . R A Z M A 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 95 St. 
Oak Lawn. IL 60453 -2533 

Tai. 708-636-3113 

D R . D A N A M . S A L I K L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester. IL 6 0 1 5 3 

Tel. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 at Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tai. (1-312) 585-0348; 
Raz. (1-312) 779-5633 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 03rd St 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2856 W. 63rd Street 

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

Kabineto te l . (1-312) 770-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybe — Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

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

Kab. tel. (1-312) 471-3300; 
Rez. (708) 442-8207 

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

7722 8. Kadzla Ave., 
CMcego. M. 00052 

Pirm antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Center-

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave.. Sulte 310. 

Napervllla IL 60663 
Tel. 1 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 686-3166; 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais pagal suS'tanmą 



Gavėnia — 

KRIKŠTO 
ATNAUJINIMAS 

POLITINIŲ STUDIJŲ 
SAVAITGALIS LOS ANGELES 

Prof. E. Ja rašūno pranešimas apie įvykius Vilniuje 

Jei privalomų gavėniškų pas
ninkų panaikinimas nepakeitė-
gavėnios tikrosios prasmės ir 
dvasios, kyla klausimas, kas yra 
tikroji gavėnios prasmė, jei ji 
nėra kentėjimas ir Kristaus 
kančios apmąstymas 

Norint suprsti. kas yra tikro
ji gavėnios dvasia, naudinga 
peržvelgti kaip gavėnia iš tik
rųjų išsivystė Bažnyčios isto
rijoje. Iš pat pradžių,40 dienų 
prieš Velykas laikotarpis buvo 
susitelkimo-rekolekcijų metas 
prieš priimant Krikštą. Pirmuo
se Bažnyčios šimtmečiuose 
dideli skaičiai suaugusių bū
davo krikštijami prieš Velykas. 
Ketvirtame ir penktame šimt
metyje buvo nustatytas konkre
tus, griežtas, kelis metus trun
kantis procesas, kuriuo norintys 
tapti krikščionimis turėjo būti 
privedami prie Krikšto. Tuo 
metu jie ne tik mokėsi krikščio
niško tikėjimo, bet ir stengėsi 
juo gyventi. 

Tais laikais, kai Romėnų reli
gija buvo valstybinė, dalyvavi
mas civiliniame gyvenime ir kar
jera reikalavo dalyvavimo ir ro
mėnų religinėse apeigose, kurios 
buvo įpintos į civilinį gyveni
mą. Krikščionybės priėmimas 
reikalavo maždaug taip pat atsi
žadėti mokslo ir karjeros, kaip 
reikalaujama komunistinėse san
tvarkose iš tų, kurie nori savo 
religiją atvirai praktikuoti. Tad 
norinčiam priimti krikščionybę 
buvo svarbu sužinoti ne tik, ko 
krikščionybė iš savo narių rei
kalauja, bet ir išbandyti, ar 
galės pagal ją gyventi, prieš da
rant galutinį sprendimą priimti 
Krikštą. 

Šis mokymosi ir bandymo lai
kotarpis vadinosi „katechu-
menatas". Jo pabaigoje, jei no
r in t is priimti krikščionybę 
(„katechumenas") vis dar te-
besijautė šaukiamas į šį naują 
gyvenimo kelią, jis ar ji pradė
davo 40-ties dienų laikotarpį in
tensyvaus ruošimosi Krikštui, 
būti sutvirtintu ir pirmą kartą 
pilnai dalyvauti Eucharistijos 
(Mišių) aukoje. Visa tai įvyk
davo per Velykų Vigiliją. Di
džiojo Šeštadienio naktį. Tuo 
laiku krikštytieji skatino ka-
techumenus melstis, patys su 
jais ir už juos meldėsi ir Vigilijos 
metu atnaujindavo ir savuosius 
padarytus Krikšto pažadus ir 
įsipareigojimus. 

Vėlyvesniais šimtmečiais, kai 
dauguma buvo krikštijami dar 
kūdikiais būdami, gavėnios 
dėmesys buvo nukreiptas nuo 
pasiruošimo Krikštui į atgailos 
ir apsimarinime, laikotarpį. II 
Vatikano susirinkimas, at
nauj indamas Suaugusių jų 
Krikščionybėn Priėmimo Apei
gas — angliškai vadinamas 
„Rite of Christian Initiation for 
Adults". trumpai — RCIA, vėl 
sugrąžino gavėniai Krikštui 
pasiruošimo dėmesį. Nežinau, 
kiek šios apeigos-kursai no
rintiems tapti katalikais yra 
praktikuojami l ietuviškose 
parapijose (žinia, jie turėtų 
vykti ir lietuviškose parapijose, 
ypač gausėjant iš Lietuvos at
vykstančiųjų skaičiui, kurie 
Lietuvoje neturėjo galimybių su- v i m u - kuris mums yra didelių 

savo gyvenime. „Kartą, prieš 
[augelį metų mačiau Niagaros 

krioklius Tai buvo nuostabus 
įspūdis, bet tai nepakeitė mano 
gyvenimo. Taip pat kartą, prieš 
daugelį metų aš buvau įšven
tintas kunigu. Tas pergyve
nimas pakeitė visą mano gyve
nimą". Yra įvykių, kurie Į 
pakeičia mūsų gyvenimus: ; 
mūsų ar mūsų vaikų vestuvės, į 
susilaukimas pirmo vaiko, ar
timo asmens mirtis... Daugu
mos mūsų per krikštą turimos 
malonės turėtų sukti mūsų gy
venimus kita kryptimi, negu 
nekrikštytu žmonių. Ar tai, kad 
esi krikštytas, tau padeda iš į 
ryto iš lovos keltis? Daug kam 
tai gali atrodyti kaip juokingas 
klausimas — net pasijuokimas 
iš sakramento. Bet krikštas iš į 
t ikrųjų t u r ė t ų turė t i tokį 
poveikį, jei suvoktume ir suge
bėtume priimti visas per jį 
mums duodamas malones, ku
rias gauname per visą savo 
gyvenimą. 

Krikštijant kūdikį, kunigas 
klausia tėvų ir kūmų: „Prašy
dami Krikšto savo vaikams, jūs 
p r i ima te a t s akomybę juos 
mokyti gyventi savo tikėjimu. 
Ar aiškiai suprantate šį įsipa
reigojimą?" Tėvai ir kūmai at
sako: „ S u p r a n t a m e " . Per 
Velykas visi mes atnaujiname 
savo krikšto pažadus, kuriuos 
už mus per Krikštą padarė mūsų 
tėvai ir kūmai. Per Velykas, jau 
sava valia su visais tikinčiai
siais pasižadame eiti krikščio
niškuoju gyvenimo keliu. Perėję 
keturiasdešimties dienų gavė
nios rekolekcijas, kurių metu 
meldėmės, apgailėjome savo 
nuklydimus, stengėmės gyven
ti pagal Kristų ir prašėme Dievo 
pagalbos t i e k asmeniškoje 
maldoje, tiek ir dažniau daly
vaudami Mišiose, bendrose pa
maldose, rekolekcijose, suaugu
siųjų tikėjimo atnaujinimo kur
suose, turėjome laiko ir susi
laukėme dieviškosios pagalbos 
apsvarstyti, ką reiškia gyventi 
krikščioniškai, kaip tai reikš
tųsi mūsų asmeniško gyvenimo 
aplinkybėse. 

Gavėnios pabaigoje, per 
velykinį tridienį su Kristumi iš
gyvenę viso jo žemiškojo gyve
nimo kulminaciją, vis tik ryž
tamės juo sekti dar labiau. Tad 
Didžiojo Šeštadienio naktį ar 
Velykų rytą pasižadame atsiža
dėti nuodėmės ir gyventi Dievo 
vaikų laisvėje, atsižadėti pikto 
vilionių ir nesiduoti nuodėmės 
pavergiamiems, atsižadėti Šė
tono, nuodėmių tėvo ir tamsy
bių kunigaikščio. Kad taip 
pajėgtume gyventi, pareiš
kiame, jog tikime, kad Dievas 
yra visagalis Tėvas, visa ko kū
rėjas; kad tikime jo Sūnumi Jė
zumi Kristumi, kuris gimė iš 
Mergelės Marijos, ir nors buvo 
nukryžiuotas, numiręs ir net 
palaidotas, prisikėlė iš miru
siųjų ir dabar yra savo galybėje 
Dievo dešinėje, pasiruošęs 
mums padėti. Pareiškiame ir 
kad tikime Šventąja Dvasia, 
kuri tebeveikia visuotinėje 
Bažnyčioje, kad tikime gyvųjų 
ir mirusiųjų tikinčiųjų bendra-

sipažinti su krikščionybe), bet 
dauguma amerikiečių parapijų 
juos turi ir jie netiesiogiai stip
rina tikėjimą net ir juose neda
lyvaujančių parapiečių. Šie, 
gavėnios sekmadieniais daly
vaudami trumpose katechume-
nų įvesdinimo apeigose, nu
stemba, matydami tai penkis, 
tai dešimt, tai keturiasdešimt 
savo kaimynų, kurie prašosi pri
imti katalikybę, ir kai jie yra 
kviečiami ir bendrai ir asmeniš
kai už juos melstis gavėnios 
metu ir šiltai juos į parapiją 
priimti. 

Apie tai rašantis kunigas 
prisimena įspūdingus ivvkius 

(Pabaiga) 
Linas Kojelis, buvęs Baltųjų 

rūmų pareigūnas, dabar Baltų 
fundacijos prezidentas, aiškino 
jo vadovaujamo fondo paskirtį. 
J i s sakė, kad dėl suprantamų 
priežasčių Pabaltijo kraštai įvai
riose srityse yra atsilikę nuo 
Vakarų pasaulio. Ruošiami 
projektai visoms trims respub
likoms apima laisvos rinkos 
ekonomiją, socialinį išvystymą 
ir ryšių tarp JAV ir Pabaltijo 
valstybių užmezgimą. Skleisti 
tų kraštų glaudaus bendradar
biavimo idėją. Svarbiausias 
tikslas — padėti šiems kraštams 
įsijungti į laisvos rinkos eko
nomiją. Todėl ruošiami įvairūs 
projektai ir numatyti semina
rai. Aktualūs viešosios sveika
tos ir anglų kalbos projektai. 
Įsijungiant į pasaulio bend
ruomenę, reikia iš rusų kalbos 
pereiti į anglų kalbą. Nu
matoma siųsti anglų kalbos 
mokytojus į Pabaltijo kraštus. 
Norima sudaryti anglų kalbos 
institutą, į kurį įeitų po lygų 
skaičių asmenų iš kiekvienos 
tautos. Reikalingas sudaryti 
tiltas tarp JAV ir Pabaltijo 
respublikų. 

Angelė Nelsienė, LB Vakarų 
apygardos valdybos, LB krašto 
tarybos prezidiumo pirm.. Baltu 
Laisvės lygos pirmininkė prane
šė apie savo keturis mėnesius, 
praleistus Washingtone. rūpi
nantis Lietuvos reikalais. Ji 
sakė, esame kuklūs, nemėgs
tame girtis nuveiktais darbais. 
Jos vadovaujama Baltų Laisvės 
lyga ėmėsi darbų, kurių kitos 
organizacijos neįtraukė į savo 
veiklos programą. Lietuvos 
reikalu pasiųsta 3000 tele
gramų į Washingtoną. Žings
niai Washingtone — sunkūs. 
Prieita prie išvados, kad reikia 
ieškoti specialistų pagalbos, 
samdant Public Relations firmą. 
Negalima pasitikėti vien parti
zanine veikla. Prisimintina, kad 
V. Skuodis buvo tokios firmos 

malonių šaltinis, ir kad pa
galiau tikime ir į kūno prisi
kėlimą — kad mes visi su savo 
kūnais prisikelsime, kaip ir 
Kristus, ir su juo kartu viešpa
tausime. 

Gavėnia yra laikas naujai su
vokti, ištirti ir išbandyti visas 
malones, plaukiančias iš gyve
nimo šiomis tiesomis, kad 
Velykų rytą. per gavėnią patyrę 
Kristaus sekimo džiaugsmą, net 
ir nesinaudojant žemiškomis 
gėrybėmis, su dėkingumu ryž
tingai išpažintume tą tikėjimą, 
kuriuo buvome Krikštu apdova
noti. 

a.j.z. 

IGNAS MEDŽIUKAS 

pagalba išgelbėtas. Pabaltijo 
tautų nepriklaa-* mybės klau
simas dar tebėra neišspręsta 
problema. Reikia daryti stiprų 
spaudimą, kad i tuos kraštus 
būtų pasiųsti stebėtojai ar misi
jos, kurie sekti, įvykius. Kovo 
l i t a i nebuvo pasiruošta. Dabar 
liejasi kraujas. Kciivalinga stipri 
akcija. Atrodo, d be specialis
tų pagalbos neapsieisime. Ta
čiau gaila, atsiranda kitaip ma
nančių. Kad tikslas būtų pa
siektas, reikia ieškoti kelių 
prieiti, kur reiK.a. per šonines 
duris, jei priekinės būtų mums 
uždarytos. Deja. Krašto valdybos 
nepavyko įtikir.v. įsijungti į šią 
akciją. Reikia veikti, kad kru
vinų įvykių akivaizdoje Gor
bačiovui būtų atšaukta Nobelio 
Taikos premija Tie pinigai 
turėtų būti paskirti nukentėju
sių šeimų nariam- A. Nelsienė 
pranešė, kad Islandija pripažino 
de facto Lietuvos nepriklausy-
bę>. 

Pokalbyje „Išeivijos jaunimo 
įnašas,Lietuvai siekiant pilnos 
nepriklausomybės", D. Navic
kaitė lietė jaunimo įsijungimą 
į Lietuvos laisves kovą. Ji sakė, 
kad šis reikalas turi būti vyku
siai p r i s t a ty tas kongres -
manams. Dėl žiaurių įvykių 
Lietuvoje, žudant beginklius gy
ventojus, reikia kreiptis į „Am-
nesty International". Jaunimo 
darbams reikalintra vyriesniųjų 
pagalba ir parama. 

A. Giedraityte pasakojo savo 
pergyvenimus, kai ji lankė 
Vilniaus universitetą ir kovo 11 
d. buvo paskelbtas Lietuvos 
nepriklausomyoės atstatymas 
Buvusi Gedimino kalne. Giedojo 
„Lietuva brangi". Jaunimas 
buvo nepaprastai pakilioje dva
sioje. 

D. Navickaite ir A Giedrai
tytė, būdamos Vilniuje, priėmė 
Lietuvos pilietybę. 

Sausio 27 ei. Šv. Kazimiero 

Simpoziumo dalyviai 
S. Kašauskas. 

Iš kairės: dr. V. Dambrava. A Nelsienė. L. Kojelis. 

N otr. V. Baltušienės 

parap. bažnyčioje buvo Mišios, 
a tnašau tos už LF mirusius 
bičiulius ir jų draugus. Po to 
studijos tęsiamos salėje, kurio
je E. Arbas t rumpai perteikė 
šeš tadienio programos san
trauką. 

Prof. E. Jarašūnas, tik ką 
gr įžęs iš V i l n i a u s ir čia 
atskubėjęs, nupasakojo savo 
įspūdžius, kas vyko Lietuvoje. 
Buvo girdėti patrankų ir kulko
svaidžių šūviai. Sakė. dalyvavęs 
su tauta , kai jedinstvininkai 
mėgino užimti parlamentą, pa
skelbus kainų pakėlimą. Tačiau 
buvo i šs tumt i laukan. V. 
Landsbergis kreipėsi į tautą. 
prisiekdamas kovoti iki mirties. 
E. Jarašūnas buvo liudininkas, 
kai desantininkai užpuolė Spau
dos rūmus , išrikiavo tarnau
tojus ir iškeltom rankom išvarė 
lauk. Įsiveržėliai viduje viską 
sudaužė, sunaikino, o kas dar 
liko pavogė. Prie rūmų pastatė 
t a n k e t e s . Iki sekmadienio 
atrodė apsiramino. Bet sekma
dienio naktį puolė TV bokštą. 
Apie pusę pirmos naktį pasigir
do šūviai. Beginkliai savo kū
nais norėjo sulaikyti tankus, bet 
tankistai važiavo ir traiškė 
gyvus žmones. Kiti žuvo nuo 
kulkų. 

Prie parlamento rūmų dega 
laužai. Žmonės meldžiasi su 
žvakėmis rankose. Paruoštos 
cementinės barikados, užstatyti 
sunkvežimiai. Parduotuvės pri
stato maistą budintiems prie 
parlamento rūmų. Po įvykių Ry
goje t au ta pasiryžusi priešintis 
ginklu. Mano. kad 1940 m. buvo 
padaryta didelė klaida, pasi
duodant nepakėlus ginklų. 
Tauta kaip niekad anksčiau 
susicementavo — 93 procentai 
gyventojų pasisakė už nepri
klausomybę. Atvyko armėnų, 
gruzinų atstovai, sakydami at
važiavę išspręsti nacionalinį 
konfliktą. Iš tikrųjų čia nebuvo 
konfliktas, bet okupacija. Buvo 
vartojama ta pati bolševikų 
taktika: melas, apgavystė, prie
varta. Maskvoje 300 rašytoju 
pareiškė protestą dėl įvykių Lie
tuvoje. 

Po to sekė Vytauto Didžiojo 
universiteto rektoriaus prof. dr. 
A. Avižienio paskaita ..Lietuvos 
aukštųjų mokyklų ir Mokslo 
akademijos perorganizavimas". 
Numatyta reformuoti aukštą
sias m o k y k l a s ir Mokslo 
akademiją. Aukštosios mo
kyklos neturėjo autonomijos. 
Ministeris skyrė ir atleido pro
fesorius. Mokslo akademija 

M. Šil kaiti s atidaro politiniu studijų 
savaitgalį Los Angeles. 

buvo finansuojama iš Maskvos. 
Veikė pagal partijos nurodymus 
ir reikalavimus. Numatoma 
priimti įstatymą, tvarkantį 
aukštąsias mokyklas ir Mokslo 
akademiją. Paruoštas projektas 
įteiktas Aukščiausiajai tarybai. 
Ar universitetai bus nepriklau
somi, pr ik lausys nuo vy
riausybės patvarkymo. Mokslas 
remiamas ir globojamas vals
tybės. Mokslo akademija turi 
dirbti su universitetu, ne atski
rai . Lietuvos moksl ininkai 
neturėjo progos dirbti užsienyje. 
Profesoriai turėjo griežtai lai
kytis sovietų sistemos, todėl 
ypatingai nukentėjo humani
tariniai mokslai — istorija ir 
literatūra. 

Studijų užbaigiamąją kalbą 
pasakė dr. V. Dambrava. Jis 
peržvelgė šių dienų politinį 
gyvenimą, vidaus polit ika. 
Lietuvos politinius santykius su 
Sovietų Sąjunga ir Lietuvių 
politiką JAV. Pradėjęs teo
retiniu politikos žodžio api
brėžimu, priėjo prie orvelinės 
politikos, prieš kurią statė ar
timo meilės politiką. Pasmerkė 
pavydą, neapykantą, kerštą, 
puikybę ir kitas žmoniškas silp
nybes. Vakarai leidosi Sovietų 
mulkinami. Dabar vėl esame 
kovos su Gorbačiovu stovyje. Jis 
grįžta prie diktatūros. 

Kai 1939-1940 m. Sovietų 
Sąjunga susibičiuliavo su na
cine Vokietija, užpuolė Lenkija, 
okupavo Pabaltijo valstybes, 
sekė žudynės, kankinimai, kali
nimai, trėmimai. Manyta, kad 
Vakarai pasimokė. Bet ne. Koks 
pamišimas, kad tokie valstybi
ninkai, kaip Winston Churchi-
lis, Rooseveltas buvo Stalino 
užhipnotizuoti, juo žavėjosi ir 
pasinešę buvo užtikrinti taiką ir 
saugumą. Vakarų politika buvo 

il iuzorinė: sovietai prari jo 
Lenkiją, Rumuniją, Bulgariją ir 
vis nebuvo sotūs. 

Sovietų agresyvūs ėjimai vis 
būdavo vakariečių pateisinami, 
tai „inferiority kompleksu", tai 
kitais motyvais. Tik pats Gor
bačiovas, atėjęs į valdžią, 
pr is ipažino, kad Sovietų 
Sąjunga reikalinga kapitalinio 
remonto. Dabar matome, kad 
Gorbačiovui nesvetimas yra 
smurtas, melas ir diktatūrinės 
tendencijos. 

Lietuvai paskelbus kovo 11 
Nepriklausomybės atstatymą. 
JAV vyriausybė siūlė Lietuvai 
ir Sovietų Sąjungai pradėti 
derybas. Derybos neprasidėjo. 
Prasidėjo karinė intervencija. 
Prelegentas siūlė Lietuvos bylą 
ke l t i J .T . dekolonizacijos 
komisijoje. Darykime viską, kad 
konsularinės tarnybos būtų stei
giamos Pabaltijo valstybėse, 
kad Lietuvos reikalai nebūtų 
tvarkomi iš Leningrado per 
Maskvą. Pasaulis lietuvių krau
jo aukoms nėra abejingas. 

Baigus kalbą, prelegentas 
susirinkusių buvo pagerbtas 
visiems atsistojant. 

Studijų eigoje dar buvo pa
teikta informacija apie Lietuvos 
veiklos centrą Los Angeles 
apylinkėje. Kalbėjo centro di
rektorius Z. Viskanta. Šis cen
tras veikė Santa Monikoje A. 
Markevičiaus įstaigoje, o šiemet 
persikėlė į Tautinius namus 
'skautų būklą). Centras fakso 
keliu gauna naujausias žinias iš 
Lietuvos. LIC. ELTOS. Daug sa
vanorių talkininkauja. Centras 
sudarė sąlygas susitikti Ameri
kos spaudos ir TV atstovams su 
žymesniais lietuviais, juos in
formuojant apie įvykius Lie
tuvoje. Z. Viskanta sakė. kad 
komitetas Lietuvai remti atliko 
daug darbų, teikdamas pagalbą 
Sąjūdžiui, tremtiniams ir ki
toms organizacijoms. Jis palietė 
Lietuvos jaunimo, norinčio 
studijuoti Amerikos universite
tuose ga l imybes . D. Trot-
manaitė. kuri yra vicepirm., 
papildė pranešimą, sakydama, 
kad c e n t r a s yra suda ręs 
kongreso tinklą. Kai liečiami 
Lietuvos reikalai, sukeliama 
akcija, organizuojant spaudimą 
į kongresmanus . Taip pat 
teikiama amerikiečių spaudai 
informacija apie įvykius Lietu
voje. 

Studijų programai einant į 
galą. pirm. M. Šilkaitis pravedė 
žuvusiųjų Vilniuje pagerbimą, 
pakviesdamas poetą Bernardą 
Brazdžionj, kuris jautriai ir 
iškilmingai paskaitė savo šiam 
įvykiui sukurtos poezijos, skir
tos nužudytųjų atminimui. 

Politinių studijų savaitgalį 
uždarė dr. Z. Brinkis. pakvies
damas visus sugiedoti Lietuvos 
himną. 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 

RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 

Jū ra t ė s valanda buvo atėjusi. Viena tokiu gražių 
pavasario naktų buvo užsitraukusi tamsų šydą ir 
a tnešusi didelius skausmus. Atrodė, joks žmogus 
negalėjo tiek pakelti, o tačiau.kada pasigirdo tas taip 
lauktas pirmasis verksmas, pranešąs naujo žmogaus 

sveikatos. Atrodė, tamsūs debesys buvo išsisklaidę ir 
buvo prasidėjusi nauja diena, atnešdama naujus rūpes
čius ir pareigas. Nes nežiūrint mūsų skausmų ir 
sielvartų,pasaulis rieda toliau savo nustatytu keliu, 
diena seka naktį ir gimimą mirtis. Visatos įstatymai 
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Pora sekundių Jūra tė žiūrėjo,nesuprasdan a, kur 
esanti. Pagaliau atsipeikėjo ir ją apėmė palentr jimas. 

— Nieko, Valiuk, aš sapnavau blogą sapn ; Dabar 
bus viskas gerai. 

Gerai, tačiau, nebuvo. Likusią nakties daliji pra
gulėjo atviromis akimis, virpančia širdžia st r vdama 
sau tą pat} klausimą: Viešpatie, kokia bu- Tavo 
bausmė? 

Tuo tarpu pavasaris nejuokais pradėjo ve-rtis į tą 
kalnuotą kraštą. Dar vienas pavasaris. Darė- keista 
pagalvojus, kad jau ir vėl nueitas toks didel - velias, 
kad lieka už nugaros pereitų metų skausmai <imė ir 
viltys. Dabar visas gyvenimas mažame buteh • sukosi 
apie laukiamą kūdikį. Jūra tyliai kentė pa autinio 
mėnesio sunkumus, slėpė savyje baimę dėl sav ir atei
nančio vaiko sveikatos. Ką galėjo pade* odžiai? 
Reikėjo laukti. 

Gamta laukė saulės ir maži kalnu ipeliai 
šnarėdami jau leidosi į slėnius, tapdami vis didesniais 
ir didesniais, pagaliau išsiliedami m i l ž i n ^ a dai
nuojančia upe į bundančią pievą. Džiaugsmir c* ranka 
skindavo pirmuosius žiedus ir nešdavo tą saule- dovaną 
į tamsias buveines, kad šypsena nuskaidrintu žmogaus 
veidą. 

atėjimą, visi skausmai jau buvo dingę ir ją apsiautė yra stipresni už žmogaus valią, nesvarbu, kokia juoda 
palaiminta minkšta naktis. Tik kitą rytą, pramerkusi 
akis . pamatė šalia savęs Valių, kuris švelniai laikė jos 
ranką, šalia susirūpinusį, išblyškuksį motinos veidą. 
Valius šypsojosi. 

— Kas? — paklausė nedrąsiai. 
— Duktė, Jūrate . Graži mažytė mergytė, tokiais 

tamsiais plaukeliais. Viskas tvarkoje, tik tu dabar turi 
daug daug pailsėti. 

— Aš noriu ją pamatyti. 
— Vėliau, dabar tu dar labai reikalinga poilsio. 
Poilsis buvo toks minkštas ir viliojantis. Sekantis 

atsibudimas atnešė jai daug aiškesnę sąmonę. Dabar 
į kambarį įėjo seselė, nešdama rankose mažutį kūdikį. 
Nejaugi tai tikrai mano duktė, šitas gležnas, nekaltas 

būtų buvusi naktis virš mūsų galvų, žvaigždėms vis 
vien ateina laikas išblėsti ir rytuose vis vien pasirodo 
saulė. 

Kartu su kūdikiu buvo parnešta i jaunųjų tėvų 
pastogę kasdieniniai rūpesčiai, duona ir tes mažosios 
smulkmenos, kurios užpildo žmogaus dieną. Atėjo 
nemigo naktys budint prie mažos lovos, atėjo vystyklai 
ir verdama košelė. Laikui bėgant buvo įsitikinta, kad 
mažosios mergytės akutės viską matė. viskuo domėjosi. 
Dėkingai spaudė prie krūtinės Jūra tė savo mažąją 
dukterj ir dėkojo Dievui už išklausytas maldas. Nu
rimo sapnai, teliko džiaugsmas savo kūdikiu ir savo 
ramiu, nesikeičiančiu vyru. 

— Kaip auga duktė. Valiau? — paklausė Alfa sykį 
gyvas daiktas? Jūratė lengvais pirštais palietė kūdikį "savo draugą, kurį dabar rečiau tematydavo. Alfos 
ir ašaros suspindėjo jos akyse. Didelė meilė, nepažįs
t a m a s švelnumo jausmas buvo širdyje. Tebūnie, kas 
tur i įvykti, aš jos niekad neapleisiu! 

— Kokį vardą nutarei jai duoti? 
— Dalia, Daluže, tebūnie ji mudviejų Dalia, nes 

Viešpats ją mums atsiuntė. 
— Kas gali žinoti ateitį, Jūrate brangioji! Pa

mirškim visas abejones ir priimkim Dalužę į savo 
širdis. 

Pavakare ligonės kambarėlis jau buvo pilnas senų 
ir naujų draugų su gėlėmis ir mažomis dovanėlėmis. 
Kiekvienas sveikino, džiaueesi. linkėio laimės ir 

žmona jau irgi laukė šeimos padidėjimo. 
— Ačiū. Alfa. viskas vyksta normaliai. Ir Jūratė 

pasidarė daug nuoseklesnė, nelengvos jai buvo tos 
laukimo dienos. 

— Kiekviena moteris tuo laiku reikalinga daugiau 
jautrumo ir meilės, net ir manoji, kuri vra daug mažiau 
jausminga, kaip Jūrate. Džiaugiuosi, kad ji pagaliau 
nurimo ir surado savo vietą. Vienatvė ir blaškymasis 
nebuvo jos prigimčiai lengvi pakelti. Dabar štai turi 
kūdikį ir vyrą, — kuriai moteriai to neturėtų pakakti? 

(Bus daugiau) 

« 
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Buvau prie televizijos bokšto CLASSIFIED GUIDE 
Brangi 
vaikai: 

Vita , Y.dmantai ir 

Tarptautinis sąjūdis dvidešimtyje kraštų surinko daugiau negu 5 milijonus parašų, reikalaujančių, 
kad sovietai išsikraustytų iš Pabaltijo, ir tuo metu, kai tą akcija vedė, centrinėse miestų gatvėse 
buvo iškabinę didelius, raudonom raidėm plakatus. Viršuje toks plakatas Toronto mieste, Kanado
je, apačioj Lisabonoj, kur pasirašė per 100,000 portugalų. 

GORBAČIOVAS - ATGIJĘS 
STALINAS 

Sovietams vykdant agresiją 
prieš Lietuvą, Latvija ir Estiją, 
Kanados Sąjunga ginti tradici
jas, šeimą ir nuosavybe (TFP> 
protestavo Toronto gatvėse. Iš
girdęs pagalbos šauksmą iš 
apgultos Lietuvos vyriausybės, 
Kanados TFP kartu su kelių 
kitų kraštų TFP sąjungomis 
reiškė protestus, dalindami 
tūkstančius lapelių, kuriuose 
Gorbačiovas vadinamas atgi
jusiu Stalinu. Jame sakoma, 
kad ..vakar perestroika dar 
buvo madoje, bet šiandien ji jau 
atgyvenusi: Gorbačiovas dau
giau nebesišypso. Jo vado
vaujama valdžia užpuolė taikią 
šalį. sužalojo nekaltus piliečius 
ir pradėjo trijų tautų skerdy
nes". 

.,Ką turėjo daryti Gorbačio
vas?"' klausia Kanados TFP. 
„Jis privalėjo griežtai pasiprie
šinti ginkluotų jėgų agresijai 
prieš Pabaltijo kraštus, nors tuo 
r iz ikuotų ir savo gyvybe. 
Tačiau, kaip visada vingiuotas 
ir netiesus, jis tylėjo ir nepasi
rodė viešai. Kai kurie teigia, 
kad j is buvo kariškių prievar
taujamas. Slapstydamasis jis 
gudragalviavo atstatyti savo 
popu l i a rumą , jei ka r i šk ių 
politika žlugtų, pasipiktinus 
Rusijos žmonėm 

8 pėdų ilgio plakatas, protes
tuojantis prieš Sovietų agresiją, 
buvo laikomas Kanados TFP 
narių ir rėmėjų Toronto mies
to centre šios akcijos metu. Jis 
kvietė kanadiečius neapsigauti. 
nes ..šaltasis karas dar nesi
baigė, ir rytoj gali prasidėti 
trečiasis pasaulinis karas". Jis 
taip pat apeliavo i Kanados 
katalikus melsti Dievo Motiną, 
„kad ji gelbėtų Marijos žemę 
Lietuvą ir visą pasaulį". 

Tuo pačiu laiku panašios akci
jos ėmėsi ir JAV, Prancūzijos. 
Ispanijos ir kitų kraštų TFP 
organizacijos. Sao Paulo. Bra
zilijoje. TFP,protestuodami prieš 

Sovietų žygius, suorganizavo 
eiseną judriausiomis šio indust
rinio miesto gatvėmis. Prof. 
Plinio Correa de Oliveira. Bra
zilijos TFP prezidentas, pa
siuntė faksu laišką prezidentui 
Landsbergiui, išreikšdamas 

rašų. Tai buvo parašų rinkimo 
r eko rdas . Šis dokumentas 
l ie tuvių t au t a i sute ikė 
padrąsinimą ir gruodžio mėn. 
buvo TFP delegacijos įteiktas 
prezidentui Vytautui Landsber
giui Vilniuje. 

Pareiškimas, kurį savo kraš
tuose plat ino TFP nariai , 
priminė žmonėms, kad 1939 
metais Lietuva, Latvija ir Esti-

savo paramą ir pasigėrėjimą už ja buvo laisvos valstybės. Kad 
prieš Stalinas jas galėtų paver. I 

kaip ir Rusijos žmones, buvo 
viena kliūtis: galim nac: 
d ik ta to r iaus Hitle. pa> 
priešinimas. Tačiau ..kadangi 
nacių ir komunistų ideologijos 
ne daug skiriasi, buvo nesunku 
surasti bendrą kalbą". Sekė gar
saus Ribbentropo-Molotovo 
pakto pasirašymas. Hitleris 
užėmė dali Lenkijos, o Stalinas 
pagrobė rytinę Lenkijos dalį bei 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. 

..Remiantis šiais istoriniais 
p r i s i m i n i ris, Rusijos komunis
tai tik >ašaus suokalbio su 
JAV. Gorbačiovas, kuris dar 
vakar šypsojosi, buvo švelnus ir 
malonus globalinės taikos apaš-

jo vedamą rezistenciją 
Sovietų agresiją. 

New Yorke Amerikos TFP 
vedė intensyvią akciją, siekiant 
visuomenės pritarimo Lietuvai. 
Ten buvo pravesta akcija ir prie 
Jungtinių Tautų atkreipti tarp
tautinių atstovų dėmesį į pro
testą prieš Lietuvių tautos tei
sių pažeidimus. Amerikos sos
tinės laikraštyje „Washington 
Post" TFP įdėjo prezidento 
Landsbergio atsišaukimą į 
Vakarų Vyriausybių vadus. 

Pereitą vasarą TFP sąjungos 
pravedė akciją 20 kraštų, 
rinkdami parašus už Lietuvos 
nepriklausomybę. Ta proga jie 
po peticija surinko 5,218,520 pa-

Rašau po ak t in io budėjimo 
universitete. Rašysiu trumpai ir 
greitai, nes net: kus šį laišką 
turiu atiduoti p Kalvaičiui. 

Noriu papasa ką mačiau 
su Jonu ir d ugais F r i e 
Vi lniaus tele ijos bokšto 
naktį, kai jis nvo šturmuo
jamas. 

Apie pusę dvi. - atvažiavom 
prie bokšto. „Tfrnku dar nebuvo. 
Už 15-20 min-ėių atvažiavo 
tankai į „ 1 " . Žmonės, sustoję 
prieš sunkvežimius, sustabdė 
tankus. J i e pradėjo šaudyti iš 
patrankų tuščiois sviediniais. 
Nuo garso byrė; ^angų stiklai. 
Bet žmonės stovėjo Tankai gąs
dino prožektoria ~. šaudė virš 
galvų, bet visi šaukė „Laisvės" 
ir stovėjo. Pankui paleido 
kažkokius darnus. Žmonės 
vyniojo galvas, veidus, bet 
stovėjo. Man atiodo, kad daug 
kas bijojo, bent aš tai taip, bet 
niekas nebėgo. Paskui pasirodė 
tankai kitu keliu .,2". Jie artėjo 
prie sunkvežimių su smėliu. 
Ten prieš sunkvežimius sustojo 
vyrai susikibę rankomis, bet 
tankai nestojo Vyrai pasi
traukė, bet du sedeję ant tanko 
žuvo po jo vikšrais Jie net nesu
riko. Mano draugas stovėjo per 
du metrus nuo traiškomo žmo
gaus. T a n k a i pervaž iavo 
sunkvežimį ir du lengvus au
tomobilius ir <ustojo. Tada 
staiga pasuko j Ino pusę ir 
sutraiškė merga, lę , ,3" . Tuo 
metu pradėjo važ iuot i 
sunkvežimiai ir tanketės iš „4" 
link bokšto. Taigi jie galėjo 
nuvažiuoti ten,nepervažiavę nei 
mašinų, nei žmonių. 

Ir tada prasidėjo žudynės. Prie 
bokšto tvora stovėjo žmonės. 
Kareiviai šaudė j orą ir į žeme. 
a tšokę ku lkos sužeisdav 
Vienas kareivis šaudė serijo 
tiesiai į minią (gal ir daugiau, 
bet v i ena? t i k r a i ) . Vieną 
kareivį, atsisakiusį šauti, nušo
vė karininkas. Kas vyko prie 
pat bokšto, aš nežinau, bet 
šaudė, šaudė ir šaudė. Važiavo 
greitosios pagalbos mašinos, bet 
žmonės nebėgo. Kareiviai jau 
buvo bokšte, jie daužė ir laužė 
viską. Kiek žmonių liko bokšte 
ir koks jų likimas, niekas 
-ežino. Be žinios dinge 64 

~>nės. " užeista v 
šimto, iš jų vi bai sunkiai. 

ką me> ir 
nepapasako; Aš ir dabar 

talas, šiandien , Raudo
nąją armiją prieš1 tris nedideles 
Pabaltijo tautas. Jis viliasi, kad 
Rusijos palankus nusistatymas 
dėl Irako karo bus patenki
nama? atlyginimas Washing-
tonui. Tačiau energingas prezi
dento Bus. p a r e i š k i m a s , 
r* antis triji laJtijju lių ne
priklausomybę, atrod' visiškai 
atmeta tokia ve r 

A. Kalvai t is 

nesuprantu, iš kur galėjo turėti 
t iek drąsos tie, kas palindo po 
t a n k a i s , kas stovėjo prieš 
šaudantį automatą. I mane 
nešaudė ir aš gyvas. Man sunku 
rašyti , gal vėliau parašysiu 
smulkiau ir tiksliau, paprašysiu 
padėti Jono ir draugų. Bet 
r a š a u , kad ta i žinotų ir 
Amerikoj. Liucija Baškauskaitė 
sakė, kad Amerikoje trūksta 
faktų , gal i paskelbt i , kad 
Česlovas ir Jonas Tallat-Kelp-
šos matė, ir rasim dar daug 
žmonių, kurie matė ir jie para
šys. Universitete organizuosim 
tų laiškų rinkimą ir siuntimą. 
Tie, kurie buvo bokšte ir gynė 
jį krūtine - DIDVYRIAI. Ir jų 
dar daug ir bus dar kraujo, jei
gu Bušui jo trūksta. Tegul visi 
pabando įsivaizduoti, ką reiškia 
dvi, tris naktis iš eilės stovėti 
šaltyje ir laukti, kol atvažiuos 
tankai , kol pradės šaudyti, ir 
nežinai ką nušaus, — tave, tavo 
brolį, draugą, moterį ar vaiką. 
Bet niekas nebėgo. Iš ten vėl 
važiavom prie Aukščiausiosios 
Tarybos ir vėl laukėm. Ir visi 
galvojo, kad jau viskas, ir vis 
tiek laukė. Deputatai sakė savo 
paskutines kalbas. Iš ryto vėl 
važiavo tankai, bet nesustojo. O 
žmonių buvo dar daugiau, dau
giau nei bet kada, nors vilties 
buvo vis mažiau. Per naktį pa
statė barikadas iš metalinių 
strypų. Suvažiavo sunkūs trak 
tor ia i ir užtvėrė kel ius , o 
žmonės daugėjo. Ateidavo pro
cesijos, laikė mišias lenkai ir 
lietuviai. Skambino varpais pra
voslavų bažnyčia. 

Dabar girdžiu, Landsbergis 
sako, kad bokšte dar yra gyvų 
užsidariusių žmonių. Nors Gor
bačiovas žadėjo į bokštą įleisti 
sveikatos apsaugos ministrą, 
bet įleido tik į pirmą aukšta. 
~^n turi būti daug lavonų, 

oreiviai iš ten išveža daug 
u.delių maišų. Tai gali būti 
gynėjai. 

Dabar veikia Kauno televi
zija: 

Kaunas TV/KADIO 
telefonas 22-55-52 

FAX (007) (0127) 22-85-00 -
22-36-34 

TELEX 26-98-57 VYTUN SU 
Tai, ką sako Gorbačiovasyra 

šlykštus bjaurus melas. Ten 
buvo tik Lietuvą mylintys žmo
nės, ir niekas nesimušė, ir 
niekas nieko nepuolė, ir niekas 
neturėjo ginklų, žmonės stovėjo 
ir mirė. 

Pasistenkit, kad kuo daugiau 
įonių tą sužinotų. Jei būtų ofi-
'ių vertinimų, siųskite arba 

) i V, arba į Universitetą (pri
dedu Liucijos Baškauskaitės 
kortelę.) 

Ji prašė perduoti Jums linkė
jimus. Jeigu apsiramins, Kris
t ina galėtų atvažiuoti. „Talka" 
organizuojama. 

Baigiu, ne? jau reikia atiduoti. 
Mes visi gyvi, sveiki. 

Bučiuoju. 
Česius 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

^s GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 M M 
(708) 5-7161 ^ * r - ^ m 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę. 

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU! 
Pasinaudokite patarnavimu mūsų išplėstu ir įvairiapu

sišku ekonominiu bendradarbiavimu su LIETUVA. 

VAISTAI . Galime pasiųsti visus modermškiausius vais
tus, gaminamus VAKARŲ EUROPOJE 

Medžiagos. Siunčiame angliškas ir kitokias medžiagas, 
gatavus rūbus, sportinius kostiumus, sportinius batus, e' 
elektronines prekes. 

Siunčiame iš Anglijos arba nuperkame Sovietų Sąjungos 
ir kitų kraštų gamybos automobilius: Lada nuo $7200, Sa
mara nuo $9000 

PALIKIMAI pervedami į Lietuvą arba kitus kraštus kli-
jento pageidaujama valiuta. 

Visos finansinės ir banko operacijos atliekamos aukš
čiausiu kursu Specialus rublio kursas. 

Priimamos (vairių terminų investaajos 

BALTIC STORES & CO., (Z. Juras) 
11 London Lane Bromley, 
Kent, BR1 4HB, *ngland. 

Tai. 081 460 2592. 

P^ »BOOK 
SAVINGS... 

the best way to save regularly! 

Paid and 
Compounded 

Ouarterly 

see us for 
financlng. 

- OUR L0W RATES 
«BJft 

VVITH « P A V M ( N T 
TO F'T VOU« I N C O M I 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO. ILL 60608 

Peter K a z a n a u s K a s - P r s T e l : 847-7747 
Mours: Mon. Toe. Fri. 9-4 Thur. 9-8 Sat. 9-1 

SERVING CHICAGOLANO SINCE 1905 

Ontuifc 21 
KMIECIK REALTORS 

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

DANUTE MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

HELP VVANTED 

MACHINE OPERATOR 
Chicago Mfb Co needs expd mailing bag 
machine operators 3 yrs mm exp w/plastic cor-
rugated or pnnting mfg exp Mušt be qualified 
to set jp & maintam eguipment For miervievv 

Sali John at 312-995-1818. b»ew9 A M . Noon 
AM shrfts availabte Mus read. write & speak 
FLUENT Enghsh 

Pas Liet. centro admin. Lemon-
te ieško virėjos-seimininkės. 
Smulkesnei inf. kreipkitės j centro 
administrciją: tel. 708-257-8787 

FOR RENT 

Išnuomojamas namas ir gara
žas; Įrengtas rūsys. Nebrangiai. 

Kreiptis: te l . 312 -737-8626 

Pasaulio Lietuvių centre išnuo
mojamas 2 mieg. 2 vonių patogus 
butas Informacijai skambinkite: 
708-257-8787 

For rent 
4 rm. Delux garden apt. with c/air. 

No pets, adults preferred. 
We speak Lithuanian 

Tel . 312-778-8739 

ca 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kedzle Ave., 

Chicago. lt- 60629 
(312)778-2233 

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

[ 3 MLS Kompiuterio 
pagalba. B U D R A I T I S asmeniškai 
ir sąžiningai patarnauja įvairaus dydžio 
nuosavybių PIRKIME bei PARDA
VIME. Veltui ĮKAINAVIMAS, 
nuolaida PENSININKAMS. 
Skambinti: 312-778-3971 arba 
312-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC., 6600 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60529 

[B A"S 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis,Realtor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tel. 4?6-7878 

For sale b y builder 
New home, Lemont area, 

31 E. W e n d 
Call for detai ls, 

te l . 7 0 8 - 5 6 3 - 0 0 6 5 

Naujas namas „Old Derby Estates" 
apyl. 
4 mieg. 3 vonios, didžiulis šeimos kamb 
su židiniu: centr. šaldymas, ąžuolo apdaila, 
aukštos kokybes apšildymo sistema: 
gražiai sutvarkytas sklypas $175,500. 

Gyvenkite prabangiai! 
Elegantiškas ..Tudor" stiliaus namas 
užmiestyje. 3200 kv. pėdų liuksuso! 3 auto 
garažas. Skambinkite specialiam apžiū
rėjimui $319,900 
OLS'CK & CO., REALTORS' 

ate Street 
Hltnois 60439 OnlUlfcn 

38) 2S/-7100 21 

Pradekite naujus metus naujame 
mūro-kedro...split-level" name: ant kal
nelio. Willow Springs. I I : 4 mieg Graži 
apylinkė, miškai aplink. Tik $159,900. 

Kreiptis: J o a n Rizzi , 
Coldwel l Banker , 
t e l . 7 0 8 - 7 8 9 - 3 2 0 0 

•EŠKO BUTO 

Šeima su vienu vaiku ieško išsi
nuomoti 3 arba 2 mieg. butą/namą su 
valg. kamb. į vakarus nuo Caiifornia 
Ave arba prie Evergreen Pk. ar Oak 
Lavvn Skambinti Iki 8 v.v. tel 
312-973-5274. 

Laisva aptarnaujančio medi
cinos personalo vieta kardiologų 
įstaigoje prie Midvvay aerouosto. 
Pareigos. priimti pacientus, atsakyti 
telefonus, tvarkyti ligonių istorijas, 
atlikti EKG tyrimus. Nedirbame 
trečiadieni ir savaitgaliais. Būtina 
turėti 2-3 metų darbo stažą medi-
ci.ios įstaigoje, geras rekomendaci
jas. Pageidaujama mokėti lietuvių ir 
anglų kalbas Skambinkite (312) 
436-1780 Mrs L. 

MISCELLANEOUS 

E L E K T R O S ' * 
{VEDIMAI — PATAISYMAi 

Turiu Chicngos miesto letdimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir saži-

. ningai 
312-779-3313 * 

. KLAUDIJUS PUMPUTIS _ _ . W 

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

Tol. 376 -1882 ar 376-5996 
10%—20%—30°/o pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 W e s t 95th Stret 

T e l . - G A 4 -8654 

POVILAS PETKEVIČIUS 

LENKŲ OKUPACIJOSE IR JŲ KALĖJIMUOSE 

šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos Saly
je ir aštuonerius metus kalėjimuose. Objektyvios ir sklandžiai 
parašytos apybraižos skaitytoją įtikina, kad mūsų kaimynas 
buvo žiaurus ir suktas. Šią knygą kiekvienam verta pasiskai
tyti ir turėti savo knygų bibliotekoje. Kaina su persiun
timu 9.50 dol. Illinois gyventojai dar prideda 64 centus valsti
jos mokesčio 

Užsakymus siųsti: Draugas, 4 5 4 5 W. 63rd St . , 
Chicago, IL 60629 . 



A.A. KPT. ANTANAS 
AUDRONIS 

Sausio 30 d. Šv. Juozapo ligo
ninės paviljone, Burbank, Cali-
fornia, mirė aviacijos kpt. An
tanas Audronis. Velionis gimęs 
1910 m. rugpjūčio 20 d. susipra
tusių ūkininkų šeimoje, Ates-
nykų kaime, Simono valsč. 
mokėsi Marijampolės gimnazi
joje. Vėliau tėvams pirkus di
desnį ūkį Zaramčiškėse, Miro
slavo apylinkėje, persikėlė į 
Alytaus gimnaziją, kurią baigė 
1928 m. Pasi r inko ka r inę 
karjerą. Stojo į Pirmojo Lietuvos 
prezidento Antano Smetonos 
vardo karo mokyklą ir ją baigęs 
buvo pakeltas jaun. leitenantu. 
Vėliau perėjo į karo aviaciją, 
pasiekdamas kapitono laipsnį. 
Sovietams 1940 m. okupavus 
Lietuvą, kaip patriotas buvo 
areštuotas ir laikomas Kauno 
kalėjime. Pasakojama, kad An
tanas, būdamas vienoje kamero
je su keturiolikmečiu berniuku, 
dalinosi su juo savo kuklaus da
vinio maistu. (Tuo metu buvo 
areštuotas ir jo brolis adv. Pra
nas, buvęs Ūkio banko juriskon
sultas, taip pat ir viena sesuo). 
Kilus antrajam pasauliniam 
karui , iš kalėjimo išsilaisvino. 
Bet vokiečiams okupavus Lietu
vą, paaiškėjus, kad jie nepri
pažįsta susidariusios Lietuvos 
laikinosios vyriausybės, An
tanas įsijungė į opozicinę veiklą 
ir vėl buvo areštuotas. 

Vokiečiams pralaimint karą, 
Antanas patenka į Vokietiją. Po 
k a r o r a n d a m e jį d i rban t 
Eichstaetto lietuvių gimnazijo
je sekretorium, vėliau — kūno 
kultūros mokytoju. 1949 m. su 
šeima atvyko į JAV. Apsi
gyvenęs Los Angeles dirbo prie 
žemės matavimo darbų, pasku
tiniais metais, prieš išeidamas 
pensijon, Los Angeles miesto 
žinyboje. Lietuvoje ir gyven
damas JAV priklausė daugeliui 
organizacijų: skautų, šaulių, 
l i e tuv ių radijo va landė le i 
„Lithuanian Melodies", ramo-
vėnų (jiems ilgesnį laiką pirmi
ninkavo), buvo LB Los Angeles 
apyl. valdybos pirm., o valdybos 
nariu — iki savo mirties. 

Rožinis už jo sielą, atvežus 
kūną karste į Šv. Kazimiero 
parap. bažnyčią, buvo kalbamas 
vasario 1 d., o vasario 2 d. buvo 
gedulingos Mišios. Rožiniui 
vadovavo ir Mišias atnašavo 
prel. V. Bartuška, kuris jį lankė 
ligoninėje sunkios ligos metu. 
Lekcijas skaitė M. Naujokaitis. 
Prie karsto stovėjo pasikeis-
dama ramovėnų ir skautų gar
bės sargyba. Giedojo parapijos 
choras, vedamas vargonininko 
V. Ralio, ir solistai R. Dabšys ir 
A. Polikaitis. Abi dienas atsi
lankė daug žmonių, nes Aud
roniai — uolūs Šv. Kazimie
ro parap. bažnyčios lankytojai ir 

rėmėjai, priklausė daugeliui or
ganizacijų. Velionio pagei
davimu, kūnas buvo sudegintas, 
kad pelenai galėtų būti parvežti 
į Lietuvą, kada ji bus visai lais
va ir nepriklausoma. 

Po Mišių da lyv ia i buvo 
pakviesti į parap. salę pietums. 
Prel. V. Bartuškai sukalbėjus 
maldą, besistiprinant Viešpa
ties dovanomis, M. Naujokaičiui 
vadovaujant, k u r i s pasakė 
ilgesnę kalbą apie nuei tą 
velionio kelią, prisiminimais 
dalinosi ar reikšdami šeimai 
užuojautą, kalbėjo: LB Los 
Angeles apyl. valdyvos vardu E. 
Kulikauskas, DLK Birutės 
draugijos vardu — A. Pažiū-
rienė, Lietuvių karių veteranų 

sąjungos „Ramovės" vardu — J. 
Ruokis, Lietuvių radijo valan
dėlės — V. Gilys, Lietuvos 
dukterų — A. Adomėnienė, Juo
zo Daumanto šaulių kuopos — 
J. Pažėra, Ateitininku — R-
Kontrimienė, mokslo draugų — 
I. Medžiukas. Visiems padėkojo 
velionio duktė A. Variakojienė. 

Antanas ir Aldona Audroniai 
yra paaukoję Tautos fondui 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
1500 dol. Pagerbiant velionio 
valią, ta proga buvo surinkta 
900 dol. Tautos fondui. 

Liko liūdinti žmona Aldona, 
duktė ir sūnus su šeimomis. Iš 
Antano didelės šeimos yra 
likusi tik vyriausioji sesuo 
Monika Liulevičienė ir 
jaunesnysis brolis Stasys. I 
laidotuves buvo atvykę velionio 
sesers duktė Saulė ir jos vyras 
prof. Feliksas Palubinskai iš 
Indianos. 

Ig. Medžiukas 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad po 
sunkios ligos mūsų brangus Sūnus, Brolis ir Tėvas 

A.tA. 

VYTAUTAS ALBERTAS RIŠKUS 
mirė 1991 m. vasario 19 d., 3:15 vai. ryto, sulaukęs 53 m. 
amžiaus. Gyveno Philadelphia, PA. 

Gimė Lietuvoje, Linkuvoj. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime motina Anastazija ir tėvas 

Steponas RiŠkai; sūnūs: Stephen ir Michael; duktė Carly; 
sesuo Nijolė Gierštikienė su vyru Raimundu ir vaikais — Linu 
ir Rasa. 

Velionio laidotuvės buvo privačios. 
Prašome gimines ir draugus a.a. Vytautą Albertą prisi

mint maldose arba auka Pasaulio Lietuvių centrui Lemonte. 
Nuliūdę tėvai, sūnūs, duktė, sesuo ir kiti giminės. 

Brangiam Tėveliui 

A.tA. 
ROMUALDUI NEMICKUI 

mirus, mūsų grupės nar iams, dr. VIDUI ir MARY
TEI NEMICKAMS, jų šeimai, giminėms ir ki t iems 
art imiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kar 
t u liūdime. 

Americans for Lithuanian Freedom 

Geram ginklo draugui, Lietuvos aviacijos kapitonui 

A.tA. 
ANTANUI AUDRONIUI 

mirus, reiškiu gilią užuojautą jo žmonai ALDONAI, 
dukrai ALDONAI ir jos šeimai, broliui i r seseriai su 
šeimomis bei kitiems giminėms ir art imiesiems. 

Vincas Ruseckas ir šeima 

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! 

VISIEMS AMERIKOS LIETUVIAMS! 

Jūsų draugams ir giminėms Lietuvoje trūksta maisto. Pripildykit jų tuščius šaldytuvus dabar! Nėra 
muito! Prekės pristatomos į namus vettui! Pristatymas trunka 5 dienas Maskvos rajone, arba 15-20 
dienų kitose USSR respublikose. 

TV, VCR'S 
TELEFONAI 
CAMCORDERS 
Vottaiaa 127/220 
TV PRIIMTUVAI 
p«r aataHtą Europai 

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

Importuotas kumpis 1 sv. 
Importuota dešra 2.2 sv 

kainom JAV-bė— 
jAVmmm*ųir*k*ųkrmmų 

Mincemeat" 
Dešrelės („Frankfurters' 
Daniškas sūris 
Troškinta jautiena 
Mėsa bartame padaže 
Malta pupelių kava 
Tirpstanti kava 
Koodansuotas Dienas 
Importuota arbata 
Kakava 
Sausi prieskoniai 
Importuotas šokoladas 
šokoladiniai pyragaičiai 
Grikiai arba spageti 

0 75 sv 
) 1 sv. 
0 88 sv 

1.1 sv. 
1.1 sv. 
1.1 sv. 

0 44 SV. 
0 75 sv. 

1.1 sv. 
1.1 sv. 
1 box 
1 box 

1.1 sv. 
2 2sv 

aame mutomotakt* 

Mūsų pardootuva siunčia visokį rūiių radijus ir elektroninius prie
taisus j Sov Sąjungą su apmokėtu arba neapmokėtu muitu 

TAIP PAT GALIMA SIŲSTI: 

* Prancūziški vaistai 
* Šeimos vaistinėle (kit) 
* Vaistai vaikams (kit) 
* Maistas vaikams ( kit) 
* Automobiliai (LADA) nuo $5,600 
' Šaldytuvai nuo $500 
' Health Spa pasiteiraukite 
* Kondominiumai Pasiteiraukite 
* Indų plovimo mašinos nuo $500 
* Skalbimo mašinos nuo$550 
* Mim-traktoriai nuo $2.000 
* Įvairios prekes Pasiteiraukite 

KOMPIUTERIAI 
. Su rusliku raidynu 

Valandos: p l rm . - t r a i d . 11-S, 

katvtrtd.-*a*td. 11-7 



A.tA. 
BESSIE SUCILLA 

Gyveno West Pullman, IL, vėliau Chicagoje, Marąuette 
Parko apylinkėje. 

Mir- 1991 m. vasario 19 d., 10:20 vai. vakaro, sulaukusi 
senatvės. 

Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje, Skaudvilės valsčiuje, 
Plukių kaime. 

Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Martha, žentas 
Ernest S;mans, Floridoje, sūnus Alexander, marti Helen, trys 
anūką . trys proanūkai, sesuo Bronė Gajauskas, gyv. Kalifor
nijoj. 

Veiionė buvo našlė a.a. Alekso. 
Velionė buvo Šv. Kazimiero Seserų rėmėja, kuopa #8 ir 

priklausė „Tauragiškių" bei „Našlių ir Našliukių" klubams. 

Kūnas pašarvotas penktadienį, vasario 22 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Donnellan koplyčioje, 10525 S. Western Ave., Chicago 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 23 d. Iš koplyčios 8:45 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę duktė , sūnus , sesuo i r kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Frank Leonard Bukauskas. Tel. 
312-236-0075. 

D R A U G A S , p e n k t a d i e n i s , 1991 m. va sa r io mėn . 22 d. 

A.tA. 
LEONĄ MOROSKY 

LIUDVISĖ ASCILLIŪTĖ 
Gyveno Cicero, EL. 
Mirė 1991 m. vasario 21 d., 1:15 vai. ryto, sulaukusi 80 

m. amžiaus. 
Gimė Škotijoje. Amerikoje išgyveno 60 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Frank, Sr., sūnūs: 

Frank, Jr., marti Pat , Robert, marti Jer i , dr. Bill Moor, mar
ti dr. Elaine; aštuoni anūka i : sesuo Maryte Zickus. 

Velionė buvo sesuo a.a. Jono Ascilla. 
Kūnas pašarvotas penktadienį, vasario 22 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Petkus-Butkus koplyčioje, 1446 S. 50 Ave., Cicero, IL. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 23 d. Iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Queen of Heaven kapines, Hillside, IL. 

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

Nuliūdę v y r a s , s ū n ū s , sesuo, a n ū k a i i r ki t i g iminės . 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 708-652-1003 
arba 312-476-2345. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
STEPONAS VIŠČIUS 

Velionio atminimui šv. Mišios bus atnašaujamos vasario 
23 d. 8 vai. ryto, šeštadienį Švč. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje, Brighton Parke. 

Prašome visus gimines, draugus bei pažįstamus tą dieną 
pasimelsti kartu su mumis. 

Liūdinti še ima 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9852 

4005-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — (1-312) 927-1741-1 

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

M i e l a m d r a u g u i J O N U I P L E I R I U I i r jo ž m o n a i 
V A L E I , r e i šk iame s a v o nuoš i rdž iaus ią užuojau tą jo 

A.tA. Brolio HENRIKO 
ne tek ty je , Lietuvoje. 

Ada ir Jonas Juškos 
Rūta Arbienė 
Irena ir Julius Veblaičiai 
Elena ir Vytas Lapenai 
Irena ir Jonas Levickai 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

r 
mirus, jo žmonai ALDONAI, seimai ir visiems 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia 

Nijolė Riškutė-Gierštikienė ir šeima 

A.tA. 
ANTANUI AUDRONIUI 

Remember... 

/*P\ 
MfiĘJ/ 

llockof Ages 
. 'O«Ii£0 DCA1.CK 

• Visos kapinės, visos religijos 
• Vienintelė ..Rock of Ages paminklų 
prekyba šioie apylinkėje Amžina garantija 

ONLYROCKOF AGES 
DEALERS H^VT 

ROCK O F AGES MEMORIALS. 
,,Rivk of Ages" paminklai yra 
gerv.usi ir tvirčiausi. Kiečiausias 
greitas, geriausiai atliktas dar
bą- amžina garantija. Atvykite ir 
pamatysite! 

Laikini antkapiai 
Antkapiai 
Antkapių įrašai 
Mauzoliejai 
Dvigubi paminklai 
Pagal užsakymą 
Paminklai/antkapiai 
Paminklų valymas 
Bronzinės atminimo lentos 

kad atidaro naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 
Visų telefonas: 708-974-4410 

Aryapiai * Paminklai * Mauzo-
lie;ai * Paminklų įrašai * Pa
m e l a i pastatomi bet kuriose 
kapnėse 

APTARNAUJAME VISŲ 
RELIGIJŲ KAPINES 

Ptrm«d.-P«nlrt<J. 8:30-4:30 
Š»*td 10:00-4:00 
Sskmd 1 1 30-3 30 

ST. MARY & EVERGR F F/N 
MOtfUMENT CO. 

S I 0 0 S . K E D Z I E AVE. . E Y E R G R E E * P A R K . I L . 

(312) 233-3015 or (708) 422-7146 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquet te Funeral Home 
2533 West 71 st Street 
Chicago, I l l inois 6062^ 

l-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral H o m e 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

D O N A L D M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 
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x Dr. Algirdas Tupčiaus-
k a s , istorikas iš Lietuvos isto
rijos instituto Vilniuje, antrą 
kartą lankosi Chicagoje. Litu
anistikos tyrimo ir studijų cen
tro iškviestas, jis tęsia tyrimus 
Pasaulio lietuvių archyve ir 
k i tuose LTSC r inkiniuose . 
Duomenis panaudos studijai 
ap i e l i e tuv ius pabėgėl ius 
mokslininkus pokario Vokie
tijoje. Dr. Tupčiauskas taip pat 
nori surinkti žinių apie įvairių 
sričių JAV lietuvių kilmės 
mokslininkus ruošiamam pa
saulio lietuvių mokslininkų var
dynui bei praktinių ryšių su
darymui. Įsikūrė LTSC svečių 
mokslininkų rezidencijoje prie 
J a u n i m o centro. Planuoja 
Chicagoje būti apie keturis 
mėnesius. 

x B ALF'o rūbų sandely s iš
t u š t ė jo ! Reikalingi gerame 
stovyje švarūs naudoti rūbai ir 
avalynė, ypatingai žieminiai — 
vyrams, moterims ir vaikams — 
kurie bus siunčiami j Lietuvą ir 
lietuviams Suvalkų trikampyje 
bei Lenkijoje. Rūbų aukos pri
imamos BALF'o įstaigoje darbo 
valandomis nuo 9 v.r. iki 4 v. 
p.p., 2558 W. 69th St., Chicago, 
IL, tel. 312-776-7582. 

x Vasario 16 d. proga spau
doje buvo paskelbtas JAV LB 
Krašto valdybos atsišaukimas 
su Bendruomenės darbuotojų 
sąrašais, JAV Lietuvių Bend
ruomenės XII Tarybos sąraše 

. buvo praleisti keli Tarybos 
nariai. Tarybos narių tarpe 
trūko Salomėjos Daulienės, Sta
sio Jokubausko ir Broniaus 
Juodelio pavardžių. 

x S k a m b ė k , p a v a s a r ė l i ! 
Š.m. Montessori Mokyklėlių 
madų paroda įvyks sekmadienį, 
vasa r io 24 d. 12 vai. dienos 
puošnioje Martiniąue salėje. Re
zervacijas p r i ima: R a s a 
Aleksiūnienė, 312-476-0399 ir 
Vida Slapšienė, 708-968-3057. 

(sk) 

x Popietė rašyt. Mariui Ka-
tiliškiui įvyks š.m. vasar io 24 
d., sekmadienį, 6 v.v. Lietuvių 
Dailės muziejuje, Pasaulio 
Lietuvių centre, Lemonte. Apie 
rašytoją ir jo kūrybą skaitys 
antrakaimiečiai: A. T. An
tanaitis. V. Gilvydienė, J. Lin-
takas. ir A. Vitaitė. Kviečiame 
visus. LD Muziejus. 

(sk) 

x Už a.a. Juozą Grabauską 
metinės šv. Mišios bus auko
jamos šeštadienį, vasar io 23 d., 
5 vai. p.p. Švč. M. Marijos Gimi
mo bažnyčioje. Draugus ir pažįs
tamus prašome pasimelsti už 
a.a. Juozą. Šeima. 

(sk) 
x „ Ž A I B A S " NR. 6 -

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

(sk) 
x Pris tatome Lietuvoje tik 

naujus automobilius. Visų fir
mų mašinos pigesnės negu 
Vilniaus dolerinėje 20-30^. Vi
sos su garantija. Keičiame 
aukštu santykiu dolerius į rub
lius. Pa rūp iname butus gimi
naičiams Skambinkite iki 12 
vai. dienos tel. (312) 434-8618. 

(sk) 

x Lietuvių Muzikos šven
tės svečių priėmimo komisiją 
sudaro: pirm. Alė Kėželienė ir 
nariai: adv. Algimantas Rėželis, 
Nijolė Daugi rd ienė , Vida 
Darienė, R i t a Kis ie l i enė , 
Gražina Liautaud, Virginija 
Majauskienė, Laima Žliobienė, 
dr. Aras ir Lina Žliobai, Nijolė 
Voketaitienė, Austė Vygantienė 
ir Bronius Juodelis. 

x Inž. R imas Česonis, ži
nomas visuomenininkas, Ame
rikos demokratų pareigūnas, 
bus pagrindinis kalbėtojas Be-
verly Shores Lietuvių klubo 
rengiamame Vasario 16 mi
nėjime šį sekmadienį ivasario 24 
d. > 12:30 vai. p.p. Šv. Onos 
bažnyčioje šv. Mišias a tnašaus 
kun. Ant. Saulaitis, S. J. ir kar
tu su Liuteronų parapijos „Tė
viškės" klebonu kun. Hansu 
Dumpiu praves ekumenines 
maldas. 

x Rima Pol ikai ty tė , akom
panuojant jos broliui Dariui, 
fleita atliks meninę dalį Lietu
vos Nepriklausomybės minėji
me, sekmadienį, vas. 24 d. Brigh-
ton Parke, Nekalto Prasidėjimo 
mokyklos salėje 11:00 vai. r. Po 
minėjimo bus vaišės. 

x „Žalgirio" futbolininkai , 
atvykę iš Vilniaus, Alg. Grigo 
lydimi, Washingtone lankėsi 
Illinois senatoriaus Dixono 
įstaigoje, senatorius t a proga 
pasakė, kad jis visomis diploma
tinėmis priemonėmis kovos už 
Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę. 

x Joniškiečių labdarybės ir 
kultūros klubo metinis susi
rinkimas įvyks antradienį, ko
vo 5 d. 1 v. p.p. Kojak's salėje, 
4500 So. Talman. Po susi
rinkimo bus vaišės. Kviečia 
valdyba. 

x Marija Šimkienė, Warren, 
Mich., atsiuntė 20 dol. už kalė
dines korteles, kalendorių ir 
kartu palinkėjo ištvermės ir 
sėkmės sunkiame lietuviškos 
spaudos darbe. Dėkojame už 
linkėjimus ir auką. 

x A. a. l tn . Albino R e p š i o 
atminimui Tautos fondui Lietu
vos laisvės iždui suaukota 420 
dol. Visos aukos Tautos fondui 
eina okupuotos Lietuvos laisvi
nimo reikalams. 

(sk) 
x Beverly Shores Amer i 

kos lietuvių k lubas ruošia va
sario 16 minėjimą vasario 24 
d. Šv. Onos bažnyčioje. Mi
nėjimas prasidės 12:30 v. p.p. 
pamaldomis, kurias a tnašaus 
kun. Antanas Saulaitis ir kun . 
Hansas Dumpys. Po pamaldų 
bus visuomenininko Rimo Česo-
nio paskaita. 

(sk) 

x DRABUŽIAI, ava lynė , 
maistas ir kt.; VAISTAI — re
ceptiniai ir nereceptiniai. Kie
k i a 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 te l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x Baltijos r e s to rane g e r a s 
l ietuviškas mais tas ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Užda
rytas pirmadieniais. 8100 R o 
ber te Rd., tel. 708-458-1400. 

(sk) 
I 

x KARGOI LIETUVA! Rū 
bus, naujus ir dėvėtus, batus , 
medžiagas ir nereceptinius vais
tus ribotais kiekiais, galima 
siųsti į Lietuvą B E MUITO! 
siunčiame ORO L I N I J A I 
RYGA- Siuntinius atsiimti RY
GOS muitinėje. Minimumas 
110 lbs arba 50 kg. Kaina $1.45 
už svarą. Kreiptis į: G. T. In
ternat ional , tel. 70S-430-7334, 
9525 So. 79th Ave., H i c k o r y 
Hills, IL 60457. 

(sk) 

x J o s e p h G r a b y s , Win-
nipeg, Manitoba, Kanada, pe
dagogas, daugelį metų „Drau
go" rėmėjas, garbės prenumera
torius, pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams su 30 dol. 
auka „Draugui" ir pridėjo 22 
dol. už kalėdines korteles, ka
lendorių. Nuoširdus ačiū. 

x D o m a z a s T i lv ikas , Mas 
peth, N.Y., pratęsė prenumera
tą su 20 dol. a u k a dienraščiui ir 
25 dol. prisiuntė už kalėdines 
kor t e l e s ir ka l endor ių . D. 
T i lv iką s k e l b i a m e garbės 
prenumeratorium, o už rėmimą 
savos spaudos labai dėkojame. 

x J . Burdu l i s , Shirley,N.Y., 
pratęsė prenumeratą, pridėjo 15 
dol. dienraščio stiprinimui ir 20 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. J . Burdulį įrašome 
į garbės prenumeratorių sąrašą, 
o už aukas .labai dėkojame. 

x Liucija P u s k e p a l a i t i e n ė , 
Dearborn, Mich., dosni „Drau
go" rėmėja, garbės prenumera
t o s , kad „Draugas" gyvuotų ir 
l anky tų k iekv ieną l ietuvio 
šeimą, atsiuntė 80 dol. stiprin
ti ir 20 dol. už gautas kalėdines 
korteles. Nuoširdus ir didelis 
ačiū. 

x Inž . V l a d a s S t r o p u s , Chi
cago, 111., , ,Draugo" garbės 
prenumeratorius, nuoširdus jo 
rėmėjas, Lietuvių operos vete
ranas , pratęsė prenumeratą, 
pridėjo 50 dol. dienraščio stip
rinimui ir 20 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Nuošir
dus ir didelis ačiū. 

x J u o z a s A r l a u s k a s , Nevv 
Britain, Conn., Genė Baku-
čienė, Delran, N.J., V. Dunde-
ra s , Miss i s sauga , K a n a d a , 
, , D r a u g o " r ė m ė j a i , ga rbės 
prenumerator ia i , pratęsdami 
prenumeratą, kiekvienas paau
kojo po 20 dol. dienraščiui ir po 
kitą 20 dol. už kalėdines kor
te les ir k a l e n d o r i ų . Labai 
dėkojame. 

x I Š K V I E T I M A I Į LIETU
VĄ, Į V A I R I O S V I Z Ų GALI
MYBĖS I R 1991 m . KELIO
N Ė S Į L IETUVA pav ien iu i 
bei s u grupėmis . . . t a i tik kele
tas aktual ių temų, kur ias galė
sit išsiaiškinti a tvykus į G.T. 
I N T E R N A T I O N A L TURIZ
MO PARODĄ vasario 24 dieną 
12-3 vai. p.p. Pasaulio Lietuvių 
centre, Lemonte. 

(sk) 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų še imų namus Chicagoje 
ir apyl inkėse . Skambink i t e 
RE/MAX R E ALTORS, R imas 
S t ankus , t e l . (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x Akcijų, b o n ų b e i kitų ver
t y b i ų p i r k i m e ir p a r d a v i m e 
jums nuoširdžiai pa t a r s ir pa
tarnaus , duodami komiso nuo
laidą, A l b i n a s Kurku l i s , t e l . 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris A n d r i u s Kurku l i s , 
te l . 312-977-7242 dirbą su Rod-
man & Renshaw, Inc. Chicago
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
te l . 1-800-423-2294. 

(sk) 

x RŪKYTOS M Ė S O S GA
MINIAI — aukštos kokybės. 
Pristatome į namus Lietuvoje — 
$84 00 T R A N S P A K , 2638 W. 
69 St., Ch icago , I L 60629, te l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x Kelionių i r t u r i z m o pa
r o d a pirmą ka r t ą ruošiama 
l ietuvių v isuomenei! G. T. 
I n t e r n a t i o n a l kviečia j u s nusilpusios akys 
susipažinti su oro linijų at- ač iū už auk* 
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Lietuvos parlamento atstovas Stasys Kašauskas kalba Vasario 16 minėjime 
Chicagoje, Marijos mokyklos salėje. Toliau matyti Daiva Meilienė. 

Jono Tamulaičio nuotr. 

CHICAG0JIR APYLINKĖSE 
VASARIO 16 CAL 

MOKYKLOJE 

Chicagos aukštesnioji lit. mo
kykla Lietuvos nepriklausomy
bės 73 m. atkūrimo sukaktį 
paminėjo vasario 16 d. Retai 
atsitinka, kad vasario 16 su
taptų su šeštadieniu ir šeš
tadieniais veikiančios mokyklos 
ga l ė tų Nepr ik lausomybės 
šventę paminėti tą pačią dieną, 
kada ji išpuola. 

J au daug metų ČALM padeda 

Chicagos Altui atlikti apeigas 
prie žuvusiems dėl Lietuvos 
laisvės paminklo. Lygiai 12 vai. 
mokiniai ir didelis būrys lietu
viškosios visuomenės iškilmin
goje eisenoje nueina prie pa
minklo. Iškilmes trumpu žodžiu 
pradeda dir. J. Masilionis. 
Keletą žodžių taria Alto Chica
gos skyriaus pirmininkas VI. 
Šoliūnas, o momentui pri
taikytą patriotinę kalbą pasako 
8 kl. mokinė Nida Tijūnėlytė, 
gražiai persirišusi lietuviška 

x Dal ia Šataitė. Viktoro ir 
Mildos Šatų duktė ir Lemonto 
,,Maironio"' lituanistinės mo
kyklos mokinė, laimėjo pirmą 
vietą ir gavo prizą modeliavime. 
Ji atstovavo ,,Peggy Rose" 
baleto ir šokių mokyklai, Ber-
wyn, 111. Modeliavimo varžybos 
įvyko vasario 10 d.. Holiday Inn, 
Rolling Meadovvs Varžybose 
dalyvavo Illinois. Michigan, 
Wisconsin ir Indianos baleto ir 
šokių mokyklų atstovės. 

stovais, pas i r inkt i įdomios ir 
naudingos su kelionėmis susiju
sios medžiagos, pasivaišinti, 
pažiūrėti video filmų ir Lietuvos 
vaizdų skaidrių. Loterija kas 5 
minutės. Įėjimas nemokamas. 
Laukiam visų vasario 24 d., nuo 
12 iki 3 vai . p.p. Pasaulio Lie
tuvių centre , 511 E. I27th 
Street, Lemont, IL. 

x Atsiuntė po 50 do l . už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
rašyt. Vytautas Volertas, Del
r a n , N.J. , Heien Wegner . 
Rochester, N.Y., kuri laiške 
linki visiems sulaukti laisvės 
Lietuvai, o taip pat iinki viso ge
r iausio lietuviškai spaudai. 
Rašo, kad yra vieniša, išgyvena 
s e n a t v ę ir labai va rg ina 

Nuoširdus 
L ink ime 

pasveikti. 

x Algirdas K.rai t is , „Gin
t a r o " vasarnan .) savininkas, 
Union Pier, M.ch., išvyko 
žiemos poilsiui i Paytona Beach 
Shores , Fla . . Pakeisdamas 
„Draugo" siuntinejiftoo adresą, 
pridėjo ir 50 doL auką už 
kalėdines korteies ir kalen-

(sk) dorių. Labai dek ame. 

x Marija G r a b a u s k a s ir 
Nemira Sumskis, Chicago, 111., 
„Draugo" garbės prenumerato-
rės, rėmėjos, lankėsi administ
racijoje, pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams ir kiek
viena paaukojo po 40 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių. Nuoširdus ačiū. 

x Kazys Č iu r in skas , St. 
John, Ind., „Draugo" garbės 
prenumeratorius, lietuviškos 
veiklos ir gerų darbų rėmėjas, 
pratęsė prenumeratą viene
riems metams su 70 dol. auka 
dienraščio stiprinimui. Nuošir
dus ir didelis ačiū už lietuviško 
žodžio palaikymą. 

x J a d v y g a Č e r n i a u s k a s , 
Duluth, Mn., pratęsė prenu
meratą, pridėjo 20 dol. auką ir 
25 dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. J. Černiauską skel
biame garbės prenumeratore, o 
už rėmimą savos spaudos labai 
dėkojame. 

x Danutė Domkienė, Los 
Angeles, Cal., aktyvi lietuviškų 
knygų ir spaudos platintoja, už 
„Draugo" parduotas knygas at
siuntė 1,604.62 dol. ir dar 
daugiau užsisakė. Ačiū. Lin
kime ir toliau sėkmės gražiame 
lietuviškame darbe. 

x Dr. Ona Mironaitė, Chica
go, 111., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė 50 dol 
auką. Labai dėkojame. 

x Ona Kolis iš Palos Hills, 
111., „Draugo" garbės pre
numeratore, rėmėja, pratęsė 
prenumeratą vieneriems 
metams su 70 dol. auka dien
raščiui. Nuoširdus ačiū už realią 
paramą lietuviškam žodžiui. 

x Dr. Pe t ras Žemaitis, Con-
ton, Mich., nuoširdus „Draugo" 
rėmėjas, garbės prenumera
torius, pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams su 120 dol. 
auka dienraščio stiprinimui. Dr. 
Žemaičiui už realią paramą 
tariame didelį ir nuoširdų ačiū. 

juosta. Giedant „Marija, Mari
ja", 8 kl. mokinys Vilius Žu
kauskas padeda Alto vainiką. 
Tuo pačiu metu J. PlaČas ir A. 
Vaitkevičius prieš paminklą pa
statė sausio 13 d. žuvusiųjų 
sąrašą, apsuptą gražiu vainiku 
(A. Vaitkevičiaus iniciatyva ir 
darbas). Tuo būdu buvo pagerbti 
vos prieš mėnesį žuvę kovotojai 
dėl Lietuvos laisvės. Iškilmės 
baigiamos Lietuvos h imnu. 
Abiem giedojimams vadovavo ir 
akordeonu pritarė mokyt. F. 
Strolia. Šių iškilmių dalyviai 
buvo pakviesti į Jaunimo centro 
kavinę dalyvauti mokyklos 
minėjime. 

Kadangi oras buvo šaltas, 
dalyviai buvo pavaišinti kava ir 
pyragaičiais. Minėjimą trumpu 
žodžiu pradėjo dir. J. Masilionis, 
primindamas, kad minime ne 
tik Vasario 16, bet ir Kovo 11, 
gerbiame ne t ik žuvus ius 
1918-20 m., bet ir šiandien ko
vojančius dėl Lietuvos laisvės. 
Pagrindinę kalbą pasakė moky
tojas dr. Kazys Ėringis, nušvies
damas paskutiniuosius įvykius 
Lietuvoje, kovojant dėl Lietuvos 
laisvės. 

Jonui Paroniui ta lk inant , 
buvo parodytos dvi video 

juostos (D. Eidukienės nuo
savybė): iš tremtinio Jameikio 
gyvenimo ir iš pe rnykš tės 
Dainų ir taut . šokių šventės, 
įvykusios Lietuvoje blokados 
sąlygose. Dienos šviesa truputį 
trukdė ryškumą, ir kai kurie 
žiūrovai sugestionavo, kad būtų 
gera, kad atsirastų mecenatų 
langų užuolaidoms įsigyti. 

Dėl laiko stokos numatyta 
programa buvo sutrumpinta, 
minėjimas baigtas 1 vai. p.p., 
kad mokiniai ir visi kiti daly
viai spėtų nuvykti į miesto 
centrą Jaunimo sąjungos ruo
šiamose demonstracijose dėl 
Lietuvos laisvės. 

P . R. 

PADĖKIME LIETUVOS 
VAIKUČIAMS 

JAV LB Švietimo taryba in
formuoja ir džiaugiasi, kad 
paskelbtas Lietuvos vaikučiams 
vajus rado didelį atgarsį lietu
vių visuomenėje ir vis didėja 
gausiomis dovanomis. Mes pri
mename, kad, be maisto ir 
mokyklinių reikmenų, galima 
aukot i r ū b u s i r ava lynę 
vaikučiams ir p a a u g l i a m s . 
Rūbai gali būti ir dėvėti, bet dar 
geri. Maisto ir mokyklinių reik
menų pavyzdžiai: kakava, cuk
rus plytelėse, džiovinti vaisiai, 
sriubos pakeliuose (ne skar
dinėse dėžutėse), javainia i , 
riešutai, riešutinis sviestas plas
tikiniuose indeliuose, įvairių 
košių mil te l ia i , v i t amina i , 
pieštukai, šratinukai, pastelės, 
akvarelės, spalvinimo knygelės, 
liniuotės, skyst is klaidoms 
taisyti (liąuid paper) ir t.t . 

Geradarių patogumui Lietu
vių centre Lemonte kiekvieną 
antradienį ir ketvirtadienį nuo 
9 v.r. iki 4 v. p.p. bus priimamos 
visos gėrybės. Jeigu tomis die
nomis negalite atvežti, prašome 
skambinti tel. 708-257-8787 ir 
susitarti dėl patogesnio laiko. 

Galima taip pat aukoti ir pini
gus, siunčiant Švietimo tarybos 
pirmininkei: Reginai Kučienei, 
8626 South Mozart, Chicago, IL 
60652, 312-778-0358. Čekius 
rašyti Lithuanian Educational 
Council, Inc. 

LIETUVIU 
IŠTVERMINGUMO 

P A S E K M Ė S 

Viso pasaulio lietuvių ryžtas 
ir ištvermingumas, o lietuvių 
Lietuvoje pasiaukojimas, aukš
tajam tikslui siekti pilno Lietu
vos nepriklausomybės atsta
tymo jau kasdien po truputį 
neša laukiamus rezultatus. Štai 
didžioji džiugi žinia — Islandija 
(Jungtinių Tautų, Common 
Market NATO ir CSCE narė) 
pripažino Lietuvą. 

Lygiagrečiai kasdien susi-
laukiam ir mažesnių laimėjimų, 
kurie palaipsniui veda prie 

tikslo. įvairių miestelių savi
valdybės pripažįsta Lietuvą, 
JAV kongresas vienbalsiai 
priima rezoliucijas/užtariančias 
Lietuvą ir patariančias, kad pre
zidentas pergalvotų planuojamą 
paramą Sovietų Sąjungai ir t.t. 
Tiek daug pasiekta per tokį 
trumpą laiką. įsivaizduokit, net 
Sacharovo žmona Jelena Bon-
ner paprašė, kad jos vyro vardas 
būtų išbrauktas iš Nobelio 
premijos laimėtojų sąrašo, kad 
jos vyro vardas nebūtų tame 
pačiame sąraše su Gorbačiovu. 

Taip ir Chicagos „City Coun
cil" priėmė rezoliuciją Vasario 
16-tosios proga, kurioje taip pat 
protestuoja prieš Sovietų žiau
rumus Lietuvoje. Pakviestos 
mero R. Daley spaudos atstovės 
Avis La Velle „Americans for 
Li thuanian Freedom" narės 
Austė, Daiva, Nida ir Indrė 
nuvažiavo į miesto rotušę 
pasižiūrėti, kaip bus balsuojama 
už šią rezoliuciją. Perėjusios 
p a t i k r i n i m ą , nuėjom į 
kambarėlį, kuriame jau laukė 
visas būrelis lietuvių. Kituose 
kambarėliuose ir koridoriuje 
laukė ir kitos grupės (pabal-
tiečiai, ukrainiečiai, prieš karą 
protestuojantys, žuvusio polici
ninko giminės ir t.t.) susitikti su 
meru. Avis La Velle atlydėjo 
merą, k u r i s atsistojo pr ie 
lietuvių nusifotografuoti. Austė 
dovanojo j a m Polio Lietuvos 
vaizdų albumą, Nida įteikė 
m a r š k i n ė l i u s su t r i spa lve 
kregždute, spygliuotu narvu ir 
užrašu „Freedom for Lithua-
nia", o Daiva prisegė sagutę. 
Meras greitai, greitai nusifoto
grafavo, vos kelis žodžius su lie
t u v i a i s pe rmesdamas , ir 
l i e tuv ia i paprašy t i g re i t a i 
pereiti į posėdžių salę, nes kita 
grupė laukia fotografuotis su 
m e r u . (Daiva sako, kad 
mažesnei grupei esant, meras 
Daley būna labai malonus ir 
kalbus.) Posėdžių salėje jau visų 
laukė žurnalistai, o aldermanai 
vaikščiojo aplinkui ir šnekučia
vosi. Daley įėjo, atsistojo už il
go stalo ir pakvietė kunigą 
sukalbėti maldą. Taip prasidėjo 
„City Council" susirinkimas. 
Nida pastebėjo, kad buvo daug 
tuščių kėdžių, o tie, kurie ten 
buvo i a t rodė lyg nekreipia 
dėmesio į ta i , kas vyksta, o te
bevaikš to ir šnekučiuojasi. 
Daley stengėsi palaikyti tvarką. 
Tarp aldermanų mes atpaži-
nome Larry Bloom, Ed Burke, 
B. Shaw, Gutterrez, R. Pucins-
ki. Buvo ir Kathy Osterman su 
raudona skrybėlaite. Alderman 
Dubinski pristatė rezoliuciją už 
Lie tuvą. Atsistojimu buvo 
rezoliucijai vienbalsiai pritarta. 
Rezoliucija dar žodžiu tarp kitų 
parėmė 15 ward aldenvoman, 
gražiai apie lietuvius atsiliepė 
ir Roman Pucinski. 

Tada buvo kitos rezoliucijos ir 
pagerb imai , viskas skubiai 
at l iekama. Publika po truputį 
skirstėsi — žmonės buvo atvykę 
stebėti tik tuos įvykius, kurie 
juos tiesiogiai lietė. Iš žymesnių 
TV reporterių buvo Mike Flan-
nery, Andy Shaw ir Diek Kay. 
Išeinant Austė padavė R. Pu-
cinskiui sagutę ir jam padėkojo 
už paramą ir už lenkų išleista 
puikų pašto ženklą solidarumui 
su L ie tuva . V a k a r e su 
smalsumu žiūrėjom televiziją. 
Tik Andy Shaw paminėjo rezo
liuciją už Lietuvą, bet Laima 
pagavo, kad pavadino Pabaltijį 
„so-called Baltics"... 

Vis tiek viskas eina pirmyn. 
Demonstruojame Daley Plazoje 
Vasario 16 dieną, dalyvaujame 
minėjime sekmadienį, vasario 
17 dieną, siunčiame kavos 
puodelius kongreso nariams ir 
laukiam tikros nepriklausomy
bės! 

I n d r ė 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 va! vak 
^ t a d 9 v r iki 1 vai d 




