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Lietuvos Parlamentas 
kreipiasi į TSRS 

Aukščiausiąją Tarybą 
New Yorkas . 1991 vasario 

21. (LIC) — Lietuvos Respub
likos Aukščiausioji Taryba 
vasario 19 d. pa te ikė eilę 
pasiūlymų TSRS Aukščiausio
sios tarybos penktajai sesijai, jų 
:arpe pavesti TSRS valstybei 

grąžinti okupuotus pastatus, 
išvesti TSRS ginkluotas pajėgas 
iš Lie tuvos ter i tor i jos bei 
pradėti derybas su Lietuvos 
Respublika dėl nepriklauso
mybės pripažinimo. Nutarimo 
tekstas. 

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
pasiūlymai Tarybų Socialistinių Respublikų 

Sąjungos Akščiausiajai Tarybai 
Lietuvos Respublikos Aukš

čiausioji Taryba, 
p a s i k l i a u d a m a TSR Są

jungos Aukščiausiosios Tarybos 
gera valia, jos užtikrinimais lai
kyt is t a r p t a u t i n ė s t e i sės 
principų bei normų ir jos 
ke t in imais panaudo t i savo 
įgaliojimus pašalinti visoms šių 
principų ir normų pažeidimų 
pasekmėms, 

teigiamai vertindami Antrojo 
TSRS l i aud ies d e p u t a t ų 
suvaž iav imo 1989 metų 
gruodžio 24 dienos nutarimą, 
kuris Molotovo-Ribbentropo 
pakto 1939-1941 metų slap
tuosius protokolus pripažino 
teisiškai beverčiais ir nega
liojančiais nuo pas i r a šymo 
momento, pasmerkė to meto 
TSRS vyriausybės politiką, 
vykdytą pažeidinėjant TSRS 
su ta r t in ius įs ipareigojimus, 
įteikiant ul t imatumus ir spau
džiant jėga, paminant kaimy
ninių valstybių, tarp jų Lietuvos 
Respublikos, suverenitetą, 

p a b r ė ž d a m a , kad pamintų 
Lietuvos Respublikos teisių 
atstatymas nėra TSRS vidaus 
reikalas ir negali būti varžomas 
]os įstatymų, tiek priimtų iki 
1990 metų kovo 11 dienos, t iek 
ir po jos, 

į gyvend inama 1990 metų 
kovo 11 dienos Aktą dėl Lietu
vos nepriklausomos valstybės 
atstatymo pagal Lietuvos tautos 
suteiktą mandatą, 

p r anešdama apie paskutinįjį 
Lietuvos t au tos suveren ios 
valios pareiškimą 1991 metų 
vasario 9 dieną įvykusioje 
apklausoje (plebiscite), kai išjoję 
jdalyvavusių 84.7 procento 
Lietuvos gyventojų, turinčių 
aktyviąją rinkimų teisę, 90.47 
procento balsavo už tai, kad Lie
tuvos valstybė būtų nepriklau
soma demokratinė respublika, 

p a t v i r t i n d a m a nekin tan t į 
pasiryžimą a t s t a t y t i 1940 
metais pažeistus Lietuvos Res
publikos ir Tarybų Sąjungos 
teisinius santykius derybomis. 

remiantis tarptautinės teisės 
principais ir normomis, 

r e i k š d a m a Lietuvos respub
likos ketinimą kurt i itin geros 
k a i m y n y s t ė s santykius, 
palaikyti įvairiapusius humani
tarinius, kultūrinius, ekono
minius ir kitokius ryšius su 
Tarybų Sąjunga, 

k r e i p i a s i į TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos penk
tąją sesiją su šiais pasiūlymais: 

1) įvertinti neseniai įvykdytus 
neteisėtus TSRS ginkluotųjų 
pajėgų v e i k s m u s Lietuvos 
Respublikoje, o ypač susido
rojimą su taikiais ir beginkliais 
žmonėmis 1991 metų sausio 13 
dieną; 

2) pavest i TSR Sąjungos 
vykdomajai valdžiai nedelsiant 
grąžinti Lietuvos Respublikai 
valstybinius objektus (televiziją 
ir radiją bei kitus), TSRS 
ginkluotųjų pajėgų užgrobtus 
1991 metų sausio mėnesį, ir 
išvesti iš Lietuvos teritorijos 
r ep res in ius TSRS armijos, 
vidaus kariuomenės ir valstybės 
saugumo komiteto dalinius; 

3) pripažinti, kad TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos 1940 metų 
rugpjūčio 3 dienos sprendimas 
dėl Lietuvos įjungimo į TSRS. 
formaliai užbaigęs Lietuvos 
aneks i ją , k a i p Molotovo-
Ribbentropo pakto pasekmė 
Lietuvos Respublikos ir TSR 
Sąjungos juridiškai nesaisto, ir 

4) įgalioti Tarybų Sąjungos 
valstybinę delegaciją pradėti 
derybas su Lietuvos Respubli
kos valstybine delegacija dėl 
Lietuvos Respublikos nepri
klausomybės pripažinimo at
naujinimo ir atitinkamos sutar
t i e s t a r p mūsų valstybių 
sudarymo. 

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba tiki, kad į šiuos 
psiūlymus Tarybų Socialistinių 
Respublikų Sąjungos Aukščiau
sioji Taryba atsižvelgs ir juos 
apsvarstys geranoriškai, su 
klausimo svarbą atitinkančiu 
dėmesiu. 

Irakas sutinka 
su Kremliaus planu 

Maskva. Vasario 22 d. — Po 
vidurnakčio pasitarimo su Irako 
Užsienio reikalų minis ter iu 
Tariąue Aziz, Maskva pranešė, 
kad prez. Husse inas davė 
pozityvų a t sakymą Sovietų 
planui. 

Prez. Gorbačiovo spaudos di-
rekotrius atskubėjo į žurnalistų 
kambarį 2:40 vai. ryto ir prane
šė: „Atsakymas pozityvus". So
vietų prez. Gorbačiovas ir Irano 
min. Aziz priėjo išvados, „kad 
yra galima surasti būdą pa
baigt i konf l ik tu i Pers i jos 
įlankoje, pagal šiuos punktus" . 
Vitaly Ignatenko perskai tė 
šiuos punktus: 

1. Irakas sutinka visai ir be 
sąlygų pasitraukti iš Kuvvaito. 

2. Pasitraukimas pradedamas 
antrąją dieną, kai bus sustab

dytas karas. 
3. Pasitraukimas vykdomas 

per nustatytą laiką, kuris turi 
būti vėliau sutartas. 

4. Kai bus du trečdaliai Irako 
pajėgų pasitraukę, sustabdomos 
ekonominės sankcijos prieš 
Iraką. 

5. Visos Jungtinių Tautų 
rezoliucijos nebegalioja, kai viso 
Irako pajėgos pasitraukia iš 
Kuwaito. Tos rezoliucijos rei
kalauja besąlyginio Irako pasi
traukimo iš Kuwaito ir atsta
tymo Kuvvaito vyriausybės. 

6. Visi belaisviai tuojau pa
leidžiami, kai tik prasidės pa
liaubos. 

7. Jungtinės Tautos paskiria 
kraštų komisijas, kurie nedaly
vauja šiame kare, prižiūrėti 
Irako pasitraukimą. 

Estijos Respublika vasario 24 dieną mini savo nepriklausomybės 
paskelbimo 73-čiąją sukaktį. Šioje nuotraukoje matyti ^-„ aunimas 
..Baltijos kelyje, kai buvo susiėmus rankomis nutiesta lai- • .randine 

per Estiją. Lietuva ir Latviją, atgręžiant veidus j Vakarus ir reikalaujant 
savo kraštams nepriklausomybės. 

Sovietai pradėjo propagandą 
prieš Jelciną 

Kalba tik parinkti deputatai 
Maskva. Vasario 20 d. — 

Šiandien Kremlius pradėjo 
milžinišką puolimą prieš Borisą 
Jelciną, paskirdamas televizijos 
programas, pirmuosius laikraš
čių puslapius ir žinių agentūras 
įpareigodamas skleisti neigia
mas žinias ir juodinti Rusijos 
vadą už tai, kad jis paprašė 
pasitraukti iš pareigų Sovietų 
prezidentą Michailą Gorbačio
vą. 

Televizijos programoje būdavo 
perduodamos Aukščiausiosios 
Tarybos sesijos vėliau, tačiau 
šiandien buvo transliuojamos 
tiesiai iš salės, kai Sovietų 
deputatų buvo k a l t i n a m a s 
Jelcinas, kuris antradienio 
vakare kalbėjo per televiziją 
visam kraštui, reikalaudamas 
Gorbačiovo atsistatydinimo, 
norint išsaugoti kraštą nuo nau
jos diktatūros, rašo ,,New York 
Times" vasario 21 d. 

Par inkt i kalbėtojai 
Sovietų Aukščiausioji taryba 

priėmė rezoliuciją 292 balsais, 
smerkiančių Jelciną, kad viešai 
reikalavo Gorbačiovo pasitrau
kimo. Jo kalba pažeidusi 
Sovietų konstituciją ir sudariusi 
labai sunkių situaciją visame 
krašte. 29 deputatai balsavo 
prieš tą rezoliuciją, o 27 
susilaikė. Rezoliucijoje pasisa
koma už Gorbačiovo palaikymą, 
bet kartu deputatai pageidauja, 
kad jis pasakytų kalbą tiesiog 
Sovietų žmonėms. 

Vienas paskui kitą parinkti 
deputatai ėjo prie mikrofono pa
smerkti Jelciną, kuris nuo pat 
jo išrinkimo Rusijos prezidentu 
kovoja už savo respublikos 
didesnį politinį ir ekonominį ne
priklausomumą. Vienas jų — 
Anatolijus Čekojevas. vadovau
jantis senųjų pažiūrų „Sojuz" 
grupei, pasakė, jog Jelcino pa-

Daugiau susitarimo detalių 
turėjo būti pranešta penkta
dienį. 

Baltųjų rūmų a t s a k y m a s 
Penktadienio rytą Baltieji 

rūmai pranešė, jog ..Sovietų 
pasiūlymas atšaukti ekonomi
nes sankcijas ir sut ikt i su 
sąlyginiu pasitraukimu, pa
gal Jungtinių Tautų rezoliu
cijas yra nepriimtinas Ame
rikai". 

reiškimas yra „civilinio karo 
deklaracija". Sis pietinės krašto 
srities depu ta t a s savo žodį 
baigė: ,,Kai sąjunga yra skal
doma, atėjo laikas kaibeti apie 
įvedimą speciala:- karinio 
va ldymo s ta tusą visame 
krašte". Kitas de^i>,c..a3 sakė, 
kad Jelcino kalba yra „kvie
timas perversmui". 

Oficiali p ropaganda 
Oficiali propaganda prasidėjo 

ir „ P r a v d o s " la ikraštyje , 
kuriame Jelciną? kaltinams as
meninėmis ambicijomis, kurios 
esančios toli nuo demokrati
zacijos, nuo visuomenės atnau
jinimo ir nuo perestroikos. Tai
kintojo rolėje atsirado buvęs 
Sovietų Užsienio reikalų minis-
teris E. Ševerdnadze, kuris 
pasakė: „Mes privalome baigti 
tą įstatymų ir prezidentų karą. 
Turime surasti būdą dialogui. 
Man atrodo, jog rytoj, dar geriau 
šiandien, abu prezidentai — 
Gorbačiovas ir Jelcinas turi 
susitikti ir išdiskutuoti visas 
esančias problemas". 

Pagrindinė „V remia" progra
ma savo pirmąsias 17 minučių 
skyrė įvairiems pareiškimams 
prieš Jelciną. Žinių agentūros 
turėjo tuos čia suminėtus ir 
nesuminėtus pareiškimus per
duoti užsienio agentūroms. Bet 
kai oficialūs pareigūnai visaip 
dergė Jelciną, tai buvo žmonių, 
kurie pradėjo demonstracijas už 
Jelciną. „Jei Gorbačiovas netiki 
tuo, ką Jelcinai sako, tai tegu 
jis ateina į šią krautuvę ir 
teparodo mums. kur yra ta 
geresnė ateitis, kurią jis mums 
žadėjo, kalbėjo Nadia Lučenok. 
kuri su daugele, kitų žmonių 
stovėjo prie tuščios krautuvės ir 
l aukė a t v e ž m t pažadė to 
margarino kelias valandas. O 
Fatima P r u d n o v a , iš Kazan 
miesto, lauka na traukinio 
grįžti į namus >asakojo šiam 
žurnalistui, jog. ką Jelcinas 
sakė, yra absoi. 
vien tik Gorbac 
ja mus. Mes pa 
dinėjame. kai 
Gorbačiovu, p 
mūsų gyvenim.; 

ną, p r iminė ir t a i . ka ip 
neigiamą jo charakterio žymę 
kad jis pernai atidavė savo Ko
munistų partijos kortelę ir 
pas i t r aukė iš partijos. Bet 
„ T a s s a s " paske lbė . kad 
Aukščiausiosios tarybos pirmi
ninkas Anatolijus Lukianovas. 
artimas Gorbačiovo šalininkas, 
nedavė žodžio tiems deputa
tams, kurie būtų gynę Jelciną. 
Demokra t i n io n u s i s t a t y m o 
deputatai kaitino Aukščiausio
sios tarybos vadovybę dvigubu 
s t anda r tu , kai smerk iamas 
Je lc inas , bet nesmerk iami 
„Išlaisvinimo" komitetai, kurie 
nori nuversti demokratiškai 
išrinktas Pabaltijos vyriausy
bes. 

Armėnijos deputatas Genrik 
Ig i tyn pas iū lė , kad abu 
prezidentai kalbėtų sesijoje ir 
deputatai galėtų čia nuspręsti, 
kuris tikrai nori gerinti liaudies 
žmonių gyvenimą. Jei Rusijos 
žmonės referendume balsuos už 
Jelcino siūlymą, kad būtų 
prezidentas renkamas visų žmo
nių, ir jei vėliau jis būtų tų 
žmonių išrinktas Rusijos pre
zidentu, tai kokią moralinę jėgą 
begalėtų turėti Gorbačiovas, 
kuris nėra žmonių rinktas prezi
dentas ir kuris pernai pasisakė 
prieš tokį planą, klausia Reu-
terio korespondentas. 

kas ki tam. -
daryti, bet ne 

Veidmair, 
„Pravda", k. 

tl tiesa, bet ne 
as apgaudine 
s save apgau-
; viso tikime 
nčiu pakeisti 
Dabar yra lai-
•is pasiryžęs 
ekėti". 

' 'fCw^2BPw.''-MSCHM 

fį | | į ** 

S į* 
i ^ V 

-tės m a t a s 
'ndama Jelci-

JAV konjrresmenas Bill Sarpalius 
kalba Vasario 16-osios minėjime 
Chicagoje. 

Nuotrauka Jono Tamulaičio 

— Lietuvoje šiuo metu yra 
trys milijonai ir 750 tūkstančių 
gyventojų. 

Kandidatai Nobelio 
premijai 

Oslo. Vasario 1 d. — Reuterio 
žinių agentūra pranešė, jog 
prez. Bushas ir prieš aparteido 
politiką kovojantis Pietų Afriko
je Nelson Mandela yra pasiūlyti 
1991 metų Nobelio Taikos pre
mijai. Ši diena buvo paskutinė 
siūlyti kandidatams Nobelio 
komitetui šių metų premijai. 
Nobelio instituto direktorius 
Geir Lundestad pranešė, jog iki 
tos dienos buvo gauta 15 
kandidatų pavardžių. Norvegi
jos dešiniųjų sparno progre
syviųjų partijos vadas Vidar 
Kleppe pasiūlė prez. Bushą už 
jo rolę Persų įlankoje, o Man
dela pasiūlė 67 JAV kongres-
menai. 

Tikrasis taikinys 
Washingtonas. — Kolumnis 

tai Evans ir Novak rašo, jog 
neskelbiamas bombardavimų 
tikslas Bagdado centre įvairių 
pastatų yra ne Irako žmonių 
žudymas, bet prez. Husseino 
užmušimas. JAV ir Vakarų 
žvalgybų agentūros turi labai 
slaptą sąrašą maždaug 34 
panašių centrų, kaip sostinėje, 
kurias prez. Husseinas naudoja 
kaip laikinas vietas ir niekada 
ilgiau nebūna su savo štabu 
vienoje vietoje. Jos visos 
įrengtos giliai žemėje. Žval
gybos pranešimu, esą 6 tokios 
vietos jau subombarduotos. Ir 
visur aplink tas šešias vietoves 
buvo apgyvendinti civiliai gy
ventojai. 

Padidino kainas 60% 
Maskva. Šios savaitės pra

džioje Sovietų gyventojams buvo 
pranešta pasiruošti naujų kainų 
pakėlimui ne mažiau kaip 60°r 
Tai esą būtina kritiškoje padė
tyje a t s idūrus ia i Sovietų 
ekonomijai. Gorbačiovo vy-
riausvbe pažadėjo padidinti 
atlyginimus ir pensijas iki 85c^. 
Kainų padidinimas liečia visas 
prekes, išskyrus 3 sritis — 
mediciną, naftą ir vodką. Toks 
p lanas praėjusiais m e t a i s 
Gorbačiovo buvo atmestas. Šis 
kainų pakėlimas reiškia vėl 
monopolinę Kremliaus kont
rolę. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Prez . G. B u s h a s vakar 
pasakė, jog I r a k a s pr ivalo 
pradėti savo pas i t raukimą iš 
Kuvvaito šį šeštadienį 12 vai., 
dieną; kitu atveju — gal i būti 
pradėtas pėstininkų puolimas. 
Irako pasitraukimas t u r i būti 
atliktas per vieną savai tę . 

— Maksvoje Rusijos Parla
mento deputa ta i s t a l in i s t a i 
pradėjo savo prezidento Boriso 
Jelcino apkaltinimo preocedūrą 
už reikalavimą, kad pasi trauk
tų iš Sovietų Sąjungos preziden
to posto M. Gorbačiovas, nes tuo 
būsianti sugriauta ne tik So
vietų Sąjunga, bet ir Rusija. 

— Sofijoje, Bulgarijos sos
tinėje, keli šimtai bulgarų, atėję 
prie Sovietų ambasados, protes
tavo prieš smur tą Vilniuje, 
skanduodami „Žudikai , žudi
kai" ir nešdami p lakatus su 
įrašais: „Pasi t rauki te iš Lie
tuvos", praneša UPI žinių agen
tūra. 

— Bri tani jos ministeris pir
mininkas J. Major, kalbėdamas 
Žemųjų rūmų sesijoje, pasakė, 
jog Pabaltijo neišspręstas klau
simas jam rūpi . ir kad tai, kas 
įvyko Vilniuje, daugiau nebus 
Sovietų pakartota. 

— Lietuvos Užsienio reikalų 
ministeris Algirdas Saudargas, 
kai jis lankėsi Londone, buvo 
susitikęs su naujuoju Britanijos 
ministeriu pirmininku J. Major 
ir su Užsienio reikalų ministe
riu Douglas Hurd. kur is j au 
anksčiau buvo pasmerkęs So
vietu įvykdytas r iaušes Vilniu
je. Vėliau Saudargas tarėsi ir su 
Užsienio reikalų minis ter io 
pavaduotoju Douglas Hogg. 

— Los Ange les federalinis 
teismas nuteisė buvusį FBI 
agentą Richard Miller už šni
pinėjimą Sovietų Sąjungai 20 
metų kalėti. 

— Baltųjų r ū m ų spaudos di
rektorius Mar l in F i t zwate r 
pranešė ž u r n a l i s t a m s , k a d 
karas bus tęs iamas , nežiūrint 
Irako padarytų Sovietams nuo
laidų su įvairiomis sąlygomis. 

— E u r o p o s Bendruomenės 
Parlamentas Strasbourge at
šaukė sankcijas ir vėl patvirtino 
vieno bilijono paramą Sovietų 
Sąjungai. Dėl Gorbačiovo vy
riausybės klaidų esą negalima 
bausti Sovietų žmonių netei
kiant pagalbos. 

— Kreml ius į sakė Gruzijos 
vyriausybei ,,baigti neramumus 
iki sekmadienio, o jei neklausys, 
tai bus įvestas karo komendato 
valdymas". Gruzija pradėjo 
priešintis Sovietų dalinių sau
valiavimui Tbilisi mieste ir 
kitur. 

— Vokie t i jo je išbuvusi 
daugiau kaip mėnesį laiko, 
buvusioji Lietuvos ministerė 
pirmininkė Kazimiera Pruns
kienė, sugrįžo atgal į Vilnių 

K A L E N D O R I U S 

Vasar io 23 d.: Polikarpas. 
Butvile. Gan tau tas . Roma. Sa-
verinas. Siga. 

V a s r i o 24 d.: Mot ie jus , 
Kęsgailą. Goda. Gedmantas , 
Žiedūna. 

Vasar io 25 d.: Ju s t a s . Vikto
ras. Margiris, Rasa. Regiman
tas, Džiaugsmas. 

Vasar io 26 d.: Aleksandras, 
Aur ime. I zabe lė , J o r ū n ė , 
Jogintas. 

ORAS C H I C A G O J E 

Saulė teka 6:37. leidžiasi 5:32. 
Temt era tūra šeštadienį 40 1„ 

sekmadienį 34 1.. pirmadienį 26 
1.. antradienį 27 1. 
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REDAGUOJA Jonas 2adeikis Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
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TEATEINIE... 
Vilniuje Kruvinojo sekma

dienio dažais sovietai įsirašė dar 
vieną gėdos puslapį į savo 
nuožmaus barbariškumo nesi
baigiančią istoriją ir parodė 

(tikintieji) su krikščioniška dora 
ir krikščionių tikėjimo tiesomis, 
kad jų religinis įsisąmoninimas 
ir dvasinis gyvenimas žengtų 
lygia spa r t a su moksliniu 

jančia technika'*. Dar toliau 
šiame dokumente skaitome: 
„Taigi, ūkinė veikla, laiky
damasi savų metodų ir dėsnių, 
turi būti įrėminta į dorinę san
tvarką, kad atitiktų Dievo 
(mano pabraukta) planą žmo
gu i " . Manau , šios ci tatos 
parodo, kad pagal Bažnyčios 
mokslą mūsų pareiga atnaujinti 
Kristuje ir ekonominį gyvenimą, 

visam pasauliui, kokią moralę pažinimu ir su kasdien tobulė-
išugdo ateistinė sistema. Jos 
auklėjimo nužmoginti kareiviai 
tanko vikšrais traiškė parkri
tusią mergaitę ir š au tuvų 
buožėmis daužė rankom suki
busius taikius piliečius. Šie 
įvykiai sukrėtė visą pasaulį ir 
daugelį paskatino nuoširdžiau 
prašyti Dangaus Karalių, kad 
Jojo karalystės atspindys ap
šviestų žemę. kad Dievo panei
gimu užnuodytos sistemos neiš
degintų sąžinės iš žmogaus 
sielos. 

Šio Kruvinojo sekmadienio 
kankinių auka sujungė lietu
vius per smurtą ir nepriteklius 
kartu žengti į laisvę, kuri yra 
Dievo karalystės šviesus ži
bintas ir pamatai. Ši auka yra 
visam pasaul iui sp ind in t i 
žvaigždė atgimimo kelyje. 

Ir mes ateitininkai šių įvykių 
skausme dar nuoširdžiau, negu 
prieš tai . kasdien maldoj karto
jam prašymą: Teateinie Tavo 
karalystė..., nes mums aišku, 
kad mūsų Tėvynės okupanto 
žiaurumą išugdė beprotiška sis
tema, pasišovusi kurti pasaulį 
be Dievo. Mes meldžiame Dievo 
karalystės ne tik žodžiais, bet ir 
širdim pagal savo šūkį: Viską 
atnaujinti Kristuje. Jį įrašėme 
savo sielon ir gyveniman. 
Žinome, kad mūsų šūkyje žodis 
„Viską" tą ir reiškia, o nesi
riboja vien tik religinėmis apei
gomis ar mūsų individualine 
nuotaika. Šis žodis apima ir 
mūsų darbą, ir laimėjimą, 
kūrybą ir ilgesį, mokslą ir ieško
jimą, pareigos vykdymą ir san
tykius su artimaisiais. Tai yra 
įrašyta į mūsų sielą, nors kar
tais ir atrodo, kad nejungiame 
šios gyvenimo pareigos su savo 
kasdienybe, kai mūsų dėmesys 
paskęs ta darbų ir minčių 
sūkury. Kartais net bandome šį 
paskendimą pateisinti mokslo ir 
kūrybos laisve, kuri minima ir 
II Vatikano dokumentuose, 
pakartojant I Vatikano susi
r ink imo pare i šk imą , kad 
Bažnyčia nedraudžia žmogaus 
meno ir mokslo kultūrai savo 
sr i tyje vadovaut i s savais 
dėsniais ir metodais, ir todėl, 
p r ipaž indama šią pagrįs tą 
laisvę ji (Bažnyčia) skelbia 
teisėtą kultūros, ypač mokslų, 
autonomiją. Tačiau tai ne
reiškia, kad turėtume pasisa
kyti, kad, pavyzdžiui, atnaujin
tame Vytauto Didžiojo universi
tete netiktų atnaujinti ir teolo
gijos fakulteto! (Ačiū Dievui, šio 
universiteto vadovybė kitaip 
galvojo!) 

Po religinio koncerto Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje. Iš k.: 
Rima Polikaitytė. Marius Polikaitis. viešnia iš Lietuvo? Kristina Žvinakytė, 
Julija Valaitytė ir Bronius Siliūnas. 

Nuotr. Indi ės T. 

STUDENTŲ ATEITININKŲ 
SĄJUNGOS „KIBIRKŠTIS »» 

Antrąją Kalėdų dieną 20 
studentų ateitininkų iš Kana
dos ir JAV pradėjo plaukti į 
„Kibirkšties" stovyklą „Ner
ingos" stovyklavietėje, JAV. Šią 
stovyklą suorganizavo Indrė 

ir mokslinę kūrybą. Šito ateiti- Čuplinskaitė ir Dana Grajaus-

Tai — tik pripuolamas mūsų 
skubėjimo nudažytas atspalvis. 
Esmėje visų mūsų darbas ir 
veikla suderinta su mūsų šūkiu, 
k u r i s nieku neišsiskiria iš 
krikščioniškos pasaulėžiūros ir 
mūsų veiklos, kaip kad įrašyta 
fl Vatikano dokumente „Bažny
čios ir žmogaus pašaukimas": 
,,... gerai suformuotos sąžinės 
uždavinys — įrašyti Dievo 
įstatymą į žemiškosios bendruo
menes gyvenimą". Čia „gyve
nimas" reiškia ir socialinę san
tvarką, ir gamybinę sistema, ir 
mokslinę pažangą, nes tame 
pačiame dokumente toliau skai
tome: „Naujųjų mokslų bei 
teorijų te ik iamas žinias ir 
naujausius atradimus teiungia 

ninkai siekė nuo pat mūsų or
ganizacijos įkūrimo. Pranas 
Dovydaitis , n a g r i n ė d a m a s 
„antrąjį pamatinį klausimą", 
pare iškia , kad m u s supa 
žmogaus tragedija, bedvasės 
kultūros grėsmė, ir kvietė atei
tininkus šią aplinką atnaujinti 
Kristuje. Apie mūsų organiza
cijos žymiausią ideologą ir vadą 
S. Šalkauskį Eretas rašo: „... 
Stasio e sama nuoš i rdaus 
demokrato, kuriam rūpėjo ir 
viešąjį gyvenimą sutvarkyti 
pagal Kristaus mokslą". Taigi, 
čia turime du ryškius pavyz
džius, kad nei mokslas, nei 
kultūra, nei politika neturi būti 
išjungti iš mūsų pastangų viską 
atnaujinti Kristuje. Tą mums 
primena ir kun. A. Paškus savo 
knygoje ..Krikščionis ir Šian
d i ena" š i a i s žodžiais: ,,... 
Bažnyčia ir kritikuoja tuos, 
kurie riboja savo tikėjimo 
apimtį asmeniniu a r šeimos 
gyvenimu, ir tuos. kurie iš savo 
tikėjimo orbitos išskiria pro
fesinio, ekonominio, socialinio 
ar politinio gyvenimo aspek
tus". 

Reikia džiaugtis, kad mūsų 
broliai Tėvynėje, žengdami 
nekaltų aukų krauju aplaistytu 
keliu į laisvę iš Blogio Imperijos 
uždėtos m a t e r i a l i n ė s bei 
dvasinės vergijos, pirmoje eilėje 
rūpinasi dvasiniu atgimimu ir 
asmeniniame gyvenime, ir ūki
niuose reikaluose, ir politikoj. 
Brisdami iš stagnacijos ir melo 
nakties, jie ieško sau darbo 
įrankių, t inkamų statyti Dievo 
karalystei. Malda ir religinis 
auklėjimas, labdarybė ir artimo 
meilė yra patys ryškiausi jųjų 
pasirinkti įrankiai, ir šiems 
įrankiams skiriamas dėmesys 
toli pralenkia rūpestį pakeisti 
komunistinio pamišimo sukurtą 
ekonominę sistemą, kuri ne t ik 
slopino bet kurią asmeninę ini
ciatyvą, bet joje ir artimo meilė 
buvo n u s i k a l t i m a s . Dabar 
Lietuvoje turime garsią Caritas 
organizaciją, kuri rūpinas i 
pagalba artimui ir doroviniu 
jaunimo bei šeimų ugdymu. 
Bandome grąžinti tkėjimo pa
mokas į mokyklas, steigiame 
vaikų darželius su religiniu 
auklėjimu. Atkuriamos ir sta
tomos naujos šventovės, nors 
gyvenamų namų didelis nepri
teklius, įsisteigė visa eilė ar
timo pagalbos organizacijų, kaip 
Raudonasis Kryžius, Tremtinių 
sąjunga, Invalidų draugija, 
Gailestingumo fondas. 

Tai yra nuostabūs įrankiai 
Dievo karalystei statyti, nukalti 
mūsų Tėvynėje iš nerūdijančio 
amžinų principų plieno. Tai yra 
ir mums paskatinimas ir pavyz
dys, k a i p padėti brol iams 
Tėvynėje ir kaip vykdyti savo 
gyvenime mūsų organizacijos 
Šūkį. 

kaitė. Komendantas buvo Linas 
Orentas. 

Sekantį rytą, nepaisant nuo
vargio po ilgų kelionių, arti 10 
stovyklautojų kėlėsi anksti iš 
lovos ir važiavo slidinėti. Tuo 
tarpu kiti ėjo pasivaikščioti ir 
pasidžiaugti „Neringos" gražią
ja gamta. Vakare, visiems sugrį
žus, susipažinome, atvaizduo
dami piešiniais ir pristatydami 
savo naujus ir senus draugus. 

Gruodžio 28 d. rytą pabudę 
„Neringą" radome baltą. Po 
tokio stebuklingo persimainymo 
buvo lengva visiems diskutuoti 
apie maldą ir Dievo veikimą 
mūsų gyvenime. Po pietų ėjome 
į lauką pasimankštinti ir pa
sidžiaugti sniegu. O vakare 
žiūrėjome filmo apie šv. Pran
ciškų. Vakare prieš Mišias buvo 
proga vėl vystyti savo meniškus 
gabumus, po eilutę piešiant 
„Tėve mūsų" maldos, kuri buvo 
pristatyta Mišių metu „Nerin
gos" naujoje šaltoje koplyčioje. 
Mišias aukojo kun. Kastytis Ra
manauskas. 

Kitą dieną pusė stovyklos 
išvažiavo slidinėti, o kita pusė 
važiavo ant šiukšlių maišų 
šliuožti nuo kalno. Kai sušlapom. 
važiavom kėgliuoti. Vakare 
atvažiavo iš Bostono Antanas 
Kulbis su savo filmu „Legenda 
apie Geležinį vilką". Jis visus 

sužavėjo savo darbu, pasiryžimu 
ir pasiaukojimu tikslui skelbti 
Lietuvos vardą. Prisivalgę spro-
gūzųj stovyklautojai išėjo nak
tiniam pasivaikščiojimui į „Ner
ingos" spindintį mišką ieškoti 
geležinio vilko. 

Gruodžio 30 d. seselė Igne, 
kaip visada pilna nesibai
giančio entuziazmo ir energijos, 
pravedė labai pravarčias ir įdo
mias diskusijas apie skir tumus 
tarp išeivijos ir Lietuvos lietu
vių politiniu, socialiniu, eko
nominiu ir religiniu/moraliniu 
atžvilgiais. Pokalbis tęsėsi ištisą 
dieną. Kai nusibodo sėdėti, 
šokome liaudiškus šokius ir 
dainavome, Laimai Sruoginytei 
vadovaujant. 

Sekančią dieną, pailsėję po 
šokių, važiavom s l id inė t i . 
Likusieji miegaliai ruošė prog
ramą Naujų Metų sutikimui. 
Vakare visi pasipuošę ėjome į 
koplyčią sus imąstymui ir 
dvasiniam apsivalymui. Grį
žusių iš Mišių laukė iškilminga 
vakarienė, 1990 paskut inė , 
kurią paruošė V i k t o r a s 
Lukošius ir Edmundas Jalin
ską. Skaniai pavalgę, ėjome 
mankš t in t i savo p r o t u s , 
žaisdami ..koks protas". Reikėjo 
atsakyti į k laus imus apie 
Lietuvos politiką, stovyklos 
įvykius ir stovyklautojų pra
ėjusius metus. Kai protai pa
vargo, šiltai apsirengę išėjome 
į lauką prie laužo ir laukėm 
išmušant vidurnakčio. Paraga
vus šampano ir pasisveikinus, 
mums buvo taip linksma, kad 
pradėjom dainuoti ir šokti ap-

STUDENTŲ ATEITININKŲ 
SAVAITGALIS „LIEPSNELĖ" 

Šių metų vasario 1-3 d. Daina
vos stovykloje įvyko SAS 
„Liepsnelė". Šį studentų ateiti
ninkų savaitgalio suvažiavimą 
suorganizavo Indrė Čuplins
kaitė ir Dana Grajauskaitė. Su
važiavime dalyvavo 30 asmenų, 
kurių daugelis buvo iš Kanados. 
Savaitgalio tema buvo moterys
tės s a k r a m e n t a s ir krikš
čioniška šeima. 

Visi savaitgal io dalyviai 
suvažiavo vasario 1 d. vakare. 
Kitą rytą, pasistiprinę Viktoro 
Lukošiaus paruoštais pusry
čiais, susipažinome. Tada kiek
vienas gavo po knygutę: 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
eksortacią Familiaris Consortk), 
kurioje j is išreiškė savo 
nuomonę apie vedybas ir krikš
čioniškosios šeimos vaidmenį 
moderniajame pasaulyje. Susi
skirstę j grupes skaitėme ir savo 
tarpe diskutavome šios knygos 
įvairias dalis. 

Po pietų iš McGill universi
teto Montrealyje su mumis 
šiomis temomis pasikalbėti at
vyko prof. Julio Silano, 
bažnytinės teisės žinovas. Jis 
mums padėjo išspręsti turimas 
problemas ir klausimus apie 
šeimos re ikšmę ir tikslą 

Česlova9 Masaitis bažnyčioje bei pasaulyje. Jo 

mintys, žinios, patarimai buvo 
visiems klausytojams pravartus 
ir reikalingi, ypač todėl, kad 
šiais laikais Bažnyčia yra labai 
nuvertinta, o blogos įtakos 
gausios. 

Po vakarienės išlydėjome prof. 
Silano. Tada prasidėjo studentų 
ate i t ininkų s u v a ž i a v i m a s 
kuriame buvo išrinkta nauja 
SAS centro valdyba; Dana 
Grajauskaitė. pirmininkė, Indrė 
Čuplinskaitė, vicepirmininkė, 
Rimas Prakapas, iždininkas ir 
Lina Mockutė, sekretorė. 

Vakare įvyko l i a u d i š k a s 
l inksmavakaris , per kurį 
būrelis energingų entuziastų 
šoko tautinius šokius, Marytės 
Balaišytes akordeono muzikos 
vedami. 

Sekmadienį po pusryčių di
delis būry- fjo pasivaikščioti ir 
pasidžiaugti gaivinančiu pa
vasario oru :r atbundančia gam
ta. Vėliau visi suėjome į vidų už 
tai Dievu; padėkoti per Mišias, 
kurias laikė kun. Vaišnys iš 
Chicagos 

Po Mišių savaitgalio dalyviai 
pradėjo skirstytis j namus , 
kupini naujų vilčių ir jėgų 
toliau stf-ngtis visa atnaujinti 
Kristuje 

L. Mockutė 

SUKAKTUVINĖ 
„ATEITIS" 

Jau i š l e i s t a s aš tuonias
dešimtąjį gimtadienį švenčian
čios „Ateities" pirmasis šių 
sukaktuvinių metų numeris ir 
netrukus pasieks skaitytojus. 
Jame gausu istorinės medžia
gos, bet nenuskriausti ir įpras
tieji skyriai : mūsų veikla, 
įvykiai i r žmonės, knygos, 
kalba, atei t ininkai Lietuvoje ir 
kiti. Tęsiamas supažindinimas 
su iškiliaisiais ateitininkais 
rašytojais, šį kar tą dėmesį ski
riant Bernardui Brazdžioniui, 
įvadiniame straipsnyje pasi 
sakoma, kad sukaktuvin ių 
metų paminėjimas nesibaigia su 
šiuo numeriu, bet bus tęsiamas 
i š t i sus m e t u s . Redaktorė 
kviečia ir ragina visus atei
t ininkus, o ypač vyresniuosius 
sendraugius , uoliai bendra
darbiaut i šių metų žurnalo 
numeriuose: parašyti straips
nių, atsiminimų, atsiųsti se
nesnių nuotraukų iš ateiti-
ninkiškos veiklos. Taip pat 
labai labai prašoma siųsti ko
respondencijas, nuotraukas ir 
k i t u s š i uo l a ik inė s veiklos 
aprašymus. Yra gera žvelgti 
praei t in, ypač sukaktuvinių 
metų proga, bet taip pat nau
dinga matyti gyvą, veiklią, 
tvirtą organizaciją ypač dabar, 
kai mūsų Tėvynė tebekovoja už 
savo egzistenciją ir laisvę. Šis 
„Ateities" numeris turi 44 psl. 

D. B. 

link laužą. Sušalę grįžome į 
vidų ir būrėme, kas ką ves, kas 
už ko ištekės. Kiekvienam teko 
ne mažiau kaip 3 žmonos arba 
vyrai! 

Tą naktį beveik visi budėjo iki 
aušros. 

Sekančią dieną jau reikėjo 
išvažiuoti. Neliūdėjom išsis
kirdami, nes žinojom, kad vėl 
s u s i t i k s i m e k i t a m e SAS 
suvažiavime, „Liepsnelėje". 
, , D a i n a v o s " stovykloje. 
Laukiame ir jūsų! 

Julija Šukytė ir 
Lina Mockutė 
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Valandos pagal susitarimą 
Pirm . antr penkt l 2 - 3 v p p ketv 2-7vv 

ReiKalui esant atvažiuoju ir ; namus 

Cardiac Diagnosis, Ltd 
Marquette Medical Building 

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 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago, III. 
Tel. (1-312) 925-2670 

1185 Oundee Ave. . Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagai susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hlckory Hllls. IL 
1 mylia • vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kaiba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71 st St. 

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

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 St.. Chicago iL 
Ta*. (1-312) 476 2112 

9525 S 79in Ave . HifjKOry Hilis. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarime 

Tel. kabineto ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave., Cicero 

Kasdien 1 N 8 vai vak 
išskyrus treč Sešt 12 :ki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS I I PROSTA'OS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
155 N. Mlchlgan Ave.. Sulte 324 Ir 
5835 S. Puiaskl Rd., Chicago. IL 

81 St. ir Kean Ave.. Just lce IL 
Tel. (1-312) 565-2960 .veikia 24 vai ) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

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

TeL 708-636-3113 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester. IL 60153 

Tel. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 585-0348. 
Rez. (1-312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS 'P CHIRURGAS 

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

6-9. antr 12-6. penkt 10-12. 16 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 14 v. p p ir ketv 2-5 v p p 
šeš; pagai susitarimą 

Kabineto tel. (1-312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

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

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

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

Kab. tel. (1-312) 471-3300: 
Rez. (708) 442-8287 

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

7722 S. Kedzie Ave.. 
Chicago. III. 80652 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarlten Medical Center-

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

Napervllle IL 60563 
Tel. 1-708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

K a i : tel. (1-312) 588-3186; 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 ttfest 63rd Street 
Vai pirm ant' ketv ir penkt 3-6. 

šeštad ien is pagal susitarimą 

http://JIMilina.nr


Ateities problema: 

VIENUR ŽMONIŲ 
DAUGĖJIMAS, KITUR 

MAŽĖJIMAS 

Šiandien mūsų didysis rūpes
tis ir nerimas, akys ir širdys — 
Lietuva. Ne vien tų, kurie te
bejaučia savo gimtinės žemę po 
kojom, bet ir tų, kurie jos nėra 
matę, kuriems tėvų ar senelių 
šalis iš tolo švyti kaip legenda. 
Tačiau mes esame visos žmo
nijos dalimi, dalinamės pasaulio 
rūpesčiais ir laimėjimas, todėl 
retkarčiais verta pasidairyti 
pažiūrėti, kaip kartais sakoma, 
kur mes stovime, kas laukia 
tautų netolimoj ir tolimesnėj 
ateity, ir kiek ta i turės įtakos 
mūsų tautai ryt. poryt, po kelių 
generacijų. 

Nežiūrint dviejų pasaulinių 
karų, bet techniškų išradimų ir 
medicijos dėka XX amžiuje žmo
nijos p r ieaugl i s didėja jau 
beveik geometrine proporcija. 
Tai sukelia pagrįsto rūpesčio 
valstybių vyriausybėms ir Jung
tinėms Tautoms. Tie rūpesčiai 
ne vien ekonominiai — kaip iš
simaitinti, bet ir politiniai, kai 
žmonių prieauglis atskirose tau
tose labai nevienodas, ir kova 
dėl erdvės vis labiau ims aštrėti. 
Pasaulio demografai, statistikos 
special is ta i r i m t a i įspėja 
žmoniją, kad dėl didelio prie
auglio atskirų valstybių ir net 
Jungtinių Tau tų apskaičia
vimai, kaip reikės ateity išmai
tinti savo piliečius po vienos ar 
kitos generacijos, praktiškai 
prašauna pro šalį. 

Paprastai kalbama bendry
bėmis — žmonių daugėjimas, 
konkrečiau — žmonija dalinama 
į išsivysčiusį arba industrinį ir 
besivystantį arba Trečiąjį pa
saulius. Išsivysčiusio pasaulio 
žmonių daugėjimo problema 
nekamuoja; kitaip yra su besi
vystančiu . Išsivysčiusiose 
tautose metinis žmonių prie 
auglis yra 2Ac7c, o besivys
tančiam 4%. Pastebima ten
dencija, kad industriniuose 
kraštuose vis didėja viengungių 
procentas, ir ten, kur gyvenimo 
standartas yra aukštesnis, jau 
daugiau miršta negu gimsta, 
nežiūrint, kad žmonių amžius 
ilgėja. Trečiajam pasauly yra 
priešingai. Jungtinių Tautų sta
tistika rodo, kad jei ir toliau 
gyvenimas slinks, kaip iki šiol. 
tai Afrikos gyventojų skaičius 
padvigubės po 25 metų. Nigerija 
2035 metais turės daugiau 
žmonių, negu Amerika ar 
Sovietų Sąjunga dabartinėse 
savo imperijos ribose, ir bus 
trečioji savo didumu po Kinijos 
ir Indijos. Meksika po Antrojo 
pasaulinio karo turėjo 24 mil. 
gyventojų, šiandien daugiau ne
gu 90 milijonų. Per 45 metus 
padaugėjo daugiau negu tris su 
puse karto, nežiūrint, kad per 
metus nelegalių išeivių iš to 
krašto Amerika susilaukia jau 
iki vieno milijono. Meksikos 
Miestas (Mexico City) pasidarė 
didžiausiu pasauly miestu, turi 
maždaug per 18 milijonų gyven
tojų. Kas bus po dar 45 metų, jei 
veiks tos pačios taisyklės? Mek
sikoj gyventojų bus daugiau 
negu Amerikoj, ir pietinės vals
tijos gal kalbės ne dviem, kaip 
dabar, bet viena ispanų kalba. 
Ar tada jau bus viena didele 
jungtinė š iaurės ir vidurio 
Amerikos valstybė, kur anglų 
kalba bus antroji, mažumos 
kalba? Dabartinė jaunoji karta 
to gali sulaukti. Nesakom, ar tai 
bus geriau a r blogiau, tik kad 
gyvenimo logika rodo. kad taip 
gali Dūti. 

LIETUVOS PLEBISCITO 
ATGARSIAI AMERIKOJE 

Z E N O N A S P R Ū S A S 

Amerikiečiai tą faktą priima 
pasyviai. Kai mūsų pietinis 
kaimynas ir kitos tautybės, 
emigrantai iš Trečiojo pasaulio, 
dėl savo šeimų didėjimo nesijau
dina, Amerikos idealu pasidarė 
dviejų vaikų šeima. Reklamose 
visur matome — prie automo
bilio ar pajūry, prie eglutės ar 
pietų stalo — tėvai, sūnelis ir 
dukre lė . Penktuoju šeimos 
nariu dažniausiai tik šunelis. 
Daug iš tų dviejų užaugusių 
vaikelių šeimų nesudarys, įpė
dinių nepaliks. Kaip ilgai tokia 
šalis išlaikys savo identitetą, 
jeigu negali užauginti net tiek 
piliečių, kiek jų išmiršta? Atei
ty reikia laukti dar didesnės 
masinės invazijos iš kitų šalių, 
kitų kultūrų. Amerika nebus 
tuo, kas buvo iki šiol. 

Ta pati problema iškilo ir 
Vakarų Europoje. Natūralus gy
ventojų prieauglis mažėja ypač 
germanų tautose. Pvz., buv. 
Vakarų Vokietija per 25 metus 
neteks 4 milijonų gyventojų. 
Nuostolius papildo tik svečiai 
da rb in inka i , daugiaus ia iš 
Balkanų ir Mažosios Azijos, 
gavę leidimą pastoviai įsikurti. 
Vokietija taip pat kviečia su
grįžti savo tautiečius, iki šiol gy
venusius kituose kraštuose. 

Lietuviai jau kartais seka 
amerikiečių šeimas ir vengia 
d idesnio vaikų skaič iaus . 
Vengimas retkarčiais patei
sinamas, bet ne visuomet. Su 
pagarba minime tas šeimas, 
kurios į bažnyčias, sales ar 
m o k y k l a s a ts iveda bū r ius 
vaikų. Tai garantija, kad lie
tuvybė bus pratęsta, kad bus 
kas ateity, jei reikės, kovos už 
mūsų tautos aspiracijas. Kas 
kita, kai Lietuvoje daug kas 
nori, bet negali auginti didesnio 
vaikų skaičiaus dėl sunkių eko
nominių sąlygų. Net anekdo
t iškai skamba, kad vaikas 
mokykloje pasiteisino, kodėl 
negali ant sienos pakabinti 
Lenino paveikslą: jo šeimos 
gyvenamasis plotas vidury 
kambario, neturi net sienos! 

Azijos šalyse bandoma prie
auglius mažinti natūraliomis ir 
nenatūraliomis priemonėmis. 
Kinija reikalauja, kad šeimos 
augintų tik vieną vaiką, o toliau 
taiko tam tikras ekonomines 
sankcijas. Ar daug padeda? Ne 
labai. Kasmet priauga bent 30 
milijonų. 1990 gale pasauliui 
pranešė, jog turi 1,133,682,501 
žmogų. Tas toks iki vieno tikslu
mas sukelia juoką. Daugiabučio 
administracija nepajėgia net su
skaičiuoti savo namo gyventojų. 
Kiek Kinijoj gimė arba mirė tą 
minutę, kol jie tą skaičių paci
tavo per radiją? 

Visus tuos apskaičiavimus ir 
pranašystes gali niekais pavers
ti įvykiai, kurie priklauso ar 
nepriklauso nuo žmogaus. Kos
minės katastrofos, klimato pasi
keitimas, epidemijos, karai gali 
visas statist ikas sumaišyti. 
Tačiau kai mūsų nedaug, jokiu 
būdu neturime būti eilėse tautų, 
kurios pačios save nori pa
smerkti mažėjimui ar išnyki
mui. Neturėti perspektyvos, ne
galvoti, kaip turėtų tvarkytis 
tie, kurie po mūsų ateis, nėra iš
minties žymė. Dėl mūsų pačių 
neapsižiūrėjimo ir istorinių ap
linkybių dėka lietuviškai kal
bančiųjų plotai ir taipjau kata
strofiškai sumažėjo. 

c. g. 

Pagal galutinius balsavimo 
duomenis, vasario 9 dieną 
Lietuvoje balsavo 85% visų tą 
teisę turinčių gyventojų. Iš jų 
9 0 . 5 # p a s i s a k ė už nepr i 
klausomybę, 6 .5^ prieš, o 3% 
balsų rast i negaliojančiais. 
Taigi, santykis tarp tų. kurie 
pasisakė už. ir kurie buvo prieš, 
yra 14:1. Toks santykis turėtų 
nustebinti amerikiečius. Juk čia 
laikoma ,,žemės užgriuvimu" 
(landslide), jei kas nors nubal
suojama 14:1 santykiu. Todėl 
reikėjo tikėtis, kad apie tokį 
„prajovą" bus daug rašoma ir 
kalbama spaudoje ir televizijo
je. Deja, to nebuvo. Irako karo 
žinios nukonkuravo. Bet visgi 
nebuvo visiška tyla. Neužmiršo 
mūsų dienraščiai, ypač mums 
paskut in iu laiku pas idaręs 
labai palankiu ,,New York 
Times". Čia jau vasario 9 dieną 
pirmame puslapyje buvo įdėtas 
i lgokas Serge S c h m e m a n 
straipsnis. Jis čia spėlioja, kokie 
bus rinkimų rezultatai, ypač 
kad balsuos Lietuvoje gyveną 
rusai ir lenkai. Jis kalbėjęs su 
Piotr Muller, kuris esąs orto
doksų cerkvės popas Vilniuje. 
Šis per pamokslą labai stipriai 
paraginęs parapiečius balsuoti 
už nepriklausomybę. Penki 
parapiečiai protestuodami ap
leidę cerkvę. Muller aiškinęs, 
kad lietuviai rusų neskriaudžia. 
Dauguma rusų, kurie gyvena 
Lietuvoje jau ilgesnį laiką ir 
ypač tie, kurie yra jau čia gimę. 
esą už Lietuvos nepriklausomy
bę. Labiau esą priešingi tik nau
jai atvykusieji. „NY Times" 
sekmadienio (vasario 10) nume
ryje korespondentas Francis X. 
Clines aprašo gyventojų nuo
taikas Vilniuje balsavimo die
ną. Lenkas Wladislaw Wisz-
newski jam pasakęs, kad tankai 
prie televizijos bokšto suvieniję 
visus, ir rusus, ir lenkus, ir 
lietuvius. Todėl jis balsuosiąs už 
nepriklausomybę. Kitas palan
kus straipsnis (Serge Schme
man) yra irgi įdėtas sekma
dienio laidoje „The Week in 
Review" skyriuje. J is sako, kad 
tankai, kurie riedėjo praėjusį 
mėnesį per Vilnių, sutriuškino 
paskutines iliuzijas Sovietų 
Sąjungoje ir Vakaruose apie 
Gorbačiovą kaip reformatorių. 
Tarp kitko, šis korespondentas 
kalbėjęs su Algirdu Brazausku 
apie šio susitikimą Kremliuje su 
Gorbačiovu praėjusią savaitę. 
Šiame pokalbyje Gorbačiovas 
norėjęs kalbėti ne tiek apie 
Lietuvą, kiek apie Jelciną. No
rėjęs iš Brazausko i šgaut i 
Jelcino pasmerkimą. Kai nega

vęs, buvęs labai nepatenkintas. 
Pirmadienio ..N Y Times" 

(vasario 11) numerve irgi įdėtas 
palankus F. X. Clines straipsnis 
(psl. A2). J is diskutuoja balsa
vimo rezultatus ir Landsbergio 
reakciją bei jo trumpą kalbą, 
kada paaiškėjo rezul ta ta i . 
Gyventojų reakcija buvusi 
tipiška lietuviams: be didelių 
emocijų, nedemonstratyvi. Bu
vęs atidarytas tik vienas, o gal 
ir du šampano buteliai. Šių 
rinkimų rezultatai esą labai 
svarbūs. Dabar komunistai 
nebega lės ią tvir t int i , kad 
gyventojų dauguma neremia 
parlamento. Šį straipsnį, atrodo, 
persispausdino ir keletas kitų 
dienraščių (pavyzdžiui, ,,Co-
lumbus Dispatch \ 

Plačiai skaitomas „USA To
day" dienraštis vasario 11 
dienos numeryje p i rmame 
puslapyje trumpai paminėjo 
rinkimų rezultatus ir Valstybės 
s e k r e t o r i a u s James Baker 
reakciją sekmadienį, kai jis 
buvo klausinėjamas CBS Face 
the Nation televizijos programo
je. Čia jis kiek aiškiau pasisakęs 
už Lietuvos nepriklausomybę. 
Taip pat šiame numeryje visas 
puslapis (7A) buvo paskirtas 
Lietuvos klausimui. Puslapio 
antraštė: Lietuvos balsavimo 
rezultatai yra aiškūs, bet ne 
Lietuvos ateitis. Koresponden
tai Justin Burke ir VValter Ruby 
smulkiau aprašo gyventojų 
nuotaikas Vilniuje balsavimo 
dieną. Ruby paliečia ir rusų ma
žumos problema Pagal jį, 
dauguma rusų Latvijoje galvoja, 
kad nepriklausoma Latvija gal 
ir nebūtų blogai. Gi Lietuvoje 
esą kiek kitaip. Jam atrodo, kad 
dauguma Lietuvos rusų nere
mia nepriklausomybės. Pagrin
dinė priežastis esanti Lietuvos 
parlamento priimtas įstatymas, 
reikalaująs, kad visi valdžios 
įstaigų darbuotojai turi išmokti 
lietuviškai kalbėti ir rašyti iki 
1992 metų. Taip pat vienas 
rusas jam skundęsis, kad lietu
viai ru sus ^kriaudžiantys . 
Pavyzdžiui, paaugliai išdaužę 
rusų mokyklos langus ir iki šiol 
nebuvę nubausti. To ruso 13 
metų duktė pradėjusi mokytis 
karate, kad galėtų apsiginti nuo 
lietuvių paauglių užpuldinėji
mų. 

Įdomu, kad šiaip mums labai 
palankus „Waū Street Journal" 
davė tik trumpas žinutes apie 
šiuos rinkimu?. Daugiau žinių 
pasirodė vadinamuose provinci
jos dienraščiuose. Pavyzdžiui, 
anksčiau mums buvęs gana ne
palankus „Columbus Dispatch" 

Rimties valandėlei 

DANGUS ZEMEJE 

Dr. Antanas Bartusevičius, teisi
ninkas iš Vilniaus, kalba LB Cicero 
apyl. valdybos surengtame vasario 
16-sios minėjime Sv. Antano parap 
salėje Ciceroje. 

Ed. Šulaičio nuotr. 

(Columbus, Ohio) vasario 11d. 
perspausdino ilgesnį straipsnį iš 
,,NY Times", o vasario 12 d. 
aprašė rinkimų rezultatus. Taip 
pat įdėjo ir vedamąjį, kuriame 
aiškino, kad nors ir yra svarbu 
išlaikyti S. Sąjungos paramą 
kare prieš Iraką, tai nesą tiek 
svarbu, kad mes nieko nedary
tume, kai tankai bando sutriuš
kinti Bal tų siekimus būti 
laisvais. Mūsų tyla tik paska
tins sovietų kietuosius politikus 
ir kariuomenės vadus visai 
sustabdyti reformas ir pasi
laikyti Gorbačiovą tik kaip 
ruporą (PR mani pasauliui 
apgaudinėti. Būtų pavojinga ir 
toliau remti Gorbačiovą, jei jis 
ir toliau trauksis į ..blogio 
praeitį". 

Politiniai žurnalai kol kas 
skyrė daug mažiau dėmesio Lie
tuvos rinkimams negu dienraš
čiai. Nebuvo jie net paminėti nei 
„Time", nei „Newsweek'\ nei 
„US News" numeriuose, išėju
siuose tuoj pat po rinkimų. 
Televizija irgi buvo mums labai 
šykšti. Tik trumpos žinutės. 

Kaip ten bebūtų, atrodo, kad 
šio plebiscito atgarsių visgi yra 
ir pačiame Washingtone. Pavyz
džiui, ketvirtadienį (vasario 14) 
„Wall Street Journal" pirmame 
puslapyje buvo žinutė, kad Wa-
shingtonas svarstąs įvairias dip
lomatines ir ekonomines prie
mones, kaip sustiprinti pagalbą 
Pabaltijo tautoms, siekiančioms 
nepriklausomybės. Pagal „Co
lumbus Dispatch*'. yra svars
tomos galimybės atidarymui 
Amerikos atstovybių Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje, kol kas dar 
neduodant pilno diplomatinic 
pripažinimo. Taip pat svarstoma 
ir įvairi technikinė ir humani 
tarinė pagalba. 

Viešpats Jėzus išrinktiesiems 
savo apaštalams norėjo parodyti 
dangų su jo grožybėmis. Jis 
nusivedė Petrą, Jokūbą ir Joną 
prie vieno kalno, o pats užlipo 
ant kalno. „Tenai jis atsimainė 
jų akivaizdoje: jo veidas sužibo 
kaip saulė, o drabužiai pasidarė 
balti kaip sniegas. Ir štai jiems 
pasirodė Mozė ir Elijas, kuriuo-
du kalbėjosi juo" (Mt. 17,2-3). 
Apaštalai suglumo, nes jie Jėzų 
matė tik kaip žmogų, tik su 
kūnu ir siela, nors ir didesnį už 
visus žmones. Dėlto Petras 
sušuko: „Viepatie, mums čia 
gera būti: jei nori, padarykime 
čia tris padangtes, vieną tau, 
vieną Mozei ir vieną Elijui" (Mt. 
17,4). 

Kai apaštalai išgirdo Dievo 
balsą ir įsakymą jo klausyti, tai 
jie nusigando. Juos pabudinti iš 
suglumimo turėjo Jėzus, prisi
liesdamas juos. Ir „Pakėlę akis. 
jie nieko daugiau nebematė 
kaip tik vieną Jėzų" (Mt.17,8). 
Taip Jėzus savo apaštalams 
atvėrė dangaus truputį žemėje, 
bet jie nusigando Dievo balso, to 
žibėjimo, to reginio, kur is 
pakeitė juos ir aplink juos visą 
aplinką. Jiems parodė dalį savo 
dieviškumo, o jie buvo pripratę 
tik prie jo žmogiškumo. Jei 
žmogiškumas ar t imas žemėje, 
tai dangus, Dievas, dieviškumas 
yra išskirtinis dalykas, kuris 
sukelia tik nuostabą, apstul
bina, išmeta iš žemiško gyveni
mo į nežinomą dangaus šviesą. 

Tie trys apaštalai dar nematė 
tikrojo dangaus, tikrojo dangaus 
džiaugsmo, kur, anot šv. Jono 
Apreiškimo; „Po to aš mačiau 
didelę minią, kurios niekas 
negalėjo suskaityt i , iš visų 
tautų, giminių, žmonių kuopų ir 
kalbų (Apr 7, 9). Jie matė tik 
tris didžiuosius — Jėzų, Mozę ir 
Eliją, kurie buvo tik truputis 
dangaus, t ik truputis šviesos, o 
jau Petras norėjo pastatyti tris 
p a d a n g t e s , kur iose galėtų 
gyventi dangaus gyventojai. 

Bet dangus pasiekiamas tik 
sekant Jėzų Kristų, nešant jo 
kryžių,kuris kar tu yra sunkus, 
nes jį reikia nešti kasdien, ir 
lengvas, nes jis yra išganymo 
laidas. Per erucem ad astrą — 
per kryžių į laimėjimus. Ir apaš
talas šv. Paulius tvirtina: „Nes 
aš laikausi tos nuomonės, kad 
šio laiko kentėjimai negali 
lygintis su būsimąja garbe, kuri 
bus mumyse apreikšta. Nes 
sutvėrimas su išsiilgimu laukia 
Dievo vaikų garbės apreiškimo" 
(Rm.8.18-19). 

Apaštalai matė tik dangiškos 
šviesos sklypelį, bet jiems vėliau 
buvo lengva kentėti dėl Jėzaus. 

dėl jo Evangelijos, dėl jo siekimo 
ir kitų mokymo. Dėl to šv. 
Paulius ir primena, kad žemiški 
kentėjimai yra mažas dalykas, 
lyginant su dangaus garbe, kuri 
yra žadėta kiekvienam, kuris 
kenčia dėl Jėzaus, kuris neša 
savo kryžių su Jėzumi. 

Mąstydamas apie dangų šv. 
Pilypas Neris susijaudinęs net 
žmonėms šaukė: O dangau, 
dangau, koks esi gražus ir kaip 
žavi mus . Ir k i e k v i e n a s 
krikščionis gali sakyti tą patį, 
kai mąsto giliau apie Dievo 
pažadus, apie Dievą istorijoje, 
apie Dievo rūpestį net nusikal
tusiu žmogumi. Jis nesigailėjo 
net savo vienatinio Sūnaus, an
trojo švč. Trejybės asmens, 
siųsti į žemę žmogaus pavidalu, 
kentėti su žmonėmis, mirti kaip 
nusikaltėlis ir įžengti į dangų 
kaip visko nugalėtojas, nugalė
tojas net mirties. 

Ir šventieji kankiniai , šven
tieji išpažinėjai , ska i s tybę 
la ikančios mergelės kenčia 
žemiškas kančias, aukojasi ar
timui, aukoja savo negales ir ne
laimes t ik dėl Dievo, su kuriuo 
paskui gyvens danguje. Jei 
žemėje dangaus ir nemato nei 
šventieji, nei kankiniai , tai jie 
mato savo sielose dangų ir ten 
dievišką šviesą, kuri niekada 
negęsta, kuri šviečia žmogiškas 
galias. J i parodo, koks yra Die
vas ir koks nusikaltęs žmogus, 
bet Dievo šviesa apšviestas. 

Dangaus šviesos tik truputį 
t r ims apaštalams parodė Jėzus, 
parodydamas savo dieviškumo 
šviesą ir du danguje besi
džiaugiančius pranašus. Bet tik
rasis dangus neįsivaizduojamas 
ir žmogiškomis galiomis neap
rėpiamas. Reikia Dievo malonės 
s u p r a s t i dangų . Dievą ir 
džiaugsmą amžinybėje su savo 
Kūrė ju ir savo Išganytoju 
žemėje. — P . A. 

CHICAGIECIAI 
A P I E KARĄ 

Gallup organizacija per „Sun 
Times" dienraštį pravedė tyri
mus, ką Chicagos gyventojai 
mano apie karą su Iraku. Tele
fonais buvo apklausta 1.201 
balsuoti turintis teisę čikagie-
tis. Net 48% apklaustų pasi
sakė, kad Amerika turėjo pra
dėt karą. kaip pradėjo, o 42% 
mano. kad dar reikėjo palaukti, 
p a ž i ū r ė t i , ar ekonominės 
sankcijos ir diplomatinė veikla 
neduos reikiamų rezultatų. Spe
cialistai tvirt ina, kad tokie 
apklausinėjimų duomenys gali 
būti su 3% paklaida. 

Nepasiduoti, neleisti — tai tik 
neigiamoji pusė; pulti priešą, 
paskui jį sek t i , verst i jį 
pasiduoti — štai teigiamas dar
bas, kurį gali atlikti tik stipri 
valia ir galinga energija. 

R. Plūs 

Gyvenimas — tai privilegija 
jėgoms išbandyti, o kai ta 
privilegija drąsiai imama, 
patogių progų pasitaiko daug 
dažniau, negu spėsi jas išnau
doti. 

O. S. Marden 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 

RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 

58 
— Jūratė atrodo gana laiminga, nors kartais jaučiu 

joje didoką įtempimą. Norėčiau, kad išsikalbėtų ir tuo 
palengvintų savo mintis, o tačiau, tikėk manim, ji la
bai vengia intymiškesnių pokalbių. Kadaise, dar 
Vilniuje, galėdavom ištisomis valandomis išsėdėti kur 
ant suolelio papilėje ir mūsų kalboms nebuvo galo. Gal 
dar vaikiškos būdavo tos mūsų nuomonės, gyvenimo 
klausimų nagrinėjimai, įvairūs filosofavimai, gal tai 
tebuvo pilstymas iš tuščio į kiaurą, bet drauge tai 
stiprino mūsų vidaus ryšį, mes domėdavome? vienas 
kito išvedžiojimais, galvosena. Dabar gyvename po 
vienu stogu, mylime vienas kitą ir glaudžiamas prie 
vienas kito, turime mielą kūdikį ir piname . lanus 
ateičiai, — o drauge dažnai jaučiu, lyg kažkok> siūlas 
būtų nutrūkęs, lyg širdis nešioja kokį sunkuma Kuriuo 
nenori pasidalinti. Ir tos senosios Jūratės man dau
giausia trūksta, retkarčiais net atrodo, jog niekad jau 
nepajėgsiu įsiskverbti į slapčiausią jos sielos kertelę 
ir gal nesu ten net pageidaujamas. 

Alfa neramiai sujudėjo ir vengė Valiaus .mių. 
— Esi taip pat per daug jautrus. Nelengva buvo 

Jūrai vienai po tos operacijos, visgi moteris, reik)alinga 
globos. Ji taip skirtinga nuo Danos ir panelių 
Gerulyčių. Laikas savo padarys, Valiau, leisk i būti 
pačiai savimi. 

— Aišku. Alfa Gal ma7oii Daln7*» n»H<>« 
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Mielieji Jūra ir Valiau! 

Praėjo ilgas laikas, o kažkaip vis neprisirengiu jums 
parašyti, gerieji mano draugai! Gal vis laukiu geresnių 
naujienų, nors ir šiaip yra visko įdomaus įvykę, visgi 
mano keliai jau toli yra nuo jūsų nubėgę ir esu išėjusi 
plačiuoju emigracijos keliu. Todėl šiandien nustūmiau 
į šalį visus savo neatidėliojamus darbus ir prisėdau prie 
rašymo. Nuo ko pradėti? Gal nuo tų dienų, kada mano 
svajonės vykti į Kanadą tapo tikrenybe? Taip, toji diena 
iš tikrųjų reiškė staigų posūkį mano gyvenime. Kaip 
žinote, mano dienos anglų zonos stovyklose nebuvo 
malonios. Po puikių Vorarlbergo kalnų ir jaukių 
kaimelių jų papėdėse, po žydinčių Feldkircho sodų aš 
pasijutau šąlanti vidiniai ir išoriniai šiaurinės Vokieti
jos žiemoje. Nesinorėjo dainuoti, neturėjau draugų ir 
artimųjų. Bet grįžti nesiryžau, nenorėjau prisipažinti 
pralaimėjusi. Tai būtų žingsnis atgal, gi tuo momen
tu norėjau veržtis į priekį. Pasilikau stovykloje, 
įsijungiau j vietos lietuvių gyvenimą, rengėme kon
certus, eglutes, minėjimus. Taip pamažu bėgo laikas, 
užtrindamas jūsų krašte paliktas pėdas, - aš ruošiausi 
ateičiai. 

Tuo laiku prasidėjo merginų registracija į Kanadą. 
Vyrukus užrašinėjo į miškus kirsti medžių, gi mergi
noms siūlė būti tarnaitėmis. Neturėdama kitur jokių 
giminių, nutariau bandyti savo laimę. Jei jauni vyrai 
nepabijojo svetimų girių su jų šalčiais, meškomis ir 
vienuma, kodėl aš turėjau pabūgti darbo šeimoje? Juk 
dirbau pas daktarą Lau. buvo atėjęs laikas kur nors 
kurtis. Taip ir išvykome būrys merginų per Atlantą 
i n e ž i n o m a a t e i t i Mfln*»<» n i p k n o riAiftlvHėin ni«»W«<i 

nesutiko. Gaila buvo motinos Europos, jos tradicijų, 
meno ir žmonių. Labiausiai plyšo širdis dar labiau tols
tan t nuo mylimo Vilniaus. Tačiau meilės savo kraštui 
gi niekas nereikalavo išplėšti iš savo širdies, jie 
domėjosi tik mūsų sveikata ir raumenimis. Tą meilę 
galėsiu nešiotis gyvendama ir Kanadoje. 

Taip atsidūriau šitame krašte ir šitoje šeimoje iš 
kur dabar rašau jums laišką. Nedaug dar laiko yra 
praėję, bet jau turiu bendrą vaizdą. Būčiau neteisi, jei 
sakyčiau, kad man čia blogai, tik artimųjų ir savos 
kalbos trūkumas dažnai spaudžia širdį. Mano ponai 
labai turtingi, jie didžiuojasi savo jaunu kraštu ir neturi 
ilgesio Europai. Ponas truputį lyg ir politikas, gal 
daugiau dėl garbės, kaip naudos, ponia ir vaikai yra 
nuoširdūs, nepagadinti, nors jų pasaulėlis toks mažy
tis ir neturtingas. Jaunimas čia nevaikščioja vakarais 
plačiomis alėjomis diskutuodami apie meną, literatūrą 
ir religiją. Cia viskas vyksta daug paprasčiau, pagal 
ramų ir neišvengiamą planą, apšviestą reklaminėmis 
šviesomis ir užpildytą tuščiais, bereikšmiais žodžiais. 

Ir jeigu kadaise tėviškėlėje arba net šiurkšeiuose 
pabėgėlių barakuose mes visgi tikėjome savo verte ir 
manėme išrėšią savo reikšmingą vagą gyvenimo dir
vonuose, dabar tas darosi vis mažiau ir mažiau svar
bu, lyg į patogų miegą grimstu į tą paviršutinišką 
amerikonišką kasdienybę ir nustebus pradedu galvoti, 
— del ko gi aš ten taip jaudinausi ir norėjau kovoti? 

Dažnai kartoju sau, kad turiu nenustoti mylėti 
žmonių ir tikėti jų dieviška kibirkštimi, bet kaip aš 
galiu rasti tą kibirkštį gražioje savo ponios galvoje, 
kuriai nepavykusi jos plaukų šukuosena yra didžiau
sias smūgis ir nelaimė jos menkame, patogiame 
gyvenime" 

(Bus daugiau) 
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ŽVILGSNIS \ KNYGŲ 
PERSIUNTIMĄ LIETUVON 

Gen. konsulas Vytautas Čekanauskas 
Jaunimo šventėje. 

sveikina ..Spindulio" ansamblio jaunimą 34-toje Los Angeles 
Nuotr. Gailės Radvenytės 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
KOVO 11 D. MINĖJIMAS 

Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo deklaracijos paskel
bimo metines — Kovo 11-ąją 
atžymime daugelio svarbių ir 
skaudžių įvykių kaita Tėvynėje. 
Lietuvos žmones parodė, kad jų 
ryžtas laisvę atgauti yra nebe
sustabdomas nei ekonomine blo
kada, nei sovietinės kariuo
menės beginklių žmonių žudy
nėmis. Kovo 11 dienos minėjimo 
šventė Los Angeles bus žymima 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
kovo 10 diena. 12:30 vai. p.p. Po 
programos Lietuvos Dukterys 
ruošia vaišes. 

I minėjimą pakviesti drau
giškų valstybių konsulai, JAV 
kongresmanai ir miesto valdžios 
a t s tova i , Lie tuvos reikalo 
rėmėjai ir draugai. Jiems bus 
padėkota. Programa vyks anglų 
kalba. Visuomenė skatinama 
pas ikv ies t i amerikiečius 
d raugus . Je i kas žinotų 
kviestinų žymių amerikiečių 
veikėjų, kurie yra draugiški 
Lietuvai, prašomi pranešti apie 
juos rengėjams. 

Minėjimą ruošia vietiniai 
ALTo. Lietuvių Bendruomenės 
ir Tautos fondo skyriai. Koor 
dinavimo darbus atlieka Pie 
tinės Californijos Lietuvai rem
ti komitetas 213-662-1896. 

Regina Kasparonienė 

SĖKMINGA 
ŠV. KAZIMIERO 

P A R A P I J O S TARYBOS 
VEIKLA 

Šv. Kazimiero parap. narių 
metinis susirinkimas vasario 10 
d. vyko viršutinėje parapijos 
salėje. Susirinkimą pradėjo 
parap. tarybos pirm. J. Pupius. 
primindamas, kad šiemet bus 
švenčiamas parapijos auksinis 
jubiliejus. Parapijos klebonas 
kun. dr. A. Olšauskas sukalbėjo 
maldą ir palinkėjo parapijos ta
rybai darbingo susirinkimo. Pir
mininko pakviestas I. Medžiu 
kas pateikė Šv. Kazimiero 
parapijos 50 metų apžvalgą, 
iškeldamas pastangas prel. Ju
liaus Maciejausko, kaip šios pa
rapijos pradininko, ir prel. Jono 
Kučingio darbus bei nuopelnus, 
išugdant parapiją iki dabartinio 

lygio. 
Tolimesnei susirinkimo eigai 

vadovavusi tarybos pirmininkė 
D Polikaitienė pakvietė tary
bos sekcijų vadovus pranešti 
apie jų veiklą, o sekcijų 
vadovams nedalyvaujant susi
rinkime, ji pati aiškino tų 
sekcijų atliekamus darbus. 

Ekonominės ir finansų sekci
jos pranešime A. Raulinaitis 
teigė parapiją esant geroje 
finansinėje padėtyje. Neseniai 
įsigyti nauji vargonai už 45,000 
dol; šio< sumos didesnė dalis 
P rano Speecheri , buvusio 
komiteto pirm., palikimas. Pa 
ran ic r in nrafivmn netoli 

bažnyčios pastatytas kryžius. 
atvežtas iš Vištos. Kryžių 
dovanojo V. ir O. Mikuckiai. 
Sėkmingesniam darbui reikėtų 
įsigyti kompiuterį. 

V. Do%-ydaitis. pranešdamas 
apie parapijos patalpų 
tvarkymą, atkreipė dėmesį, kad 
salę reikėtų geriau sutvarkyti ir 
papuošti. Siūlė įsigyti naują 
pultą, o nereikalingus baldus 
sukrauti garaže. Pastebėjo, kad 
parapiečiai nusiskundžia, jog 
pamaldoms įvesti mišiolėliai 
yra nepatogūs dėl jų dydžio. 
Siūloma nupirkti mišiolėlius ir 
laikyti suoluose. 

Renginių sekcijos vardu 
kalbėjęs A. Mitkevičius 
skundėsi, kad parapijai kasmet 
ruošiant du renginius, iš 30 
stalų 4 ar 5 lieka neužpildyti. 
Programą atliekant vietiniams 
menininkams, parapijai lieka 
daugiau pelno. Kviečiant iš 
kitur programos atlikėjus, ren
giniai pareikalauja didesnių 
išlaidų. Buvo atsiliepimų, kad 
įėjimo mokestis į tokius ren
ginius per brangus, todėl ir 
lieka neužpildyti stalai. 

Lektorių sekcijos pranešimą, 
paruoštą dr. R. Giedraičio, 
perskaitė J. Pupius. Lektorių 
sąraše yra 15 asmenų. Pagei
davo, kad pamaldų iškilmin
gumui lektoriams reikia įtaisyti 
apsiaustus. 

Parapijos choro vardu kalbėjo 
S. Šakienė, sakydama, kad at
vykus naujam vargoninkui V. 
Raliui, choro repeticijos vyksta 
du kartus savaitėje. Įsigijus 
naujus vargonus, choro giesmės 
skamba iškilmingiau. Ruošia
masi religiniam koncertui prieš 
Velykas, taip pat dainų šventei, 
gegužės 26 d. vyksiančiai Chica-
goje. Choras šiam reikalui tiki
si parapijos finansinės paramos. 
Rudenį įvyks parapijos jubilieji
nis koncertas. 

Apie aukų nešimo patvarky
mą kalbėjo B. Varnienė. 

Apie jaunimo Mišias infor
mavo D. Trotmanaitė. Kvietė 
tėvus ir senelius paraginti 
jaunimą šiose Mišiose daly
vauti. (Ji dar pranešė apie 
sėkmingą plebiscitą, pasisakant 
dėl Lietuvos Nepriklausomy
bės). 

Apie vaikų religinio auklėji
mo reikalus, paruošimą pirma
jai Komunijai ir sutvirtinimo 
sak ramen tu i , kalbėjo J. 
Venckienė. Ji atkreipė dėmesį 
į parapijos kunigų amžių. Yra 
pavojus, kad ateityje galime pri
t rūk t i parapijai lietuvių 
kunigų. Šiam atvejui reikia iš 
anksto pasiruošti. Parapijos 
tarybai iškyla platesne darbo 
sritis — taryba įsipareigoja padėti 
parapijai atlikti techniškus dar
bus, dvasiškius paliekant gry
nai pastoracinei veiklai. Reikėtų 
paruošti diakonus atlikti visus 
pagalbinius darbus, išskyrus 
tuos. kurie reikalauja kuni
gystės šventimų. Diakonai 

galė tų sakyt i pamokslus , 
išvystyti socialinę šalpą; reikėtų 
naujų katechetų. 

Dvasinio atsinaujinimo sekci
jai vadovauja D. Jasiukoniene. 
Lapkričio 3-5 d. buvo uždaros 
rekolekcijos, vadovaujant kun. 
A. Saulaičiui. Šiemet spalio 
11-13 d. vėl numatytos reko
lekcijos vienuolyne. Lanky-
damais Los Angeles kun. H. 
Šulcas rodė skaidres iš savo 
misijų darbo Afrikoje. 

Gėles bažnyčiai dovanoja 
Mayfair komanija. Jas pat
varko A. Vaicekauskienė ir D. 
Dabšienė. 

Emigrantų Mišiose Šv. Kazi
miero parapi jai a t s tovavo 
Venckų šeima, įteikdama arki
vyskupui laišką apie padėtį 
Lietuvoje. Prašė maldų už Lie
tuvą. Arkivyskupas apie tai 
paskelbė savo pamoksle. Para
pijos tarybos kvietimu, vasario 
24 d. Šv. Kazimiero parapijoje 
lankysis kun. K. Trimakas. J is 
kalbės apie religinį atgimimą 
Lietuvoje. 

Kai kuriems parap. tarybos 
nariams dėl įvairių priežasčių 
pasitraukus, jų vieton pakviesti 
ir patvirtinti: G. Leškys, dr. Z. 
Brinkis, P. Gražulis ir R. 
Lizdenis. Parapi jos na r i a i 
pageidauja, kad parapijos veikla 
būtų sklandesnė, o parapija 
savo išore geriau reprezentuotų 
lietuviams. 

Susirinkiamas baigtas malda. 
Po susirinkimo pabendrauta, 
vaišinantis kava ir užkandė
liais. 

Ig. M. 

J U O D I E J I KELIASI Į 
PRIEMIESČIUS 

Apie 30 meu gyvuojąs Flo
ridos Ameriko.- ..'.etuvių klubas 
ilgainiui sutelkė lietuviškų 
knygų bibliot. ką, kuriai yra 
vadovavę keletas vedėjų. 1986 
metais bibliotekos vadovavimą 
perėmė Sofija Salienė. Biblio
teka ilgai vartjo, neturėdama 
klube tinkam s vietos. Iškilo 
pr ies ta to klubo bibl iotekai 
reikalas. Klubo narių susi
rinkimuose d.-kutuojant dėl 
projektuojamo priestato išryš
kėjo, kad biblioteka mums 
re ika l inga ne vien knygų 
pasiskolinimui, bet ji turėtų 
didesnį tikslą - Išsaugoti mūsų 
kultūrinį palikimą ir perduoti jį 
į Lietuvą. Mūsų kolonijai kur 
kas lengviau sukoncentruoti iš
eivijos leidinius, nes daugumai 
mūsų tautiečiu knygos tampa 
jau fizine naš:a, su kuria ne 
vienas turi skirtis. To išdava — 
kolonijos lietuvių aukomis 
pastatytas priestatas, kuriame 
buvo įrengta ir bibliotekai erdvi 
patalpa, atidaryta 1989 m. 
gruodžio 8 d. 

Įsikūrusi jaukioje bibliotekos 
patalpoje, Sofija Salienė su 
talka stropiai darbavosi, kla
sifikuojant ir kataloguojant 
knygas bei i šduodant j a s 
skai tytojams. J i t u r ė d a m a 
patyrimo iš anksčiau savo vyro 
a.a. prof. A. Sal io s iųs tų 
Lietuvos raštų ir palaikydama 
ryšius su Lietuvos lituanistais, 
ėmėsi iniciatyvos organizuoti 
knygų siuntimą į Lietuvą. 
P a t y r u s i , kad Lietuvoje 
labiausiai reikalinga Bostone 
išleistoji Lietuvių Enciklo
pedija, ji kreipėsi į kolonijos 
gyventojus, prašydama paauko
ti šią enciklopediją Lietuvos bib
liotekoms. Į S. Salienės prašymą 
neilgai trukus atsiliepė mūsų 
kolonijos geradariai, kurie ne 
tik dovanojo pilnus komplektus 
enciklopedijos, bet ir apmokėjo 
siuntimo išlaidas. Pirmieji 
atsiliepė E. ir M. Krasauskai, 
kurių enciklopedija pasiųsta 
Maironio muziejaus bibliotekai 
Kaune, toliau sekė V. ir A. 
Gruzdžiai - M. Mažvydo biblio
tekai Vilniuje, B. Reventienė — 
Panevėžio viešajai bibliotekai. 
O. Kindurienė — Kauno vieša
jai bibliotekai, V. Urbonas — I. 
Simonaitytės viešajai biblio
tekai Klaipėdoje, a.a. prel. J. 
Balkūna? - Kunigų seminari
jai Kaune I siuntimą apmokėjo 
J. ir R. Mikailai), a.a. A. Ragelis 
— Rokiškio centrinei bibliotekai 
ir M. Šaulienė — Vytauto Di 

toks M. Mažvydo bibliotekos di
rektoriaus dr. V. Bulavo S. Sa-
lienei sveikinimas: „Gerbiama 
Ponia, likimas mylimai Tėvynei 
Lietuvai atvėrė Laisvės vartus 
— dirbkime jos labui visomis 
galėmis. Ačiū Jums už pagalbą, 
ačiū už tai, kad Jūs — su mumis. 
Linksmų Šv. Kalėdų. Vilties, 
Meilės, Sveikatos Naujuose 
Metuose*', Klaipėdos I. Simo
naitytės viešoji biblioteka iš 
gautos enciklopedijos ir mūsų 
bibliotekos nusiųstų knygų 
su rengė parodą, ku r ios 
prisiuntė nuotrauką su matomu 
ant sienos įrašu: „Dramatiš
kuose istorijos lūžiuose sukrauti 
meninio žodžio turtai palengva 
grįžta į savo namus". Į tą pačią 
Klaipėdos biblioteką V. Ur
bonas savo lėšomis siunčia 
dalimis didoką savo biblioteką. 

Nemažas skaičius mūsų gy
ventojų atneša bibliotekai savo 
knygas . P a d a r i u s a t r anką , 
gautosios knygos ir periodika 
i š s i u n t i n ė t a į i š v a r d i n t a s 
bibliotekas. Knygų persiuntimo 
išlaidas kolonijos gyventojai 
remia savo aukomis. 

Šis reikšmingas Lietuvai dar
bas, atliktas S. Salienės drauge 
su ke l i a i s t a l k i n i n k a i s ir 
enciklopedijų, knygų, perio
dikos bei pinigų aukotojais, 
nusipelno gyvosios St. Peters-
burgo visuomenės užtarnauto 
įvertinimo ir dėkingumo. S. Sa
lienė, sėkmingai veikdama šioje 
srityje ketverius su puse metų, 
energingai tęsia šį naudingą 
Tėvynei darbą toliau. 

Ištvermės ir geriausios kloties 
jai'. 

K. G imžauskas 

Filisterių Skautų sąjungos surengtoje vakaronėje apie teise vasario 1 d. Jau
nimo centro kavinėje kalbėjo šie filisteriai: Vytenis Kirvelaitis, Vytenis Lietu
vininkas ir Rima Skorubskaitė-Tamošiūnienė. Jie visi yra įvairių teisės sričių 
žinovai. 

Ed. Šulaičio nuotr. 

Daytona Beach, Fla. 
PRASMINGA DOVANĖLĖ 

VILNIAUS R A D I J U I 

džiojo universitetui Kaune. 
Anksčiau buvo pasiųstas encik-

Gyventojų su raš inė j imo lopedijos komplektas į Suvalkų 
duomenys parodė, kad juodieji trikampį Be enciklopedijos į 
iš Chicagos irgi kel iasi į minėtas b ib l io tekas buvo 
priemiesčius. South Holland išsiųsta ir nemažai knygų bei 
gyveno tik 200 juodųjų prieš žurnalų komplektų. Sulaukta iš 
dešimtmetį o dabar 2,541. gavėjų labai nuoširdžių padėkos 
Išsikelia dešimtimis tūkstančių, laiškų, tarp kurių būdingas ir 

Daugelis laisvajame pasaulyje 
gyvenančių lietuvių, be abejo, 
dabar uoliai klauso Vilniaus 
radijo užsienio lietuviams laidų. 
Iš pagrindų pakitus Lietuvos 
gyvenimui, kovojant ir siekiant 
pilnos laisvės ir nepriklauso
mybės, iš tėvynės ateinančios ži
nios labai įdomios ir svarbios. 

V i l n i a u s radijo darbuo-
toja i -žurnal is ta i kruopščia i 
paruošia žinias ir jas įdomiai, 
net su komentarais, perduoda 
laisvajama pasauliui. 

Sausio 13 d. įvykiai Vilniuje 
sukrėtė laisvajame pasaulyje 
gyvenančius lietuvius. Okupan
tai, tankais ir automatais gink
luoti, pirmiausia puolė svar
biausius neprikl. Lietuvos cen
t rus — parlamento, spaudos 
rūmus, susižinojimo tinklą — 
Vilniaus radijo ir televiziją. 
Šioje kovoje už nepriklausomą 
Lietuvą nuo okupanto prie 
Vilniaus radijo bokšto, jį be
gindami žuvo net trvlika tautos 
o f 

patriotų. Kelioms dienoms po 
šių šiurpių įvykių praslinkus, 
vėl išgirdome signalą — ,,Lietu
viais esame mes gimę, lietuviais 

norime ir būt, tą garbę gavome 
užgimę, jai ir netur im leist 
pražūt". Šį kar tą jau skambėjo 
nuostabiai galingai dainos žo
džiai, nebe muzikos garsas. 

O Vilniaus radijo darbuo
tojai — žurnalis tai , reporteriai 
išsamiai aptarė Vilniaus radijo 
bei televizijos užpuolimą ir 
žudynes. 

Žurnalistas programoje taria: 
„Nei vienas radijo darbuotojas 
nenuėjo kolaborantams talkin
ti, kolaborantų keliu"... O kai 
tauta vasario 9 d. tarė žodį: 
..Mes norime būt i , mes būsime 
laisvi laisvoje, demokratinėje 
L i e tuvos r e s p u b l i k o j e " , — 
Vilniaus radijo darbuotojai (iš 
viso 31) visi t a r ė žodį TAIP. 
Taigi, reiškia, už nepriklau
somą Lie tuvą . Šie žodžiai 
nevieną klausytoją sujaudino 
iki širdies gelmių. Sveikiname 
Vilniaus radijo darbuotojus-
žurnalistus, skelbiančius pa
sauliui gyvu žodžiu lietuvių 
Tautos ir Valstybės siekius. 
Dėkojam už objektyvias, greitai 
perduodamas žinias. Gėrimės 
Jūsų, mieli Vilniaus radijo dar
buotojai, drąsa ir ištikimybe 
Lietuvai. 

Tokioms n u o t a i k o m s vy
raujant, Daytona Beach, Fla., 
l ietuvių būrel is , daugiausia 
besiklausančių Vilniaus radijo 
laidų ar jomis besidomintys, 
sukruto atsiliepti į Vilniaus 
radijo darbuotojų skaudžius iš
gyvenimus. Šiuo metu čia ato

stogaujantis Union Pier, Michi-
gane „Gintaro" vasarvietės 
savininkas, uolus lietuviškų 
darbų rėmėjas Algirdas Ka-
raitis, o taip pat ir šių eilučių 
autorius, kalbino šio telkinio 
l ietuvius, prašydami auka 
pa remt i Vi lniaus radiją. 
Malonu pastebėti, kad nuošir
džiai savo aukomis atsiliepė: 
(sąrašo eilės tvarka): Karaičiai. 
Barai, Daugėlos, Janušaičiai, 
dr. Majauskai, Kapčiai, Skri
duliai, Bumeliai, Skirgaila, 
Paliuliai, Abraičiai, Snarskiai, 
Ambrozaičiai, Žolynai, Daržins-
kiai, Pūkelevičiūtė, Šileiky-
tė-Hood, Jagučiai, Andrulienė. 
Dippel, Lapenai, Šileikienė, 
Kurauskienė, Bacevičiai, Koži-
cienė, suaukodami 600 dol. 
Pinigai tuojau persiųst i į 
Vi ln iaus radijo sąskaitą, 
esančią „Kasoje", Nr. 4774, 
New Yorke. Apie tai laišku 
painformuoti Vilniaus radijo 
darbuotojai. 

Nuoširdi padėka visiems savo 
aukomis prisidėjusiems prie šios 
gražios Vilniaus radijo darbuo
tojams dovanos. 

Ju rg i s Januša i t i s 

Žmonės negali būti laisvi, jei
gu jie nėra laisvei auklėti. Ir tas 
auklėj imas randamas ne 
mokyklose ir ne knygose, o jis 
glūdi savęs sudrausminime. 
savęs apvaldyme. 

H. Th. Buckle 

L I 1 E T U V O S A I D A 
Veda KAZE BRAZDŽIONYTE 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio. 
8:30 - 9:00 v. vakaro. 

Visos laidos is WCEV stoties 
1450 AM banga. 

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

Tel.: (708) 839-2511. Tel-FAX 0870 

f\̂ 3 midlcind 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2567 VVEST 69th STREET 4040 ARCHER AVENUE 

(1-312)925-7400 (1-312)254-4470 
BRIDGEVIEVV 

8929 S. HARLEM AVE 
708) 598-9400 

FSIJC 
iaiM«u9« 
LEN0ER 

DVI KELIONĖS J LIETUVA 
PER RYGA 

I Š B O S T O N O ir NEW Y O R K O 
l ė k t u v o ka inos ten ir atgal. 

$801.00 PER KOPENHAGA: 
Sąlygos: Oro bilieto pirkimas 30 dienų prieš išskridimą; 
Kelionės ilgis: mažiausiai 7 dienos, ilgiausiai 21 diena. 

$855.00 PER HELSINKI: 
Sąlygos: Oro bilieto pirkimas 21 diena prieš 

išskrendant; 
Kelionės ilgis: mažiausiai 7 dienos, iki 90 dienų. 

Šiais skrydžiais gali pasinaudoti asmenys vykstą j Lietuvą 
su iškvietimais ir tie, kurie nori keliauti privačiai. 

1991 m. 
KELIONĖS [ LIETUVĄ 

Nuo 7 Iki 14 dienų Lietuvoje 
19 Įvairių maršrutų 

Dauguma kelionių aplenkia Maskvą. Maršrutai (domūs — šv. 
Velykos Lietuvoje, Šiluvos Atlaidai, kelionė laivu Baltijos jūroj. 
Lietuva, Kopenhaga, Varšuva, Helsinkis 

KAINOS nuo $1,145.00 

Informacijoms Ir lankstinukam* kreipkitės [: 
BALTIC TOURS 

77 Oak St., Sulta 4 
NEWTON, MA 02164 

Tel. 617-965-8080 Fax 617-332-7781 

( 



[ETUVOS DUKTERYS IR 
VEIKLA FLORIDOJE JŲ 

Lietuvos Dukterų draugijos 
St. Petersburgo skyrius gražiai 
reiškiasi ne tik artimo meilės 
darbais, bet ir kultūrine veikla. 
I jų sausio 25 d. Lietuvių klube 
suruoštą pobūvį sugužėjo arti 
300 dalyvių. Šis gražus renginys 
susidėjo iš koncertinės dalies ir 
vakarienės. 

Koncertinėje dalyje programą 
atliko solistas St. Citvaras. muz. 
R. Ditkienės moterų dainos 
vienetas, tautinių šokių šokėjų 
grupė ..Audra"; eilėraščius dek
lamavo M. Andriejauskienė. 
Programai vadovavo „Žibinto" 
trupės režisierė D. Mackialienė. 
Pradžioje skyriaus pirm. O Ar-
monienė visus pasveikino, pa
linkėjo malonaus vakaro ir 
pakvietė režisiere Mackialienę 
vadovauti šio vakaro koncer
tinei programai. 

Pirmiausia eilėraščius dekla
mavo M. Andriejauskienė, kuri 
pirmą eilėraštį — B. Brazdžionio 
.,Už tėvyne žuvusiems" skyrė 
sausio 13 kankiniams. Įspū
dinga deklamacija, visiems 
sustojus, buvo išklausyta giliu 
susikaupimu. Toliau M. Andre-
jauskienė padeklamavo ' 
lingio „Tėviškės pas. •.. 
St. Sanf ir< Nutolusi paV 

Antru 
mos o solisto St. Cit-
varo dainos. Publiką su solistu 
supaž;riG :: > programos vadovė 
D. Mackialienė. Savo sodriu 
boso balsu solistas padainavo 
ariją iš Verdi operos ..Simon 
Boccanegra", Šimkaus „Tam
siojoj naktelėj" ir ariją iš Plan-
quette operos „Korneviho var
pai". Solistui akompanavo muz. 
R. Ditkienė. 

Toliau sekė moterų vieneto 
dainos. Jos padainavo šešias 

lietuvių kompozitorių dainas ir, 
publikai nenorint jų paleisti nuo 
scenos , pridėjo dar vieną. 
Dainas pianinu palydėjo šio 
vieneto vadovė R. Ditkienė. Pro
gramos vadovė D. Mackialienė 
paryškino dainuojamų dainų 
žodžius. 

Po dainų išgirdome programos 
vadovės D. Mackialienės nuo
taikingai skaitomą A. Gustaičio 
feljetoną „Telefonas". 

Koncertinę programos dalį 
užbaigė tautinių šokių grupės 
„Audra" šokėjos. Jos scenoje 
atrodė kaip baltos gulbės ir 
grakščiai pašoko „Sadutę" ir 
„Kepurinę". Šokiams erojo A. 
Ulb inas . „ A u d r o s " grupės 
vadovė — K. Gaižauskienė. 

Po 15 minučių trukusios per
traukos, visiems susėdus prie 
gražiai papuoštų stalų, prasidėjo 
vakarienė. Maldą prieš vaka
rienę sukalbėjo kun. M. Čyvas. 
Skan ią vaka r i enę paruošė 
skyr iaus vicepirm. E. Pur-
tulienė ir jos pagelbininkės — 
draugijos narės. Po vakarienės 
visi galėjo išbandyti savo laimę 
dovanų traukime žinoma, ne 

i buvo laimingi. 
Baigiant šį gražų vakarą, 

O. Armonienė nuoširdžiai 
visiems programos 

vakarienės paruo-
kunigui M. Čyvui, 

jimų organizatorėms ir 
»ms kuo nors prisidėjusiems 

prie šio vakaro darbų, taip pat 
ir visiems dalyviams. 

Vakaras praėjo iškiliai, pro
g r a m a buvo aukš to lygio, 
neištęsta ir įdomi. 

Reikia pažymėti, jog muz. R. 
Ditkienė tik žiemas praleidžia 
St. Petersburge, tačiau jau 1987 
metais subūrė balsingų moterų 
dešimtuką ir pasiekė gražių 

rezultatų. 
Taipgi „Audros" vadovė K. 

Gaižauskienė su savo šokėjais 
nuosekliai dirba ir to darbo 
r ezu l t a tus išvydome š iame 
pobūvyje. 

Atrodo, kad visi dalyviai buvo 
patenkinti Dukterų suruoštu 
vakaru. 

St. Petersburgo Lietuvos 
Dukterys gražiai reiškiasi ar
timo meilės šalpos darbuose ne 
tik vietoje — jos ištiesia ranką 
pagalbos reikalingiems Lietuvo
je. Lietuvai, maždaug per 8 
mėnesių laikotarpį, paaukojo: 
Per „Lithunian Mercy Lift" 
Lemonte — 1,500 dol„ „Caritas" 
organizacijai per LR Šalpą 
Brooklyne — 1,500 dol. ir Siamo 
dvynių Vilijos ir Vitalijos opera
cijų fondui 680 dol. I šią 
paskutinę sumą įeina ir LKŪ 
„Kasos" aukos. Be to, skyrius 
pinigine auka sušelpė ligonę 
moterį, viešnią iš Lietuvos. 

Neužmirštami ir vietiniai 
ligoniai bei Dagalbos reikalingi. 
Jie aplankomi, o prieš šven
tes buvo dar ir dovanėlėmis 
apdovanoti. 

Pernai rudenį buvo suruoštas 
piknikas, vėliau prieškalėdinis 
narių pabendravimas, o dabar, 
sausio 25 d., suruoštas pobūvis 
šiek tiek papildė betuštėjantį 
skyriaus iždą. Aišku, aukos yra 
mielai priimamos. 

Skyrius dabar turi arti 90 
narių. Valdybą sudaro: pirm. — 
O. Armonienė, vicepirm. — E. 
Purtulienė, sekr. — E. Jasai
tienė, ižd. — G. Treimanienė, 
soc. skyriaus vadovė — R. 
Krivieriė ir valdybos narė — Z. 
Ščepanavičienė. 

Všk . 

NAUJA MUZIEJAUS 
LAIKRAŠTĖLIO REDAKTORĖ 

redagavimo sugebėjimus, bet 
nėra pakaitalo šio personalo 
talentams, žinojimui, įsipareigo
j i m u i , e n t u z i a z m u i bei 
vykdymui. Esu laiminga galė
dama dirbti kar tu su ja is" . 

J u l i j a D a r a š k a i t ė įsigijo 
baka lau ro laipsnį iš anglų 
kalbos Chicagos universitete su 
a u k š č i a u s i a i s į ve r t i n ima i s . 
1981 m. baigusi universitetą, ji 
pradėjo savo karjerą skelbimų 
agentūroje Benton and Bovvlers. 
1986 m. ji paliko reklamų sritį, 
b e s i v y d a m a savo p a m ė g t ą 
profesionališką rašymą, kuriuo 
domėjosi nuo jaunystės laikų. 
Tada ji įsijungė į De Paul 
universitetą. Šalia savo pareigų, 
kaip muziejaus talkininkė, Juli
ja Daraškai tė planuoja atei
nantį pavasarį siekti magistro 
laipsnio De Paul universitete. Ji 
yra susižiedavusi su Robertu 
Balzeku, jaunesniu muziejaus 
įsteigėjo ir direktorių tarybos 
pirmininko Stasio sūnumi. Jos 
tėvai, Jonas ir Jessie Daraškos, 
yra nuolatiniai s tambūs muzie
jaus rėmėjai, o mama yra aktyvi 
muziejaus Imigracijos istorijos 
ir genealogijos skyriaus talki
n i n k ė , v a d o v a u j a n t i š iam 
skyriui. 

R. P . 

DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. vasario mėn. 23 d. 

UETIVA 

Julija Daraška 

Pradedant 1991 m kovo/ha-
landžio mėnesių leidiniu, Jul i 
ja D a r a š k a i t ė perima Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
l a ik raš tė l io „ L i t h u a n i a n 
Museum Review" redagavimą. 
Ji yra DePaul universiteto 
teisės fakulteto spa.sdmimo 
skyriaus vedėja. Daraškaitė 
rašo, redaguoja, prižiūri bei 
tikrina visus teisės fakulteto 
leidinius, įskaitant ir mokykloje 
studijas baigusiųjų žurnalą. Ji 
labai aktyviai prisideda prie 
muziejaus Imigracijc- Istorijos 
ir Genealogijos skyriaus, kur jo
sios iniciatyva buvo pradėtas 
leidinys „Genealogija ir kurio 
ji yra sumani ir entuziastinga 
redaktorė. „Genealo^-.a" yra 
populiari t a r p lietuvių kilmės 
amer ik ieč ių , dažnai j au 
nekalbančiu lietuviškai, bet 
bes ididžiuojančių savo 
lietuviška kilme, ieškančių savo 
kilmės „šaknų", ju tėvų ar 
senelių g i m t i n i ų vietoves, 
prašančių miestų ir net kaimų 
aprašymų, perkanči ; žemėla
pius, istorijos knygas ir kitką. 
Tokiu būdu šis skyrias gerokai 
išsiplėtė i r t e i k i a puikų 
moralinį ir finansini įnašą. 

,,Aš apsiėmiau .Revievv* 
r edagav imo a t s akomybę , 
pagrįstą vienu kriterijumi", — 
pareiškė naujoji redaktorė Da
raškaitė, — „ir tai buvo sudaryti 
komitetą iš muz.ejaus pro
fesionalų tarnautoju, kurie savo 
patirtimi sustiprintu šį leidimį. 
Aš galiu atsinešti i ,Review' 

Ann Jillian-Jūratė Nausėdaitė apžiūri juostas Lietuvių Tautodailės instituto 
audimo studijoje. įsikūrusioje Balzeko Lietuvių Kultūros muziejuje 

Nuotr J. Tamulaičio 

Knygelės vaikams 

,,Au<ros Vartų" tunto paukštyte džiaugiasi savo margučiais. 
N'uotr Nįjolės Balzarienės 

MARGUČIŲ MENO PAMOKŲ 
SIDABRINĖ SUKAKTIS 

Nuo pat Lietuvių kultūros 
muziejaus Chicagoje įsteigimo 
pradžios, jo patalpose prasidėjo 
ir lietuviškų margučiu margi
nimo meno pamokos. Šias 
pamokas lanko ir daug ameri
kiečių, neturinčių nieko bendro 
su lietuviškumu. 

Šiemet jau 25-tą kartą iš 
Grand Rapids, Michigano į 
Balzeko Lietuvių kul tūros 
muziejų atvyks Astrienė su 
savo sūnumi Donatu, dvejetas 
tikrų ekspertų šios liaudies 
meno šakos. Jie kovo 23 d., 
šeštadienį, margučių margi
nimo mokys nuo 10:30 vai. ryto 
iki vidudienio 12 vai. Antroji 
pamoka bus no 1 v. p.p. ligi 
2:30 vai. p.p. 

Ta pačia proga muziejaus 
galerijoje vyks l ie tuviškų 
margučių paroda, kuri bus ati
daryta kovo 1 d., penktadienį, ir 
tęsis ligi balandžio 15 d. 

Parodoje vyraus lietuviški 
margučiai iš muziejaus rinkiniu 
skyriaus. Bus daug spalvotų 
didelių nuotraukų ir su kitų 
tautų velykaičių pavyzdžiais. 
Bus proga susipažinti su latvių, 
slovakų, čekų, vengrų, len
kų, rumunų, ukrainiečių, gudų 
ir kitų. Ši paroda suteiks lanky
tojams progos pastebėti bei 
pa lyg in t i sk i r tumus ir 
panašumus kaimynų velykaičių 
dažymo būde, spalvų derinime, 
raštų parinkime, simbolių var-

LB Švietimo taryba išleido 
naują Viktoro Šimaičio eilė
raščių knygelę vaikams „Pasa
kėlių ša l i s" . Šioji knygelė 
t inkama darželinio ir pradinės 
mokyklos vaikams. Apipavida
linta gražiomis VI. Vijeikio 
iliustracijomis. Knygelės tema
tika įvairi. Čia galima rasti 
patriotinių, gamtos, šventinių ir 
apie gyvulėlius bei paukštelius 
eilėraštukų. 

Eilėraščių temat ika nesudė
tinga ir lengvai suprantama 
v a i k a m s . A u t o r i u s sugeba 
įsijausti į vaikų minčių pasaulį 
ir savo mintis perduoti lengva 
vaikų kalba. Eilėraščiai nors ir 
t rumpi , bet visi jie tu r i gilią ir 
prasmingą mintį. Pvz., kad ir 
toks vieno punktelio eilėraštu
kas „Du žodeliai" labai daug ką 
pasako. Autorius labai gražiai 
išsireiškia sakydamas, kad tik 
du žodeliai „Ačiū" ir „Atsi
p ra šau" yra raktel iai į mūsų 
širdžių dureles. Kiekvienas 
vaikas , išmokęs tokį eilėraš
tuką, jau neužmirš šių taip 

tojime, dekoravimo I 
su kiaušiniu susijus 
cijomis, pasireiškia;: 
riose skirtingose k1 

Čia atsilankiusi*1 

bnikoje ir 
mistradi 
omis įvai-
ūrose. 
'alės susi-

margučių menininke. 

pažinti ir įsigyti puikios in
formacijos kiaušinių marginimo 
istorijoje. Sužinoti kaip dažyti 
kiaušinius natūral ia is gamti
niais dažais. P- B. 

svarbių žodelių. 
Lygiai taip pat jo gražūs eilė

raštukai apie Lietuvos kuni-
ga ikš ius , t ė t ę ir mamytę , 
Velykas, gėlytes ir kt. Eilėraš
čių p a t r a u k l u m ą su te ik ia 
autor iaus plačiai vartojami 
p a l y g i n i m a i . Ši ei lėraščių 
knygelė labai tinkama tiek lie
tuviškų mokyklų mokytojams, 
tiek tėveliams, mokant vaikus 
eilėraščių. Juo labiau, kad 
beveik visi eilėraščiai yra trum
pi ir susidedantys vos ir kelių 
punktelių. Tačiau kiekvienas 
e i lė raš tukas turi gražią ir 
išbaigtą mintį. 

Pastebėjau, kad lietuviškose 
mokyklose labai mažai dėmesio 
skiriama į eilėraščių dekla
mavimą. Labai dažnai yra pa
vedama mokiniams tiktai skai
tyti eilėraščius. Tai nėra tei
singa. Mokinys, skaitydamas 
eilėraštį, neįsijaučia į balso 
tonaciją, neišreiškia savo 
jausmų. Mokantis mintinai, 
i šmoks t ama naujų žodžių, 
lavinama atmintis ir padeda 
lengviau suprasti pačią eilė 
raščių prasmę. Nuo darželinio 
amžiaus reikia vaikus pratinti 
prie deklamavimo. Šioje knyge
lėje kaip tik ir yra platus 
e i l ė r a š tukų pas i r inkimas . 
Knygelės pabaigoje yra žody
nėlis, kurį sudarė Kr. Done
laičio mokyklų mokytojos M. 
Plačienė ir M. Utz. 

Taip pat LB Švietimo taryba 
jau anksčiau yra išleidusi D. 
Lipčiūtės-Augienės ..Močiutės 
pasakos". Autore lietuviškai 
visuomenei yra pažįstama iš 
vaikų žurnaliuko „Eglutės", 
kuriame ji ilgus metus spaus
dindavo savo pasakas. Dabar jos 
visos pasakos yra surinktos į 
vieną knygelę. Knygos iliustra
cijos su „Eglutės" redakcijos 
leidimu yra panaudotos knyge
lėje. Pasakų tematika yra įvairi. 
Visos pasakos yra auklėjamo ir 
pamokamojo pobūdžio. Šiomis 
pasakomis labai plačiai galėtų 
pasinaudoti mokyklų mokytojai 
ir mokiniai. 

V i sas knygeles ga l ima 
įsigyti k re ip ian t i s į LB 
Švietimo tarybos pirm. R. 
Kučienę ir per šeštadienines 
lietuviškas mokyklas. 

Nijolė Nausėdienė 

x B A L P o rūbų sandėlys iš
tuš tė jo ! Reikalingi gerame 
stovyje švarūs naudoti rūbai ir 
avalynė, ypatingai žieminiai — 
vvrams. moterims ir vaikams „ 

MŪSŲ VEIKLA 
* J ū r a t ė Nausėdaitė-Ann 

Ji l l ian. kino žvaigždė .Lietuvių 
muzikos šventės komitetui 
užtikrino ir raštu pranešė, kad 
tikrai šventėje dalyvaus ir pra
ves VII Lietuvių dainų šventę, 
gegužės 26 d. 

* Marija Krauchunienė kal
bėjo Vasario 16 tema latvių 
radijo programoje sekmadienį, 
vasario 17 d. WVX-FM, 103.1 
banga. Ryšiai užmegzti Ameri
kos Lietuvių Tarybos pastan
gomis. 

* Balzeko Lietuvių Kultū
ros Muziejaus Gildijos visuo
tinis susirinkimas įvyks sekma
dienį, vasario 24 d., 2 vai. p.p. 
muziejaus ..Gintaro" salėje. 
Programoje Vasario 16 minėji
mas ir vaizdajuostės, paruoštos 
Edvvardo Mankaus. iš Ann Jil-
lian-Jūratės Nausėdaitės filmų 
santraukų. Viešnios ir svečiai 
mielai kviečiami. 

* Chicagos Lietuvių Moterų 
klubo vasario mėnesio susi
rinkimas tradiciniai skiriamas 
Vasario 16 paminėjimui. Šįmet 
tai įvyko trečiadienį, vasario 20 
d.. Lietuvių centre. Lemont, IL. 
Rasa Lakas. ..Lithuanian Mer
cy Lift" atstovė, pateikė daug 
žinių apie gyvybinę paramą 
Lietuvai. Pavienių asmenų, 
didžiųjų pramoninkų bei preky
bininkų ir įvairių organizacijų 
dėka. Jų aukos sudarė galimybę 
pasiųsti didžiules siuntas medi
kamentų, katastrofiškai trūks
tančių Lietuvoje. Prašė dalyves 
įsijungti į ..Mercy" rėmėjų eiles. 
Taipgi trumpą žodį tarė Marija 
Krauchunienė. Klubo narės ir 
jų viešnios turėjo progą 
apžiūrėti gražiai klestintį 
Lietuvių centrą, pasidžiaugti 
meno paroda. Popietės šeimi
ninkės — Bernice Kasarskienė 
ir Genovaite Maluskienė. 

M. K. 

* JAV J a u n i m o sąjungos 
Washingtone, D.C.. skyrius 
rengia penktą politinį semina
rą kartu su JAV Lietuvių Jau
nimo sąjungos centro valdyba ir 
metinį Jaunimo sąjungos su
važiavimą. Seminaras ir 
suvažiavimas bus NVashingtone. 
D.C. šių metų balandžio 12-14 
dienomis. Susidomėję studentai, 
jauni profesionalai, išrinkti į 
Pasaulio Lietuvių jaunimo 
kongresą atstovai ir dalyviai bei 
visuomenė kviečiami dalyvauti. 

\ . 



DRAUGAS, šeštadienis. 1991 m. vasario mėn. 23 d. 

CIA IR TEN 
Vasario 16-ai praėjus 

Sąžiningai vykdydami savo įsi
pareigojimą dirbti pavergtos Tė
vynės labui, kasmet susirenka
me kuo iškilmingiau paminėti 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktį — Vasario 
16-ios šventę. Per metu metus 
nuo pat atsiradimo emigracijo
je , o prieš ta i ir ankstyvesnieji 
ateiviai, būrėmės tą dieną para
pijų bažnyčiose iškilmingoms 
pamaldoms, po kurių rinkomės 
į parapijų sales minėjimams, 
kurių parengimams dėjome visą 
išmintį, jėgas, o kai kada ir tarp-
organizacinę konkurenciją. Kai 
kuriuose lietuvių centruose šie 
minėjimai buvo atšvenčiami su 
ypatingu at idumu ir kruopščiu 
pasiruošimu: garbės prezidiume 
dalyvaujant vietinių organizai-
jų atstovams, uniformuotai su 
vėliavomis, atsilankant valdžios 
atstovams, o kai kada net ir se
natoriai ar kongresmanai y ra 
aplankę ir gražų, uždegantį žodį 
pasakę. Reikia manyti, kad ne 
vienas iš jų, ką sakė, tuo ir ti
kėjo. 

Metai eina ir vienas po kito 
veiklos barus apleido organiza
cijų darbuotojai, kurie nežinojo, 
ka:^ yra laisvalaikis. Ati trūkę 
nuo darbo bėgo, plušo, nes vi
suomeninėje veikloje taip jau 

. - dirba, tam ir krauna. 
Paskut iniu laiku kuklesni tapo 
mūsų parengimai salėse, jau ne
kalbant apie mūsų demonstraci
jas miestų aikštėse. 

Tokios mintys nejučiom už
klysta atvykus į vieną šių
metinių Vasario 16-ios paren
gimu senesnėje lietuvių koloni
joje, kurioje, kaip ir daugelyje 
panašių, susirenka tik tie, kurie 
atkakl iai liko ištikimi savo pa
rap i j a i , nors jų va ika i ir 
dauguma.- kaimynų traukėsi 
ten. k u r saugiau, kur daugiau 
erdves ir kur ramiau. Prisime
na, besiklausant jauno prele
gento, atvykusio iš toliau, jog 
prieš eile metų čia augo ir bren
do visas būrys jo bendraamžių. 
Čia jie lankė šeštadienines mo
kyklas, dalyvavo organizacinia
me judėjime, nes kitaip ir būti 
negalėjo: dirbo pasišventę mo
kytojai, plušo visuomeninin
kai, ju darbus rėmė ir skatino tų 

:iu nusiteikimų dvasiškiai. 
Visa tai praeityje — išaugo. 

:do jaunoji karta ir veltui 
tusi jauno prelegento akys 

po sale tu. kurie su juo vaidino, 
taut in ius šokius, žaidė 

krepšini . Dėkingi bus jam 
• ii už jo išmąstytą 

progai tinkantį žodi ir dar 
s. kad čia kalbėjo vienas iš 

igmtinių. į kuriuos buvo 
•: daug vilčių. Jie džiaug-

..- < :.- labiau, jei tokiom pro-
: matvtu bent kelias

dešimt čia augusių ir brendusių, 
kaip ir jis. 

Prelegento žodžiuose girdisi 
padrąsinimo ir vilties. Vilties, 
kurią mums įžiebė skaidrėjanti 
tėviškė. Mintimis bandau opti
mis t i šk iau pažvelgt i ir į 
nūdienę mūsų padėtį. Ir iš tiesų 
optimizmui yra pagrindo. Prieš 
dieną miesto centre vyko. soli
darizuojant su t a u t a , šios 
šventės demonstracija. Argi 
nebuvo ji džiuginančiai paskati
nant i jungtis visiems į talką, 
skelbiant pasauliui apie mūsų 
atgimstančią tautą. Džiugu 
buvo ir dėl to, kad tame gražiam 
susirinkusių būry didelė dalis 
buvo jaunimo, daugelis dar 
nepasiekę net prelegento am
žiaus. Jaunimas šią demonstra
ciją organizavo, sudarė progra
mą, ragino dalyvauti vyresniuo
sius, rodė entuziazmą, kurio 
mums taip dažnai jau trūksta. 
Yra jaunimo, tik gal ne visada 
ir ne visur jį pamatom, o mums 
norėtųsi matyti jį ir čia salėje. 

Laimingi esame sulaukę šių 
lemtingų mūsų tautai atgimimo 
valandų. Džiaugiamės matyda

mi televizijos ekranuose tūks
tantines minias Vilniuje ir Kau
ne. Džiaugiamės ir staiga pasi
juntame lyg ir mes ten būtume 
ir įsilietume į tą žmonių jūrą. 
Ekrane pasirodo jaunuolis ang
liškai skelbiantis pasauliui 
susirinkusiųjų troškimus būti 
laisvais. Jo veidas matytas 
-^augelį kartų. Atpažino jį visi, 
šiame minėjime dayvaujantys, 
ir džiaugėsi jie matydami, jog 
tai vienas iš tų, kaip ir šios die
nos kalbėtojas, kuris augo ir 
brendo jų tarpe. Juk jis ne vie
nas, yra ir daugiau tokių, kurie 

vanomis, pa v. lesdami čia pa
sisvečiuoti. Skutome ir spaudo
je atsiliepimu aukoti šen ir ten. 
Žmonės čia tapo, jei ir ne visi, 
tai dauguma- tikrai dosnesni, 
nors vienas ..ikų vajus seka 
kitą. Spaude pilna taip pat 
skelbimų, siūlančių broliams 
Tėvynėje savu patarnavimus. Iš 
kitos pusės, \ ra manančių, kad 
esama jau net gobšumo bei noro 
esama padėt: n pasinaudoti ir 
pasipinigauti Nuomonių daug 
ir tiesos bent dalis yra juose 
visuose. Asrreninis bendravi
mas turbūt bus sėkmingiausias 

jau tiesiogiai įsijungė Tėvynėje būdas padėt; saviesiems. Ką 
į tą didėjančią atgimimo darbų duosime, duosime tiesiai be tar-
pynę. 

Gražu, kai matai šį daug vil
čių teikiantį, Tėvynės labui be
sidarbuojantį jaunuolį. Tai yra 
bent dalinis pakaitas tų, ku
riems likimo nebuvo lemta su
laukti šios džiaugsmingos die
nos. Mūsų amžinybėn iškeliavu
siųjų pastangos, įdėtos ta is lai
kais, kai tėvynę dar slėgė rūsti 
priespaudos žiema, nenuėjo vel
tui, jų darbo vaisiai pasirodo 
ten, kur jų labiausiai reikia. 

pininkų. Parama kraštui plačią
ja prasme yra daug sudėtinges
nė. Mūsų bendrinės organizaci
jos daro tai, kas įmanoma, dar
bo daug, o darbininkų maža. 
Talkos teks ieškoti daugiau ir 
daugiau jaunimo tarpe. Kaip 
anksčiau minėjome, dirbti no
rinčių ir galinčių Tėvynės labui 
dar yra. Iškyla mintis ir apie ten 
gyvenantį ir plačiai atgimimo 
darbuose besireiškiantį jauni
mą. Skaitome retkarčiais spau-

darbą. Stipendijų išrūpinimas 
Lietuvos studijuojančiam jauni 
mui būtų puiki užduotis ir mūsų 
organizacijoms, net ir politi
nėms. 

Tai vis mintys, kurias sukelia 
jauno prelegento žodžiai ir 
duoda progą pamąstyti apie visa 
tai, ką išgyvename šiomis die
nom;- stebėdami, kas vyksta 
atgimstančioje Tėvynėje. Prisi
mename taip pat ir tuos. kurie 
ilgą metų eilę šioje kolonijoje 
praėjo, sielojosi tautos kančio
mis, dirbo, aukojosi, kad paspar
tintų laisvės rytą, bet tų pro
švaisčių, kuriomis mes šiandien 
džiaugiamės, jiems nebuvo lem
ta išvysti. Tačiau paliko jie ne
išdildomus savo darbų pėdsakus 
ir bedrą visiems laisvos Tėvynės 
tikslą. 

J . Kazionis 

doje apie vieną kitą jaunuolį, at-
Kuo gi mes, gyvendami čia že- vykusį specializuotis Amerikos 

miškų gėrybių šalyje, galėtume mokyklose. Tai tikrai didelė me-
padėti atsikuriančiai Lietuvai, džiaginė, o taip pat ir moralinė 
kalba prelegentas. Ir vėl susi- parama Lietuvai. Asmenys, ku-
mąstai. Ne vienas turime ten gi- rie imasi iniciatyvos sudaryti 
minės bei artimuosius ir pade- sąlygas šių studentų atvykimui, 
dame jau jiems siuntiniais, do- atlieka nepaprastos reikšmės 

DENOISE TAYLOR 
DEMOCRATIC CANDIDATE 
15TH WARD ALDERMAN 

• *? 

Mieli Marquette Parko lietuviai: 

5 Lietuvos nau-
kur io je konkre tūs 

- d / i a i atskleidžia gi lu-
tautos dvasios klo-

V \ amžiaus k rv / ke le -

leido Ateities Li teratūros 
f o n d ą - la gal ima gauti ir . .D rauge" . 
kai r id >u pers iunt imu — 9 dol 

[Uinois gyventojai pne 
' įdeda 64 centus mo-

Antradienį, vasario 26 dieną visi 15-to "ward" gyventojai turės padaryti svarbų 
sprendimą, nuo kurio priklausys sekantys keturi mūsų apylinkės metai. 

Alderman Marlene Carter vėl nori būti išrinkta. 
Jei prisimenat, ji buvo išrinkta 1986 m., kai federalinis teisėjas pakeitė mūsų apylinkės 

ribas, atskirdamas daug Marąuette Parko gyventojų. 
Po rinkimų, Marlene Carter pradėjo bausti Marquette Parko gyventojus, nes jie visada 

balsavo prieš ją. Nekartą ji bandė sutrukdyti Lietuvių Namų savininkų organizacijos 
susirinkimus; skleidė gandus, kad Lithuanian Plaza Court bus pakeista Į dviejų krypčių 
gatvę ir nieko nedarė sustabdyti atidarymą svaigiųjų gėralų parduotuvės Lithuanian Plaza 
Ct. ir Rockwell gatvių kampe, pardavinėjančios gėrimus iki pan/Čiu. 

Kaip miesto valdybos narė, Marlene Carter dalyvavo - metinėje . tarptauinės 
taikos" konferencijoje Švedijoje. Taip pat, kaip jūsų atste apiktinc v . . 
demokratus, remdama Charles Koen kampaniją į gubernatoriaus postą. Šiuo metu Cr aries 
Koen gresia 145 metai kalėjimo, nes jis buvo nuteistas už padegimus, •agystes ir apdraudos 
apgavystes. 

Tuo tarpu, aš gyvenau keletą metų prie gražiojo lietuvių Jaunimo centro ir, dirbdama 
kartu su lietuvių veikėjais, dėjau pastangas, kad Marlene Carter pasirūpintų 56 ir Clare-
mont gatvių taisymu. 

Marąuette Parkas yra graži apylinkė. Jei mane išrinksite, aš dėsiu visas pastangas, 
kad ši apylinkė tokia ir pasiliktų: saugi ir patogi visiems, ypač tiems, kurie čia gyvena jau 
kelias kartas. Aš remiu ,.Home Equity" planą ir palaikau visas pastangas <urios padeda 
žmonėms gerai jaustis savo apylinkėse. 

Kai Marlene Carter vėl kandidatuoja į miesto valdybą, paklauskite savęs: ar ji 
išreikalavo didesnę policijos apsaugą mūsų apylinkei? Ar sumažėjo kriminaliniai 
nusikaltimai Marquette Parke? Ar esate patenkinti šiukšlių surinkimu ir gatvių valymu? 

Nujaučiu Jūsų atsakymus Ir pritariu Jums, kad Jau laikas Hrinįrtl rišėją miesto 
valdybos narį — alderman. 

Iš visų Marlene Carter varžovų aš esu tvirčiausia ir tinkamiausia! Esu sesuo buv. v t ;i 
jos senatoriaus ir ,,democratic committeeman". todėl puikiai žinau visus ..ward" reikalus 
ir kaip dirbti miesto Taryboje. 

Visiems, mane parėmusiems susitikimo metu Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
mokyklos salėje, nuoširdžiai dėkoju. 

Visi. kuriems rūpi Marąuette Parko, Ir 15-to „ward" ateitis, balsuokite ui 
mane, DENOISE TAYLOR FOR 1Sth WARD ALDERMAN. 

Denoise L. Taylor 

TAYLOR FOR ALDERMAN 
15TH WARD 

* i 
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Įstatymas leidžia š| lapeli atsinešti Į balsavimo būstinę 

Kgfem 
Paid for by Fnends of Denoise ~.,, .<•. tet. 312-471-0501 

Lietuvoje parduodami automobiliai: 
Lada 2106 — S* ? T »da 2107 — 
$4,300. Lad'a S $4,300. Lada 
2109 — $4.500 Automobiliai nauji su 
garantija. Pns.-tome dolerius Lietuvo
je Jūsų giminėms už dešimtą procentą 
Keičiame aukštu santykiu dolerius į 
rublius, vienas doleris prie dvidešimt 
rublių. Atsiskaitymas tik po paslaugų 
suteikimo. Skambinti: (708) 430-0030 I 

, v * f * I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis ( Hermis Deckys 

Tol. S8S-6624 Nuo 8 ryto iki S v.v. 
Kalbėti lietuviškai • 

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

: ?ku namų remonto darbus 
r sąžiningai. Skambinti: 

Sigitui, t e l . 312-585-8074 

V A L O M E 
KIL IMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . B U B N Y S 

7 3 7 - 5 1 6 8 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai 
Vytautas Taras 

E L E K T R O S 
IVEDfC'A; — PATAISYMĄ. 

Tunu Chicngos miesto ieid:rną f, -
užmiesty Dirbu greitai, yarantuotai ir.-. :i-
nmgai. 

312-77'»-33-~ 
KLAUDIJUS PUMPJ7IS 

o ^ C t N E K - * Y K L A !R 

O E L I K T E S A ! 
A- . r* dienas sava :eje. Dide
lis pasirinkimas (vairiausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

Catenng 
6216 S. Archer Ave. 

Chicagc. l l 60638 
T e l . 581-8500 

P A R D A V I M A S IR T A I S Y M A S 

MIGLINAS TV 
2 3 4 6 W 69 St 
Te l 776-1486 

CLASS1FIED GUIDE 
SEAL ESTATE 

S> 
R E / M A X 

R E A L T O R S 
(312)586-5959 
(708) 4 2 5 - 7 1 6 1 

GREIT 
PARDUODA 

'J§ff 

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. 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Vi rš 7 5 metų 

pat ik imas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5 6 1 0 S. Pulaskl Rd . 

P h o n e (312 ) 581 -4111 

QWUK 21 
m MIS 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn. Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
Re*. 708-423-0443 

A S T A T . M I K U N A S 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose. 

J 

For sale by builder 
New home, Lemont area. 

31 E. Vvend 
Call for details. 

tel 708-563-0065 

GnIuiK. KMIECIK REALTORS 
'tyt 7922 S. Pulaski Rd. 
£A 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-r900 

Jei norite parduot; ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danute Mayer. |i 
profes ional ia i , <-<)žininc<>i i ' 
asmeni<kai patarnaus Ik i 
veltui. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
100/0—20%—30% pigiau m o k ė s * 

už apdraudą nuo ugnies * a u " 
:as mus 

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

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

I R M Ė G F ' - * , S 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
mėms ypatingai progai P i lna i 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta p i rmad 'en j ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad ir trečiad susikalbesit 
lietuviškai 

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

REAL E S T A T E 

B E L L - B A C E R E A L T O R S 
J . B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedz le A v e . , 
Chlcego, IL 6 0 6 2 9 

(312) 7 7 8 - 2 2 3 3 
INCOME TAX - INSURANCE 

< Namų pirkimas ir pardavimas 
' MLS kompiuterių ir FAX pagaiba 
> Veltui namų įvertinimas 
> Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
> VIsl agentai kalba lietuviškai 
» Nuolaida pensininkams 

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

MLS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Irena Blinstrublene 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tel. 436-7878 

Sav. parduoda namą Oak Lawn. IL: 
Oelux, 3 mieg Kamb.. 2/2 vonios: mūrinis 
..c -ievei"; apatiniam aukšte 2 dideli mieg 
Idealus butas uošviams. 2'/2 auto garažas: 
centr. šaldymas: didelis sklypas: arti gere 
susisiekime ir parduotuvių $235,OOC. 
Kreiptis: 708-423-2637. Kalbėti angliškai 

HELP VVANTED 

FIRST RATE REAL ESTATE 
ieško darbininkų prie namų remon
to ir valymo. Kreiptis į Aušrą: tel. 
767-2400 

CHINE OPERATOR 
Co needs exp<3 TiaiMig bag 
-;rs. 3 yrs mm exp w/plast:c cc-

or pr g mfg. exp. Mušt pe a-aiified 
p & ma;- :3m eguipment For mtervevv 
•>• at 312-995-1818. betw 9 A M. Noon 

-. sritis avaiiable Mus read. wnte & speak 
FLUENT English 

Pas Liet. c e n t r o a d m i n . Lemon-
te ieško v i rė jos-še imin inkės . 
Smu kesnei mf. kreipkitės ( centro 
administrci ją: te l . 7 0 8 - 2 5 7 - 8 7 8 7 

FOR RENT 

Pasaul io L ietuvių c e n t r e išnuo
m o j a m a s 2 mieg. 2 vonių patogus 
butas Informacijai skambinki te: 
7 0 8 - 2 5 7 - 8 7 8 7 

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

No pets. adults preferred. 
We speak Lithuanian. 

Tel. 312-778-8739 

Išnuomojamas namas ir gara
žas; įrengtas rūsys. Nebrangiai. 

Kreiptis: tel . 312-737-8626 

IEŠKO BUTO 

Š e i m a su v i e n u v a i k u ieško išsi
nuomot i 3 arba 2 mieg. butą/namą su 
va lg . kamb. \ vakarus nuo California 
Ave. arba pr ie Evergreen Pk ar Oak 
Lawn. Skambint i ik i 8 v.v. t e l . 
3 1 2 - 9 7 3 - 5 2 7 4 . 

M A S T E R P L U M B I N G 
C O M P A N Y 

Licensed Bonded Insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuvės 
ir vonios kabinetai Keramikos ply
teles Karšto vandens tankai, pom
pos. Išva lome u ž s i k i m š u s i u s 
vamzdžius 
BEN SERAPINAS 636 2 9 6 0 

INCOME TAX 
SERVICE 

Dabart iniai pajamų mokesčių įsta
tyma i žymiai apsunkino ir ateityje 
apsunkins metinį mokesčių formų 
užpildymą. Profesionaliam, sąžinin
g a m ir konf idencia l iam patarna
v imu i kreipkitės: 

Pranas G. Meilė, CPA 
2649 VVest 63 Street 
Chicago, III. 60629 

Te l . : Raštinė (312) 776-5163 
Namų — (708) 636-5347 

l • 



Lietuviai Floridoje 

PALM BEACH 

— V a s a r i o 14 s u š ū k i u 
„Mes su kovojančia tauta!" 
buvo iškilmingai paminėtos 
Lie tuvos nepriklausomybės 
sukaktys: Vasario 16 ir Kovo 11. 
Minėjime dalyvavo rekordinis 
skaičius šventiškai nusiteikusių 
tautiečių. Po LB apyl. pirm. A. 
Augūno atidarymo ir žuvusiųjų 
pagerbimo nuskambėjo JAV ir 
Lietuvos himnai ir sujaudino 
kun. V. Pikturnos perskaityta, 
prieš kelis tūkstančius metų 
sukurta psalmė, kuri rodos buvo 
specialiai rašyta Lietuvos kan
čioms ir prisikėlimui paminėti . 
Kalbėjęs dr. K. Karvelis anali
zavo Lietuvos laisvės kovą 
Sovietų Sąjungos ir Amerikos 
politinio žaidimo šviesoje ir 
nagrinėjo jos pilno atgavimo 
perspektyvas. Programą labai 
sklandžiai vedė R. Mildažienė. 
Literatūrinėje dalyje ji artistiš
kai paskaitė kelis Juozo Šukio 
pa rašy tus eilėraščius. Kon
certinėj daly „Dainos" choras, 
vadovaujamas I. Manomai-
tienės, padainavo 5 šventei pa
rinktas dainas. Minėjimas buvo 
baigtas visų sugiedota „Lietuva 
brangi". Jos ir himnų giedojimą 
vedė svečias, buv. Metropolitan 
operos solistas A. Brazis, muz. 
L. S tuku i akompanuojant . 
Minėjimo metu surinktų aukų 
suma taip pat buvo rekordinė: 
„Dovana Lie tuva i" fondui 
surinkta 4600 dol., LB - 1515, 
Vlikui - 785 ir Altai - 465. Iš 
viso 7365 dol. 

— Vasa r io 17 miš ias a t n a 
šavo Palm Beach diecezijos 
vysk. J. K. Symons, kun. V. Pik
turnai ir kun. J. Sheehan asis
tuojant . Vyskupas p r i s t a t ė 
l i e t u v i u s pilnai bažnyč ia i 
amerikiečių, paminėjo dėl ko jie 
čia susirinkę ir palinkėjo j iems 
i š tve rminga i d i rb t i , kol 
Lietuvos nepriklausomybė bus 
p i lna i a t s t a ty ta . L ie tuvos 
vėliava, tautiniais rūbais pasi
puošusių moterų palyda ir bend
ros lietuviškos giesmės darė 
amerikiečiams didelį įspūdį. Su 
dideliu įsijautimu giedojo sol. 
Ona Jameikienė ,,Malda už 
tėvynę" lietuviškai ir „Maria" 
lotyniškai. Vargonavo muz. L. 
Stukas. Kai gale mišių vys
kupas padėkojo l a k š t i n g a l a i " 
už puikų giedojimą, bažnyčia 
suūžė plojimais. 

— ..Dainos" choras intensy
viai ruošiasi savo koncertui 
kovo 22 d., 2 vai. metodistų 
bažnyčios salėje, Juno Beach. 
Šalia choro dainų bus ir kita 
įvairi programa. Loterijos būdu 
bus išleistas dail. R. Zotovienės 
padovanotas paveikslas. Po 
koncer to bus užkandž ia i , 
kavutė, pabendravimas. 

— Vasar io 22 d. mirė ilga
metis šios kolonijos gyventojas 
Vladas Kulpa-Kulpavičius, 
sulaukęs garbingo 95 metų 
amžiaus. Šio didžio tautodai
lininko kryželiais, skulptūrėlėm 
ir kitokiais drožiniais ne vienas 
puošiam savo namus, ne vienas 
dalyvaudavom jo darbų paro
dose. Deja, jo kūrybinis genijus 
amžiams užgeso... Atsisvei
kindamas su velioniu LB apyl. 
pirm. A. Augūnas vasario 14 
iškėlė svarbesnius jo gyvenimo 
bruožus ir darbus gausiai susi
rinkusių lietuvių būriui. Labai 
jautriais žodžiais ir malda kun. 
Pikturna šermeninėje ir mišiose 
sekančią dieną suteikė a.a. 
Vladui paskut inį dvas in į 
patarnavimą. Liūdesy liko 
žmona ir t ry s s ū n ū s su 
šeimomis. 

GERIANČIOS MOTERYS 

Chicagoje leidžiamas JAV 
gydytojų biuletenis skelbia, kad 
tyrimai parodė, jog tarp kūdikio 
laukiančių moterų gėrimas yra 
sumažėjęs, tačiau tarp jaunų ir 
neišs i lavinusių būsimųjų 
motinų gėrimas nemažėja. 

A.tA. 
VLADAS KULPAVIČIUS 
Mirė 1991 m. vasario mėn. 13 d., Pa lm Beach 

Shores, Florida. 
Gimė Lietuvoje 1896 metais. Amerikoje išgyveno 

42 metus . 
Iš R. P. Memorial Gardens mauzoliejaus bus per

vežtas į Amžinojo Poilsio vietą Lietuvoje. 

Nuliūdę: ž m o n a i r s ū n ū s s u še imomis . 

A.tA. 
DONNA ANNA BUDRAITIS 

SABLOUSKIS 
Gyveno Frankfort, IL. 
Mirė 1991 m. vasario 21 d., sulaukusi 59 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje 1932 m. vasario mėn. 16 d. Amerikoje 

išgyveno 28 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime motina Anna 

Sablouskis-Mikaiauskas. seserys: Elena Sabon, Mary su vyru 
John Furmanski, Regina su vyru Thomas Morrissey; broliai: 
Richard Shore su žmona Masureen, Julius Shore su žmona 
Rosemary. 

Velionė buvo duktė a.a. Joseph. 
Velionė dirbo kaip „credit investigator" American Natio

nal banke, Chicagoje. 
Kūnas buvo pašarvotas penktadienį, vasario 22 d. nuo 6 

iki 9 v.v. Gerardi koplyčioje, Frankfort, IL. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 23 d. Iš koplyčios 

velionė bus atlydėta į St. Anthony parapijos bažnyčią, Sauk 
Trail, Frankfort, IL, kurioje 10:30 v. ryto įvyks gedulingos 
pamaldos už jos sielą. Po mišių — laidotuvės privačios. 

Šeima prašo aukas skirti American Cancer Society. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs

tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę motina, seserys, broliai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Eugene J. Girardi. Tel. 815-469-2144. 

Lietuvių tautos meno kūrėjui 

A.tA. 
VLADUI KULPAVIČIUI 

mirus, jo žmonai ALBINAI, sūnums ALFREDUI, 
VYTAUTUI, KĘSTUČIUI, ALGIRDUI su šeimomis 
ir visiems kitiems giminaičiams re iškiame gilią 
užuojautą. 

Dalia ir Algis Augūnai 
Veronika ir Bronius Aušrotai 
Ona ir Adolfas Baliūnai 
Elena Damijonaitienė 
Stefa ir Jonas Garlai 
Veronika Garmienė 
Ona ir Saulius Jameikiai 
Jadvyga Jokubaitienė 
Roma ir Jonas Mildažiai 
Povilas 'likšys 
Gražina ir Algis Petruliai 
Albina ir Alfonsas Pilipavičiai 
Katriutė ir Marius Sodoniai 
Ona ir Vincas balčiūnai 
Halina Žitkienė 

AMERICAN EXPORT — IMPORT INC. 
Chicago, IL 60441, U.S.A. 

UKRAINA - LIETUVA - LATVIJA - ESTIJA 
BALTARUSIJA — MOLDAVIJA — KRYMAS 

Leningradas, Maskva 
NAUJIENA! 

* Garantuotas siuntinio pristatymas į namus žemiausia kaina. 
Patikimas, išbandytas patarnavimas! 

* Visos išlaidos įskaitytos į persiuntimo kainą. 
Gavėjui nebereikia mokėti. 

* Siunčiame vartotus ir naujus drabužius. Minimum 5 kg. arba 12 sv. 
MAKSIMUMUI NĖRA RIBOS. 

* Standartiniai maisto siuntiniai — reguliarios arba express siuntos. 
Pristatome per 2-3 savaites. 

* Pinigai persiunčiami tiesiai adresatui. Pristatome ir asmeniškai. 
* Taip pat pristatome gėles. 
* Parduodame automobilius Sovietų Sąjungoje. 

Atsižvelgiant į sunkią jūsų krašto padėtį, mes, kiek galima, 
sumažiname persiuntimo ir patarnavimo kainas JAV-bėse. 

R & R INTERPOSTMIR CO. 
Parcels & Services 

1055 Broadway 
Buffak), NY 14212 

Tel. (716) 894-9880 

Darbo vai.: antrd— penktd. 10-5. šeštd 10-4 
Uždaryta: sekmd.—pirmd. 

A.tA. 
ALBERT L. ZAKARKA 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1991 nv vasario 22 d., 10 vai. ryto, sulaukęs 65 m. 

amžiaus. 
Gimė Amsterciam, N.Y. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Julie Greičius; 

dukros: Maria Deksnienė, žentas Edward, Rita ir Denise: 
anūkė Andreja Deksnytė; brolis Edward, žmona Leoną; svainė 
Estelle Rogers, daug sūnėnų ir dukterėčių. 

Priklausė Lietuvos Vyčiams ir Darius-Girėnas American 
Legion Post #241 

Kūnas pašarvotas šeštadieni, vasario 23 d. nuo 4 iki 9 v.v. 
ir sekmadieni, vasario 24 nuo 2 iki 9 v.v. Petkus Marąuette 
koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, vasario 25 d. Iš koplyčios 9 
d. vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, dukros, anūkė, brolis ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 312^76-2345. 

PADĖKA 
A.tA. 

JONAS GALINAITIS 
Mūsų mylimas ir brangus Vyras ir Tėvas staiga mirė 1991 

m. vasario 6 d . sulaukęs 77 m. 
Buvo palaidotas Betania kapinėse. 
Mūsų nuoširdi padėka „Tėviškės" parapijos kun. H. Dum-

piui už pamaldų pravedimą ir atsisveikinimo žodį. 
Dėkojame ..Tėviškės" parapijos chorui už sugiedotas gies

mes bažnyčioje 
Taip pat dėkojame visiems aukojusiems, už gėles ir aukas. 
Padėkos jausmą reiškiame karsto nešėjams. 
Dėkojame visiems atsilankiusiems į laidotuves ir 

palydėjusiems velionį į kapines. 
Padėka laidotuvių direkt. S. C. Lack ir Sūnums už 

rūpestingą ir malonų patarnavimą. 
Visiems didele mūsų padėka. 
Nuliūdę: žmona, duktė, sūnus, broliai ir seserys. 

Staigiai iškeliavus iš šio pasaulio 

A.tA. 
ROMUALDUI NEMICKUI 

jo žmonai ELENAI, dukrai DALIAI MAR-
TINKIENEI su šeima, sūnums dr. RIM
GAUDUI su šeima, dr. VIDUI su šeima 
reiškiame nuoširdžią ir gilią užuojautą ir 
kartu liūdime. 

Marija ir Stasys Prapuoleniai 
Stasė Prapuolenienė su šeima 

Mano mielai 

A.tA. 
MĖGAI BARNIŠKAITEI 

mirus , seserį IZABELĘ JONAITIENĘ, gimines, 
ar t imuosius nuoširdžiai užjaučia 

Juzė Ivašauskienė 

Mielai Sesei 

A.tA. 
v.s. fil. MAGDALENAI BARNIŠKAITEI 

i škel iavus pas Aukščiausiąjį , gilią užuojautą 
reiškiame jos seseriai IZABELEI JONAITIENEI su 
šeima ir broliui JONUI BARNISKIUI. 

Liūdime ka r tu su giminėmis ir ar t imaisiais , 
netekę geniamos Sesės, ilgametės Lietuvių Skautijos 
darbuotojos. 

Lietuvių Skautų Sąjungos Taryba 
Brolija 
Seserija 
Akademinis Skautų Sąjūdis 

DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. vasario mėn. 23 d. 

A.tA. 
ADOMAS DAUCHANSKAS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1991 m. vasario 21 d., 12:15 vai. p.p., sulaukęs 79 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Vilkijoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Veronika ir brolis 

Stasys Amerikoje; sesuo Aleksandra Barkauskienė su vaikais 
ir jų šeimomis Lietuvoje; taip pat mirusių seserų a.a. Natali
jos ir a.a. Adelės vaikai su šeimomis bei kiti giminės. 

Priklausė Švč. M. Marijos Gimimo parapijai ir Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinei. 

Kūnas buvo pašarvotas penktadienį, vasario 22 d. nuo 3 
iki 9 v.v. Petkus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadieny vasario 23 d. Iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas i Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, brolis, sesuo ir giminės Lietuvoje. 
Laidotuvių direkt. Donai M. Petkus. Tel. 312-476-2345-

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

kad a t idaro n a u j u s laidotuvių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
M a r ą u e t t e Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių n a m a i : 
11028 Southvvest Hwy. * Pa lo s Hi l l s 
9236 S. Robe r t s Rd. * Hickory H i l l s 

2424 W . 69 St. * Ch icago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-86.V2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

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

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

• » 



DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. vasario men. 23 d. 

x Sol. D a n u t ė S t anka i ty t ė 
at l iks meninę programą balan
džio 6 d., šeštadienį. Labdaros 
vakare „Seklyčioje". Labdaros 
vakaras rengiamas Vyresniųjų 
centro išlaikymui paremti. 

x R ū t a J u š k i e n ė rūpinasi 
g a r b ė s svečių kv ie t imu į 
Lietuvių Muzikos šventę, kuri 
bus šių metų gegužės 15-28 die
nomis Chicagoje. 

x LB M a r ą u e t t e P a r k o 
a p y l i n k ė s v a l d y b a , vado 
vaujama Jono Levicko, ruošia 
Nepriklausomybės minėjimą 
kovo 2 d., šeštadienį, 3 vai. p.p. 
Seklyčioje. Bus paskaita ir 
meninė dalis, kurią atliks tos 
a p y l i n k ė s LB na r i a i . Po 
minėjimo vyks susirinkimas ir 
dalies valdybos pririnkimas. 
Valdyba kviečia visus Chicagos 
ir plačių apylinkių lietuvius 
gausiai dalyvauti ir atlikti savo 
taut inę pareigą. 

x Šv. Kazimiero s e s e r y s 
kviečia visus dalyvauti šv. Mi
šiose, prašant Dievo, kad jų stei
gėja Motina Marija Kaupaitė 
būtų paskelbta palaimintąja. 
Šv. Mišios bus trečiadieni, kovo 
6 d., 7 vai. vak. motiniško namo 
koplyčioje, 2601 W. Marąuette 
Rd., Atnašaus kun. J o n a s 
Duoba, MIC. Mišios bus lietu
viškai. 

x Adv. Rimas D o m a n s k i s 
kalbės Vyresniųjų lietuvių cent
re ateinantį trečiadienį, vasario 
27 d., 2 vai. po pietų. Kalbės tei
siniais klausimais. Kviečiami 
visi ateiti ir pasiklausyti. 

x Bendras Melrose P a r k o 
Lietuvių organizacijų komi
tetas rengia Vasario 16-tos 
minėjimą kovo 2 d., šeštadienį, 
6 vai. vak. Bulgers Hali, 16th 
Ave. ir Hirsch Melrose Park. 
Pagr ind inę kalbą p a s a k y s 
Algirdas Kuprys iš Lietuvos. 
Bus rodomi filmai iš šių dienų 
įvykių Lietuvoje. Aukos bus 
renkamos Lietuvai ir Lietuvos 
laisvinimu besirūpinančioms or
ganizacijoms pagal laisvą auko
tojo aps i sprendimą. Po 
minėjimo bus vaišės. Kviečiame 
visus dalyvauti. 

x Sibire komunis tų nužu
dyto Juozo Prunskio atminimui 
prel. J. Prunskis įsteigė nuola
tinę stipendiją Šv. Kazimiero 
kolegijoje Romoje k u n i g o 
mokslus einančiam Lietuvos ar 
kurio ki to krašto l ie tuviui 
jaunuoliui. 

x Vaizdajuostę „ K r u v i n a s 
Sekmadien is" — sausio 13 d. 
įvykiai Lietuvoje, platina JAV 
Lietuvių Bendruomenės Sociali
nių Reikalų Taryba. Prie vaiz
dajuostės pridedama prof. Vy
t a u t o Skuodžio į ž a n g i n ė 
paskaita — kas prie tų įvykių 
privedė. Vaizdajuostės kaina 
$25.00, su persiuntimu $30.00. 
Užsisakant prašome rašyt i : 
L i thuan ian H u m a n Serv ices 
Inc . Visas pelnas gautas už 
vaizdajuostes skiriamas padėti 
Lietuvai laisvės kovoje. 

(sk) 
x „ D r a u g o " k o n c e r t a s 

įvyks kovo 17 d., sekmadienį , 
2 v. p.p. Marijos Aukštesniosios 
mokyklos salėje, Chicagoje. Pro
gramoje: Los Angeles vyrų 
kvartetas — Rimtautas Dabšys, 
Antanas Polikaitis, Bronius Se-
liukas ir Emanuelis Jarašiūnas. 
Akompanuoja: muz. Raimonda 
Apeikytė, kuri taip pat at l iks ir 
dalį p rog ramos . B i l i e t a i 
gaunami: Gifts I n t e r n a t i o n a l , 
sav. Natalija ir Jonas Vazneliai, 
2501 W. 71 St., C h i c a g o , IL 
60629. te l . 312-471-1424. 

(sk) 

x KARGO Į LIETUVĄ! Rū 
bus. naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas ir nereceptinius vais
tus ribotais kiekiais, galima 
siųsti į Lietuvą BE MUITO! 
siunčiame O R O L I N I J A l 
RYGĄ. Siuntinius atsiimti RY
GOS muitinėje. Minimumas 
110 lbs arba 50 kg. Kaina $1.45 
už svarą. Kreiptis į: G. T. In
ternat ional , tel . 708-430-7334, 
9525 So . 79th Ave., H i c k o r y 
Hills, IL 60457. 

'sk) 

x G.T. INTERNATIONAL, 
INC. rašo vietinius bil ietus ir 
tvirtina Aerofloto reisus atvyks
tantiems iš Lietuvos. Taip pat 
parūpiname profesionalų pasi
tikimą ir persodinimą New 
Yorko bei Washingtono Aero
uostuose. Prašome kreipt is : 
G.T. I N T E R N A T I O N A L , 
INC., 9525 S. 79th A \ e . , 
Hickory Hills, IL. Te l . (708) 
430-7272. 

fsk) 

x Ona Mieželienė, Sun City, 
Az., už kalėdines korteles ir ka
lendorių atsiuntė 20 dol. auką 
su tokiu prierašu: „Jungiu nuo
š i rdž ius l i nkė j imus J u m s 
asmeniškai ir visiems „Draugo" 
darbuotojams per ateinančius, 
metus, kad išsipildytų mūsų 
visų didžioji svajonė — Laisvoji 
Lietuva". Ačiū už viską. 

x Adv. D o n a t a s J a n u t a , 
Berkeley, Cal„ atsiuntė 20 dol. 
už kalėdines korteles, kalen
dorių su prierašu, kurių pa
veiksliukai yra gražūs, bet jų 
panaudoti negali, nes per daug 
tikybiškos temos, nes ne visi 
lietuviai esą religingi, ypatingai 
religiniai linkėjimai kortelėse. 
Prašo tai atsižvelgti ki tais 
metais. Dėkojame už auką ir 
dėmesį. 

x L i e t u v o s P r e k y b o s 
R ū m ų st ipendi jų b a n k e t a s 
įvyks gegužės 19 d., 6 v.v., 
sekmadienį ,Martinique resto
rane. 

(sk; 
x „ M a r g u č i o " p a s t a n g o 

mis , vasario 2 d. Jaunimo cen
t re buvo parodyta iš Vilniaus 
atvežta Kruvino sekmadienio 
vaizdajuostė, o taip pat ir tra
giškųjų įvykių foto nuotraukos. 
P e t r a s P e t r u t i s , Margučio 
vedėjas, prie įėjimo surinktus 
pinigus, atskaičius susidariu
sias išlaidas, perdavė JAV LB 
K r a š t o va ldyba i . G a u t a 
$1,405.50 suma skiriama „Do
vana Lietuvai" fondui, žuvusių 
už L ie tuvos la isvę še imų 
paramai . 

(sk) 

x P A T R I A : didelis i špar
d a v i m a s ! Dauguma prekių su 
20^,-40% nuolaida. Elektroni
ka, gintaras, kristalas, lino au
diniai, lietuviškos muzikos ka
setės, odos dirbiniai ir kt. PAT
RIA, 2628 W. 71 St., Chicago. 
tel . 312-778-2100. Sav. A. ir F. 
Siuta i . 

(sk> 

Tautiniais drabužiais pasipuošusios L i e t u v o Nepriklausomybės minėjime vasario 17 d. Marijos 
aukšt . mokyklos salėje. Iš kairės: S. Endri romėnė, A. Underienė ir Br. Stravinskienė. 

Nuotr. J . T a m u l a i ė i o 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Amer ican Travel Service 
Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir Washingtono į Chicagą, Los 
Angeles. CIeveland, ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, kuris sutinka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą patį patarnavimą at
lieka ir grįžtantiems į Lietuva. 
Taip pat darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
Kre ip t i s į Amer ican Trave l 
Service B u r e a u , 9727 S. Wes-
t e r n Ave. , Chicago, IL 60643. 
Tel . 1-312-238-9787. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
S K O L O S duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri 
einamais nuošimčiais. Kreipki 
tės į M u t u a l Federa l Savin gs, 
2212 West C e r m a k Road — ei. 
VI 7-7747. 

(sk) 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS CHICAGOE 

Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo 73 metų ir 1990 m. ko
vo 11 dienos Deklaracijos 

x Ieškomi Juozo Adlio iš 
T rakų apskr., gyv. Amerikoje 
nuo 1914. vaikai: Genovefa Ad-
lis, gim. 1931 m., Mary Adlis, 
gim. 1937 m.. Josephine Adlis. 
gim. 1938 m. ir Valentinas Ad
lis, gim. 1941 m. Žinantieji apie 
šią šeimą, prašome rašyti: G. 
Danevičius, 2929 Aquil tane 
Ave., Apt. 601, Mississauga, 
Ont . L5N 2C7, C a n a d a . 

(sk) 

x Reikalinga l ie tuvė, mo
kant i rašyti mašinėle. Išmoky
sime dirbti su kompiuteriu. 
Reikia turėti leidimą dirbti 
Amerikoje. S k a m b i n t i : 
1-708-598-0071. 

(sk) 
x Vll-tasis Mokslo i r Kūry

b o s simpoziumas įvyks Lietu
voje gegužės 23-30 d. Kviečiame 
visus prisidėti. Išskrendame 
gegužės 20 d. ir grįžtame birže
lio 5 d. Kaina $1,316 vienam 
asmeniui įskaitant oro susisie
kimą, viešbutį, maistą, ir 
ekskursijas po Lietuvą. Skam
binti: B. Zalatorienei , Travel 
Advisers , 708-524-2244. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
R E MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x Baltic Monuments , Inc., 
2621 W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

paskelbimo minėjimas, kurį 
rengė Amerikos Lietuvių Tary
bos Chicagos skyrius, Vlado 
Šoliūno vadovaujamas, pra
sidėjo šeštadienį. 

Vasario 16 d., šeštadienį, 12 
vai. dieną prie Laisvės kovų pa
minklo Jaunimo centro sodely
je, dalyvaujant gausiam būriui 
tautiečių, buvo pakeltos vėlia
vos. Ceremonialą atliko Aukš
tesniosios Lituanistinės mokyk
los direktorius Juozas Masi-
lionis su savo auklėtiniais. 
Trumpą žodį tarė Altos sk. pirm. 
VI. Šoliūnas. Prie paminklo 
buvo padėta trispalvių gyvų 

gėlių puokštė. Mokinė Tijū-
nėlytė paskaitė ,,Tas laisvės ne
vertas, kas negina jos". Buvo su
giedota „Marija. Marija" ir 
Lietuvos himnas. Pravedė F. 
Strolia. Po to visi buvo pakvies
ti j kavinę. Išgėrus po puoduką 
kavos su pyragaičiu, sekė trum
pas minėjimas. Paskaitėlę skai
tė dr. K. Eringis. Po paskaitos 
buvo parodytas video filmas Sta-
nislovas J a m e i k i s . Po to 
dauguma išskubėjo į demonstra
cijas, kurios vyko miesto centre 
- Daiey Plazoje. 

Širdinga padėka priklauso dir. 
J. Masilioniui ir jo mokiniams, 
F. Stroliai. dr. K. Ėringiui ir lie
tuvių visuomenei už daly
vavimą šiose t rumpose 
iškilmėse. 

Sekmadienį, vasario 17 d., 10 

x KASA, federalinė kredi 
to unija, praneša apie naują pa
tarnavimą: dabar galima įsigyti 
taupymo lakštus (certificates of vai. ryto Švč. Mergelės Marijos 
deposit) iki 5 m. termino. Gimimo bažnyčios aikštėje buvo 
Taupykite ilgesniam laikui ir iškeltos JAV ir Lietuvos vėlia-

x Ligos d raud imas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, IL 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk.) 

x Dėmesio video apara tų 
savininkai! Norėdami tikrai 
kokybiškai išversti video įrašus 
iš Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amerikietiškąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreipkitės 
i INTE R VIDEO. Su moder 
niausią ..digital" aparatūra, už 
nrieinama kainą galima perra
šyti jūsų vaizdajuostes į 1%" U-
Matic. Beta, VHS. 8 mm, 8 mm 
„high-band" Stereo Hi-Fi forma
tus. Taip pat perrašome 16 
mm kino filmus i videojuostas. 
Mūsų adresas: INTERVIDEO, 
3533 S. Archer Ave., Chicago, 
IL 60609, tel. (312) 927-9091. 
Sav. Pe t r a s Bernotas . 

(sk) 

gausite aukštesnius nuošim
čius! KASA, 2615 W. 71 St., 
Chicago, ILtel. 312-737-2110. 

(sk) 

x PIRMOJI G. T. INTER
NATIONAL TURIZMO PA
RODA įvyksta RYTOJ, va 
sario 24 dieną 12-3 vai. p.p. 
Pasaul io Lietuvių cen t re . 
Lemonte. Nepraleiskite šios pui
kios progos susipažinti su oro 
linijų atstovais, G. T. INTER
NATIONAL ir ŽAIBO atstovais 
iš Lietuvos, pasirinkti daug 
naudingos medžiagos, ir ben
drai, maloniai praleisti laiką. 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos j įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask 
vą. Su jūsų giminėmis ryšį 
palaiko ir perduoda visas infor
macijas mūsų raštinės atstovė 
Vilniuje. Prašome kreiptis: G.T. 
INTERNATIONAL, INC. , 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
Hills, IL. Tel. (708) 430-7272. 

(sk> 

x Optical Studio, 2620 W. 
71 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-778-6766. Kreiptis į Aldoną 
Kaminskienę. Darbo vai . : 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p p. p i rmad . ir an t rd . 
uždaryta. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " NR. 6 -
MAISTO PRODUKTAI bus 
pristatyt: 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. 
džiovint.; slyvų, 2 dėž. razinų, 
64 oz. ahejus, 1 dėž. įvairių 
arbatų. .•/> oz. pupelių kavos. 12 
oz. kakavos. Pilna kaina — 
$100.00 kreiptis „ŽAIBAS 
9525 South 79th Ave., Hicko
ry Hills, m. 60457, telefonas 
(708) 430-S090. 

(sk) 

vos. Ceremonialą atliko Vy
tauto Didžiojo Šaulių rinktinės 
šauliai. A. Paukš tės vado
vaujami. Vėliavų pakėlime 
dalyvavo būrelis moterų, tau
tiniais drabužiais pasipuošusių, 
ir nemaža publikos. 10:30 vai. 
toje pačioje bažnyčioje įvyko iš
kilmingos pamaldos, į kurias 
gražiai atžygiavo šauliai su 
savo vėliavomis, ramovėnai ir 
R.L. B-nė. Bažnyčioje dalyvavo 
ir Lietuvos Dukterų vėliava. 
Eisena atrodė iškilmingai ir 
gražiai. 

Šv. Mišias laikė kan. Vaclovas 
Zakarauskas, koncelebravo kle

bonas Jonas Kuzinskas ir buvęs 
klebonas Antanas Zakarauskas. 
Tai dienai pritaikytą pamokslą 
pasakė kan. V. Zakarauskas. 
Pamaldų metu ypač gražiai gie
dojo parapijos choras, muziko A. 
Lino vadovaujamas. Savano-
riui-kūrėjui Antanui Valiui 
sunegalavus, auką nešė savano-
ris-kūrėjas Petras Steikūnas ir 
Vida Sakevičiūtė, Altos tarybos 
narė . Trispalvę gyvų gėlių 
puokštę prie altoriaus padėjo T. 
Kuzienė, asistuojant D. Tri-
čienei ir A. Repšienei. Pamaldos 
baigtos Lietuvos himnu. Reikia 
pasidžiaugti, kad pamaldose 
da lyvavo pilna bažnyčia 
žmonių. Tuo pačiu laiku buvo 
pamaldos lietuvių evangelikų 
liuteronų „Tėviškės" ir Ziono 
bažnyčiose. 

Akademinė minėjimo dalis 
vyko 2 vai. po pietų Marijos 
Aukštesniosios mokyklos audi
torijoje, kurį atidarė Altos sk. 
pirm. Vladas Šoliūnas. Vėliavų 
paradą tvarkė Dariaus-Girėno 
ir Don Varno postai. JAV ir 
Lietuvos himnus sugiedojo 
Mary Juzėnas. Žuvusieji dėl 
Lietuvos laisvės ir sausio 13 d. 
Vilniuje buvo pagerbti minutės 
atsistojimu ir susikaupimu. 
Invakaciją skaitė Ziono Liet. 
evangelikų liuteronų bažny
čios kun. Jonas Juozupaitis. 
Nepriklausomybės aktą skaitė 
Vida Sakevičiūtė. Minėjime 
dalyvavo tik vienas Nepri
klausomybės kovų savano-
ris-kūrėjas Petras Steikūnas, 
kuriam buvo prisegtas baltas 
gvazdikas. Programą vedė VI. 
Šoliūnas ir Daiva Meilienė. 
Prasidėjo svečių pristatymas ir 
kalbos. 

Didžiausios ovacijos buvo 
sukeltos, kai pasirodė Chica
gos miesto meras Richard 
Daley. kuris tarė trumpą, bet 
prasmingą žodį. Sekantis buvo 
Veteranų departamento sekre
torius Edward Dervvinski. Jo 
kalba buvo ilgoka ir keletą 
kar tų nut raukta plojimais. 
Ypač sukėlė didžiausias ova
cijas, kai į sceną buvo iškvies
ti lietuvių kilmės kongresmanai 
Richard Durbin iš Illinois ir Bill 
Sarpalius iš Texas. Jie su dele
gacija buvo nuvykę į Lietuvą, 
matė kaip Lietuvos Parlamen
tas yra apsibarikadavęs, ste
bėjosi lietuvių drąsa ir ryžtu ir 
meile būti laisviems. Abudu jie 
kalbėjo trumpai ir buvo ap
dovanoti gėlėmis ir gintaro sa
gutėmis. Taip pat kalbėjo Islan
dijos gen. konsulas Paul John
son, Lietuvą pripažinusios de 
facto valstybės atstovas. Jam 
buvo sukeltos ovacijos ir apjuos
tas juosta ir įteikta gėlių puokš

tė. Žodį tarė Illinois guberna
toriaus J im Edgar atstovė Pat 
Michalski. Visų amerikiečių 
kalbėtojų mintys buvo beveik 
vienodos: pritarimas Lietuvos 
Nepriklausomybei, pagelbėti jos 
kovai, smerkimas Gorbačiovo ir 
tikėjimas, kad Lietuva bus 
laisva. 

Lietuvos Respublikos Par
lamento vardu žodį tarė Ka-
šauskas, kuris palygino Lietuvą 
su ežiu, kur meška nori praryti. 
Jis išreiškė padėką išeivijos 
lietuviams už pastangas Lietu
vos laisvinimo darbe. 

Pagrindinę kalbą pasakė gen. 
konsulas Anicetas Simutis . 
Pirmiausia išreiškė padėką Is
landijos konsului Paul Johnson. 
Jis taip pat priminė, kad Gor
bačiovo manymu kovo 11-ji ir 
vasario 9 d. balsavimai yra nele
galūs, bet okupacija yra legali. 
Sausio 13 d. įvykiai Lietuvoje 
atidarė akis Vakarų pasauliui 
ir kitiems. Žuvusiųjų sausio 13 
d. vardai aukso raidėmis bus 
įrašyti istorijoje. Nė viena dik
tatūrinė imperija neišsilaikė, 
neišsilaikys ir Sovietų S-ga. 
Tikiu, kad kalba bus išspaus
dinta atskirai. 

Žodžiu sveikino Pavergtų 
Tautų vardu C. Oksas, latvių — 
Inesa Stoks, estų — J u r i 
Toomepuu ir uk ra in ieč ių 
atstovas. 

Publikos pageidavimu rezoliu
cijos nebuvo skaitomos. Po kelių 
minučių pertraukos prasidėjo 
meninė programa, kurią pasigė
rė t ina i g raž ia i a t l iko Kr . 
Donelaičio l i t u a n i s t i n ė s 
mokyklos mokiniai, pašokdami 
2 tautinius šokius, padekla
muodami ir padainuodami 4 
da inas . Ba ig ian t visi su
giedojo ,,Lietuva brangi"... Šir
dinga padėka mokytojams ir 
mokiniams. Džiugu, kad jauni
mas įsijungia į tokius iškilmin
gus minėjimus. 

Salėje matėsi aldermanas E. 
Burke, nes buvo pastebėtas t ik 
i še inant . Svečių p r i ėmimą 
tvarkė E. Oželienė. Minėjimas 
visais atžvilgiais pavykęs. 

Altos Chicagos skyriaus var
du reiškiu širdingą padėką: 
spaudai Draugui , Lie tuvių 
balsui, Laisvajai Lietuvai. Dir
vai. Radijo: Margučiui. Lietuvos 
aidams, Šluto ir Rytmečio eks
presui. Visiems kuo nors prisi
dėjusiems prie šio minėjimo 
pasisekimo. Ypač š i rd inga 
padėka tai mūsų visuomenei, 
kur i savo da lyvav imu ir 
aukomis neapvylė Amerikos 
Lietuvių Tarybos įdėtų 
pastangų. 

Ant. Repš ienė 

Vilija Boruta i te pranešinėja meninę programa Vasario 16-tosios minėjime 
Marijos aukšt. mokyklos salėje. 

Nuotr J . T a m u l a i č i o 

O'HARE J U D R I A U S I A S 

O'Hare aerodrome 1990 m. 
buvo 811.000 lėktuvų pakilimų 
ir nusileidimų, taigi O'Hare ir 
toliau lieka judriausias, pra
lenkdamas ir Atlantą. 
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