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Pakartojama Brežnevo 
doktrina 

Tik šiuo metu pritaikoma Sovietų Sąjungoje 

Maskva . Neteisėtas Sovietų 
ginkluotų pajėgų smurtas Lie
tuvoje, daugelio manymu, pa
keitė Gorbačiovo glasnost ir re
formų programą. Pirmasis įspė
jimas buvo tada, kai pasitraukė 
E. Ševardnadze iš Sovietų 
Užsienio reikalų ministerio 
pareigų, įspėdamas, kad Sovietų 
Sąjunga suka į diktatūrą. 

Dar ir dabar Sovietų vyriau
sybės atsakymas į už įvykdytas 
žudynes tebekelia klausimą, ar 
Gorbačiovas pats įsakė represi
jas, o gal jis tapo kariuomenės 
sąjungininku, kurios jis negali 
kontroliuoti, kelia vėl šį klau
simą prancūzų žinių agentūra. 
Paskutiniu metu jis pasuko 
griežtųjų komunistų pusėn. J i s 
sugebėjo pravesti įstatymus, 
kurie suteikėjam daug teisių ir 
leido nesiskaityti su respublikų 
įstatymais. Vėl buvo senojo re
žimo šalininkams suteiktos at
sakingos vadovaujamos pozici
jos ir prislopinta spauda. Dar 
daugiau — sustiprinta Komu
nistų partijos kontrolė. 

Neiša iškin tas k l a u s i m a s 
Smurto veiksmai paskutiniu 

metu labiau išryškėjo Lietuvoje, 
negu bet kur kitur respublikose, 
kurios nori atsiskirti iš sovie
tinės sąjungos, tačiau lietuvių 
laisvės kovotojai nebuvo pirmie
ji, kuriuos traiškė tankai . Bi
joma, kad jie nebus paskutiniai. 
Sovietų dalinių laikymasis Vil
niuje buvo panašus kaip ir kitur 
— buvo meluota Lietuvos vy-
įiausybei, kad nebus naudo
jama jėga. Bet ji puolė beginklę 
minią Jyg žmonės būtų priešo 
daliniai. 

Sovietų vyriausybė aiškino, 

Kruvinojo 
sekmadienio 

paroda 

jog lietuviai patys pradėjo riau
šes ir kad kariškiai patenkino 
naujos Lietuvos vyriausybės 
prašymą padėti apvaldyti situa
ciją. Niekada neišaiškino, kas 
įsakė šaudyti į žmones. 

Tą veiklą lydi k r a u j a s 
Visa tai buvo labai panašu į 

Brežnevo d o k t r i n ą Rytų 
Europoje. Šį kartą ta doktrina 
buvo pakar tota pačioje Sovietų 
Sąjungoje net penkis kartus. 
Kruvini smurto veiksmai lydi 
Gorbačiovo valdžią: pirmą kar
tą kruvinos riaušės buvo įvyk
dytos 1986 m. gruodį Kazachsta
ne, toliau 1989 m. balandį 
Gruzijoje, o rugpjūtyje Uzbe
kistane, 1990 m. sausį Azer
baidžane ir vasario mėnesį 
Tadžikistane. Mažai dėmesio 
tebuvo te ik ta šioms kruvinoms 
riaušėms, nes Maskva neleido į 
t a s sritis vykti užsienio žurna
l i s t a m s . Tač i au Londono 
„Times" žiniomis, tų puolimų 
metu Sovietai nužudė mažiau
siai 200 žmonių, liko daug su
žeistų ir daugiau kaip 500 
areštuotų už dalyvavimą tai
kingose demonstracijose. 

Kuwaitas išlaisvintas 
Sustabdyti karo veiksmai fronte 

Ant Lietuvos ir Latvijo6 aukų pjedestalo 
(Nobelio Taikos premijos '.ajreatas) 

Gerėja Kinijos ir 
Sovietų ryšiai 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

New Yorkas , 1991 vasario 
13. Lietuvių Informacijos Cent
ras yra paruošęs kilnojamą 
parodą apie Kruvinąjį sekma
dienį, kuris atvaizduoja sausio 
11-16 d. įvykius Lietuvoje, 
pradedant Spaudos rūmų užė
mimu bei skerdynėmis prie 
televizijos bokšto ir baigiant 
nužudytųjų l a ido tuvėmis . 
Paroda susideda iš 16 plakato 
dydžio (maždaug 2 ant 4 pėdų) 
nuotraukų, kurios sumontuotos 
ant išlankstomo pagrindo ir 
lengvai pastatomos ant stalo. 
Nuotraukos išdėstytos per dvi 
i š l anks tomas da l i s kur ios 
apeinamos iš abiejų pusių. 

Vaizdų t a rpe : g ink luo t i 
sovietų desantininkai ir jų 
aukos , apšaudyt i pa s t a t a i , 
tankų sutriuškintos mašinos, 
taikingi mitingai už Lietuvos 
nepriklausomybe Vilniuje bei 
Leningrade, ir t.t. Vaizdus lydi 
angliški paaiškinimai, jų tarpe: 
Sveikatos ministerijos duome
nys apie suže i s tuos ius ir 
žuvusiuosius, liudininkų at
pasakojimai, spaudos reporta
žai, užsienio pareiškimai. S.O.S. 
vaikų ir Lietuvos ELTos parū
pintas nuotraukas profesiona
liai apipavidalino ir parodai 
parengė grafikė Rasa Matulai
tytė. 

Kruvinojo sekmadienio paro
dą galima užsisakyti vienai 
savaitei už 100 dol.. plius 
transporto išlaidos, iš Lietuvių 
Informacijos Centro, skambi
nant Gintei Damušytei, tel. 
718-647-2434. 

Šį k a r t ą s u n k u meluot i 
A z e r b a i d ž a n o l igoninė 

pranešė, jog buvo atvežti tankų 
s u t r a i š k y t i žmonių k ū n a i . 
Kazachs t ane demons t ran ta i 
priešinosi.mėtydami akmenis į 
užpuolikus. Gruzijoje minia gie
dojo savo himną, kai aikštėje 
pasirodė tankai 3 valandą ryto 
ir dviejų rūšių nuodingos dujos 
buvo naudojamos. Tadžikistane 
ir Uzbekistane neginkluoti žmo
nės buvo puolami ginklais ir 
tankais . Bet Lietuvoje smurtas 
buvo vykdomas skirtingu būdu. 
J is įvyko tada, kai glasnost poli
t ikai turėjo ateiti galas. Bet 
Vilniuje tuos veiksmus matė 
Vakarų spauda ir žiaurieji vaiz
dai liko jų filmuose. Gorbačiovas 
negali paneigti to brutalumo ir 
apgaudinėt i pasaulį ir savo 
žmonesikas ten atsitiko. 

Prez. Gorbačiovas negali iš
vengti atsakomybės, sakyda
mas, kad jis nedavė įsakymo 
šaudyti. J i s privalo išspręsti 
L ie tuvos k laus imą t a ik i a i , 
nus ta tydamas tuos, kas atsa
kingi už kruvinas riaušes, ir 
užtikrinti , kad tokių smurto 
v e i k s m ų daug i au nebebus 
niekur pakartota, ypač šešiose 
respublikose, kurios kartu su 
Lietuva nedalyvaus jo referen
dume. 

Amerikos vyriausybė neturė
tų remti Sovietų vyriausybės, 
kuriai nesvarbu pagrindinės 
žmonių teisės. 

Beijingas. Vasario 28. (UPI) 
— Vasario 28. Sovietų oficialus 
atstovas atvyko į Kiniją 4 dienų 
vizitui Kinijos pageidavimu 
pagerinti ryšiams. Sovietų 
Sąjungos Komunistų partijos 
generalinio sekretoriaus pava
duotojas Vladimiras Ivaško 
padės pasiruošt i Kinijos 
Komunistų partijos vado Jiang 
Zemin kelionei į Maskvą. Jo 
vizitas Kremliuje turėtų būti šį 
pavasarį. J iang bus pirmas 
Kinijos Komunistų vadas, kuris 
lankysis Maskvoje, kai 1960 m. 
įvyko sovietų-kinų skilimas. 

Beijingas ir Maskva gerino 
ryšius 1989 m. gegužės mėnesį, 
kai ten lankėsi Gorbačiovas ir 
po to įvyko Tiananmen aikštės 
riaušės. Anksčiau prasidėjęs de
mokratinis sąjūdis pradėjo 
viešai reikalauti įvesti demo
kratiją. Glasnost ir perestroika 
nepatiko kinams. Bet šiuo me
tu, kai Gorbačiovas sugrįžo prie 
griežtosios l inijos, k ina i 
pageidavo atnaujinti ryšius. 

Kitas ženklas, kad norima 
gerinti santykius, yra Sovietu 
Gynybos ministerio D. Jazovo il
gai atidėta kelionė į Beijingą 
kitą mėnesį aptarti kariškiems 
klausimams ir ginklų prekybai. 
Kinija nori pirktis labai daug 
ginklų iš Sovietų Sąjungos. 

„Tiltų s t a t y m a s " 
Kinija taip pat nori pagerinti 

ryšius ir su Europa. J o s 
Užsienio reikalų ministeris 
Qian Qichen šiuo metu lankosi 

Ispanijoje. Portugalijoje, Lenki
joje. Vengrijoje, Bulgarijoje, 
Graikijoje. Jis „stato tiltus" su 
Vakarų Europa, kunoje įvyko 
politiniai pasikeitimai pernai. 
Nors Kinija apgailestavo komu
nizmo žlugimą Rytu Europoje, 
jos jaunesnieji vadai nutarė pra
dėti vėl ryšius s J Europa. 
Prekyba su Rytų iSSropa iabai 
sumažėjo, nes perėjimas iš 
komunistinės sistemos į laisvo 
verslo ekonomiją užtruks ilges
nį laiką. 

Kinijai rūpi ir Rytų Europos 
ryšiai su Taivvanu, Kinijos 
priešu. Taivvanas turi savo 
užsienio kapitaio rezervą 74 
bilijonų dolerių sumoje, dau
giausiai už visus kitus kraštus, 
išskyrus Japoniją. Taiwano 
„stebuklingoji ekonomija" yra 
labai laukiama Rytų Europoje. 
Užsienio reikalu ministeris 
Qian nori, kad Europos kraštai 
pradėtų didesne prekybą su 
Kinija. 

Richard Durbin. 
JAV kongresmenas. kalba Vasario 
16-osios paminėjime Chicagoje 

Laukia pasitarimų 
Vilnius. — Vilniaus radijas 

pranešė, jog Lietuvos Respubli
kos Aukščiausiosios tarybos vi
ceprezidentas Česlovas Stanke
vičius išvyko į Maskvą ir ban
dys susitikti su Vitalių Dogu-
žiejevu, kuris buvo anksčiau 
paskirtas Sovietų Sąjungos dele
gacijos pirmininku pasitari
mams su Lietuvos delegacija. 
Šio susitikimo pageidavo Lie
tuvos vyriausybė. Iš Maskvos 
nebuvo gauta jokio pažado, 
kada toks pasitarimas galės 
įvykti, nors buvę pasakyta, kad 
Dogužiejevas sutiko pasimatyti 
su Stankevičiumi. Dogužiejevas 
yra Sovietų Sąjungos ministerių 
tarybos pirmininko pavaduoto 
ias. 

Streikuoja 
angliakasiai 

Kijevas. — Reuteris praneša, 
jog daugiau Kaip 500,000 
angliakasių Ukrainos Donetso 
baseine šį penktadienį pradės 
24 valandų streiką, jei nebus 
patenkintas darbininkų prašy
mas padidinti 150% atlygini
mus. Unijos vadai sako, jog 
dabar angliakasiai nebegali 
išgyventi iš to. ka jie uždirba. 
Vyriausybė pažadėjo, bet savo 
pažado netesėjo. Visi pasita
rimai nedavė rezultatų. Po strei
ko jie sakėsi vėl pradės darbą ir 
leis vyriausybe: per 10 dienų 
apsvarstyti jų prašymr>. Po to jie 
išeis į streiką neribotam laikui, 
jei nebuspadid-.n' atlyginimai. 

- Maniloje -augiau kaip 
20.000 filipinieču demonstravo 
protestuodami ?neš savo pre
zidentę Corazor. Aąuino, reika
laudami, kad par t rauktų jos 
vyriausybė. Čia k a r t u de
monstravo kaine' ir dešinieji ir 
taip pat reikalavo, kad būtų 
užsarvtos 5 amerikiečių bazės. 

— Washingt<>ne vyriausybė 
ir Kongreso vadai sutarė, kad 
Nikaragvai bus šiais metais 
duota 203 mil.do: parama, kaip 
pranešė prezidentės Violetos 
Chamorro atstovas. 

— W a s h i n g t o n e adminis
tracijos pareigūnų tarpe vyrauja 
nuomonė, jog negalima panai
kinti NATO organizacijos. 
Rytinė Vokietijos dalis savaime 
jau priklauso NATO sąjungai, 
bet joje norėtų dalyvauti ir kitos 
Rytų Europos šalys, tačiau jų 
norams pastoja kelią tebelai
komi Sovietų daliniai tų vals
tybių teritorijose. 

— Alban i jo j e jau penki 
žmonės žuvo, kai komunistai 
pradėjo, padedami kariškių, 
pas ipr ieš int i ginklu prieš 
demonstruojančius studentus ir 
reikalaujančius pasitraukti ko
munistinę vyriausybę. Paskuti
nis nušautasis yra 20 m. jaunuo
lis Artan Lenja. Jo laidotuvėse 
dalyvavo tūkstančiai albanų. 

— Demokratų partija prieš 
du mėnesius susiorgnizavo 
Albanijoje ir pradėjo veikti, 
sulaukdama didelio žmonių 
pritarimo. Jai vadovauja dr. 
Sali Berisa. 

— Washingtone Iždo depar
tamentas pranešė, jog septyni 
Kuvvaito bankai nuo kovo 18 
dienos galės pradėti finasines 
transakcijas su Amerikos ban
kais, kurio turtas buvo čia 
sulaikytas. 

— Jungt in ių Tautų genera
linis sekretorius Javier de Cuel-
lar pasakė, jog sąjungininkų 
operacijos Irako teritorijoje yra 
pateisinamos, nes tikslas yra 
išlaisvinti Kuwaitą, o rezoliuci
ja 678 leidžia atlikti bet kokius 
veiksmus, kad išvarytų Irako 
kariuomenę iš Kuwaito. 

— Teisingumo departamento 
pranešimu, tie pabėgėliai iš 
Kuvvaito. kurie dėl Irako okupa
cijos pabėgo į Ameriką, galės čia 
pasilikti dar metus laiko, jeigu 
jie to norės. Tokių pabėgėlių esą 
maždaug 51,000. 

— Buvęs Illinois valstijos gu
bernatorius James Thompson, 
kuris 14 metų praktikavo poli
tikos meną, šiuo metu yra 
pakvies tas užsiimti meno 
politika. Chicagos istorinė 
sąjunga ir Modernaus meno 
muziejaus vadovybės pakvietė jį 
būti jų direktoriumi. Jis pradės 
vėl t e i s ines konsultaci jas 
Chicagoje ir Washingtone. D.C. 

— Irako prez. Saddamas Hus-
seinas pagaliau pranešė sutin
kąs su visomis Jungtinių Tautų 
rezoliucijomis, kurių iš viso yra 
19 

\Vashingtonas. Vasario 27. 
— Prez. Bushas tečiadienio 
vakare pranešė amerikiečiams 
ir pasauliui, deklaruodamas, 
kad „Kuwaitas yra išlaisvintas" 
ir „Irako kariuomenė sumušta" 
ir įsakė sulaikyti karo veiksmus 
prieš prezidento Saddamo Hus-
saino kariuomenę. 

Įsakymas su la ikyt i karo 
veiksmus įsigaliojo vidurnaktį 
ir bus tęsiamas tiek ilgai, kiek 
Irakas nepuls sąjungininkų 
dalinių ir nesvaidys raketų į 
kitus kraštus. O kad būtų karo 
paliaubos, tai Irakas privalo 
griežtai laikytis priimtų 12 
Jungtinių Tautų rezoliucijų. 

„Mūsų karinis tikslas pasiek
tas", kalbėjo prezidentas iš savo 
kabineto, „Kuvvaitas vėl yra ku-
vaitiečių rankose, kurie spręs 
savo likimą". Šiąnakt, sakė jis, 
„Kuvvaito vėliava vėl plevėsuoja 
virš sostinės ir suverenios 
valstybės ir Amerikos vėliava 
vėl plevėsuoja virš mūsų am
basados". Irako pajėgos buvo 
nugalėtos per 100 valandų, kai 
buvo pradėtas sausumos karas. 
„Šiąnakt visos Amerikos ir 
koalicinės pajėgos sustabdys 
savo karinius veiksmus fronte". 

Jungtinėse Tautose vėlai nak
tį buvo gautas pranešimas, jog 
Irakas sutinka su visomis re
zoliucijomis. 

Pa l iaubų sąlygos 
O kad būtų tikros paliaubos, 

Irakas turi įvykdyti politinius ir 
ka r in ius są jung in inkų 
reikalavimus: 

• Irakas turi paleisti visus są
jungininkų karo belaisvius, 
kiekvieną kito krašto pilietį i r 
atiduoti Amerikos ir sąjungi
ninkų karių palaikus, kur ie 
žuvo šiame kare. 

• Paleisti visus kuwaitiečius, 
kurie buvo suimti. Pagal tur i 
mas žiniasjų yra tūkstančiai . 

• Pranešti Kuwaito vyriausy
bei vietas ir visas žymes minų, 
kurios Irako yra išdėstytos 
jūroje ir ant žemės. 

• Išpildyti k i e k v i e n ą 
Jungtinių Tautų rezoliuciją, 
kuri buvo priimta Saugumo 
taryboje ryšium su Kuvvaito 
išlaisvinimu. 

Sąjungininkai reikalauja, kad 
48 valandų laikotarpyje Irako 
karo vadai susit iktų su jų 
atstovais aptarti karinius rei
kalus ryšium su paliaubomis. 
Sekretorius Bakeris įgaliotas 
Saugumo taryboje pareikalaut i 
oficialaus karo pabaigos nu
tarimų įgyvendinimų. 

Kitą savaitę Bakeris įparei
gotas vykti į Vidurinius Rytus 
ir tartis dėl įvairių klausimų po 
karo išsprendimo, kad bū tų 
suplanuotas tų kraštų naujas 
gyvenimas. 

Sąjungininkų kovos 
užimant sostinę 

D h a h r a n , Saudi Arabija. 
Vasario 27 d. — Irako daliniai 
atsitraukia iš viso Kuvvaito. 
p r aneša t rečiadienį žinių 
agentūros i r sąjungininkų 
štabas. Sąjungininkų pajėgos 
įžengė į Kuvvaito miestą, kai 
Irako kareiviai pabėgo, o kiti 
pasiprašė būti paimami į ne
laisvę. 

Sąjungininkų daliniai perkir
to Eufrato upę ir užkirto kelią 
pabėgti elitinei republikonų ka
riuomenei. Amerikiečių ir britų 
daliniai buvo pasiruošę tankų 
kovai, jei to panorės Irako 
gvardiečių daliniai. Prez. Bu
shas išsireiškė, jog Irako nuo
stoliai yra milžiniški, ir sąjun
gininkų generolai jam privačiai 
pasakę, kad karas baigsis per 
kelias dienas. 

Pasižymėjo egiptiečiai 
Pasitraukdami iš Kuwaito 

miesto, Irako kareiviai sus
progdino svarbius pastatus su 
fosforiniais šoviniais, iššautais 
iš tankų. Jie pasiėmė su savim 
tūkstančius Kuvvaito žmonių. 
Amerikos ambasada tuoj buvo 
amer ik ieč ių žinioje. Prie 
Kuvvaito aerouosto naktį vyko 
sunki kova, kol irakiečiai pabė
go. Čia buvo sunaikinta 30 
Irako tankų. Nakties metu 

— Albanijos studentai parei
kalavo iš Tiranos universiteto 
pavadinimo išbraukti buvusio 
stalinistų vado Hoxhos pavardę. 
Jei to nebus padaryta greitai, 
studentai pradėsią bado streiką. 
Studentai taip pat reikalauja 
pasitraukti komunistų vyriau
sybę ir pravesti krašte laisvus 
rinkimus. 

— Varšuvoje, kaip praneša 
PAP lenkų žinių agentūra. Če
koslovakija ir Lenkija pasirašė 
karinio bendradarbiavimo su
tartį. Tai nėra karinė sąjunga, 
Joet pasikeitimas informacijomis 
t a r o iu ka r in iu Stabu 

amerikiečių karo l ė k t u v a i 
naikino Irako t ankus , šar
vuočius ir sunkvežimius, kur ie 
norėjo pasiekti Basros miestą; 
jie buvo vienoje kolonoje maž
daug per 30 mylių. Jie negalėjo 
priešintis prieš F-15, F - l l ir 
F-16 kovų bombonešius, kur ie 
banga po bangos bombardavo 
juos. Buvo atkreiptas dėmesys į 
Egipto kareivius, kurie drąsiai, 
greitai ir sumaniai kovojo kar tu 
su britais ir amerikiečiais. 

Sudėki te g ink lus 
Antradienį Irako prez. Hussei-

nas pažadėjo viešai pasi t raukt i 
iš Kuwaito, ko reikalauja prez. 
Bushas. Husseinas tą pasitrau
kimą pavadino pergale. Bet jis 
nieko neminėjo apie visų Jung
tinių Tautų rezoliucijų įgyven
dinimą. Prez. Bushas pasakė, 
jog Husseinas bando išsaugoti 
dar kas liko ir kiek t ik gal ima 
kontroliuoti Vidurio Rytų situ
aciją. Irako kariai turi padėti 
ginklus ir tada vykti į savo 
namus, pasakė prez. Bushas. Jei 
bus sudėti ginklai, tai tada sustos 
liejasis k r au j a s . H u s s e i n o 
karinė jėga turi būti sunaikin
ta, pasakė Bushas. . .Saddamas 
nėra suinteresuotass ta ika, bet 
persigrupavimu, kad vėl galėtų 
pradėti kariauti . Todėl koali
cinės pajėgos tęs kovą tol iau", 
kalbėjo prezidentas spaudos 
konferencijoje ir ją perdavė 
Reuterio žinių agentūra. 

KALENDORIUS 

Kovo 1 d.: Albinas. Amalis , 
Antanina. Rusnė. Tulgaudas. 

Kovo 2 d.: Elena. Agnietė, 
Dautara. Eitautas. Marcelinas, 
Naida. Simplicija. 
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Saulė teka 6.27. leidžiasi 5:39. 
Temperatūra dieną 57 L, 
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PASITARIMAS DEL 
KAUNE VYKSIANČIŲ 

RUNGTYNIŲ 

Pirmasis pasitarimas vyko 
Kaune su Lietuvos krepšinio fe
deracijos pirmininku prof. S. 
Stonkum, buvusiu Kauno Kūno 
Kultūros instituto rektorium, 
savo laiku vienu iš geriausių 
Sovietų Sąjungoje krepšininku. 
Pasitarime dalyvavo ir Kauno 
krepšinio vadovas H. Dudėnas 
bei „Žalgirio" krepšinio treneris 
R. Sargūnas. 

„Žalgirio" klubas su Sargūnu 
atsakingas už krepšinio varžybų 
organizavimą. Visos krepšinio 
rungtynės vyrų A, B. senjorų, 
jaunių ir moterų klasėse vyks 
keturiose salėse Kaune. Gal tik 
pirmasis ratas 'vienos grupės! 
bus perkeltas į Kaišiadorius, 
netoli Kauno. Vyrų A klasėje 
dalyvaus 5 ar 6 Siaurės Ame
rikos komandos, po vieną 
komanda iš Latvijos ir iš 
Australijos, likusios iš Lietuvos; 
viso 16 komandų. Vyrų B ir 
jauniu klasėse taip pat numa
toma po 16 komandų, tik 
senjorų ir moterų grupėse bus 
po 8 komandas. 

Visos komandos bus suskirs
tytos į grupes po 4, kur varžybos 
vyks taškų sistema, žaidžiant 
kiekvienai komandai su kiek
viena. Toliau pirmosios koman
dos sudarys vieną grupę, an
trosios kitą ir 1.1. Čia vyks jau 
kaip pusfinal iai , po kurių 
rungtynės dėl pirmos ir trečių 
vietų. Kiekviena komanda 
tokiu būdu žais 5 rungtynes, ir 
bus išaiškintos visos vietos nuo 
pirmos iki 16-tos. 

Taip pat numatomos rungty
nės tarp Lietuvos ir išeivijos 
rinktinių vyrų ir jaunių klasėse. 
Paįvairinti šiam įvykiui vyks 
tritaškių ir baudų metimų 
varžybos, ir net pagal ameri
kietišką įprotj taip vadinamos 
„slam-dunk" mėtymo varžybos. 

Lietuvos komandos turės 
kvalifikuotis ta rpzoninėse 
varžybose, kuriose nedalyvaus 
nei Kauno „Žalgiris", nei Vil
niaus ..Statyba". Tačiau tų 
klubu žaidėjai galės žaisti savo 
buvusiuose klubuose. Iš Š. 
Amerikos stipriausia komanda 

bus dabartinis mūsų miesteris 
New Yorko LAK. Toronto „Vy
t i s " , Detroito , ,Kovas" ar 
Chicagos „Lituanica"' kažin ar 
pajėgs surinkti savo geriausius 
sąstatus. 

Kiekvienu atveju krepšinio 
varžybos bus dėmesio centre, 
nes krepšinis tebėra mūsų 
tautinis sportas. 

Kadangi Kaune dar vyks 
lauko teniso senjorų (vyrų ir 
moterų) bei šaudymo varžybos, 
jau yra rezervuota 1000 vietų 
dalyviams ir svečiams trijuose 
viešbučiuose. 

SPORTO KLUBŲ IR 
PAVIENIŲ SPORTININKŲ 

DĖMESIUI 

JAV išvykos į Lietuvą or
ganizacinis komitetas sausio 24 
d. Chicagoje vykusiame posė
dyje, išklausęs neseniai iš pa
sitarimų Lietuvoje grįžusio 
Vytauto Grybausko pranešimo, 
nutarė tuoj informuoti visus į 
Lietuvą vyksiančius klubus ir 
pavienius sportininkus, kad: 

a. Iki balandžio 1 d. visi klubai 
privalo prisiųsti vykstančių as
menų sąrašus su pavarde, var
du, gimimo data, vieta, tėvo 
vardu. 

b. Vk" x 1%" dydžio 
nuotrauka (su pavarde kitoje 
pusėje) kiekvieno sportininko, 
vadovo bei trenerio, pridedamos 
kartu su sąrašu. Nuotrauka rei
kalinga pažymėjimui žaidynių 
metu. Su šiuo pažymėjimu bus 
laisvas įėjimas į visas varžybas 
bei renginius. 

c. Kiekvienas vykstant is 
privalo turėti galiojantį pasą. 

d. Trys lVfe x 1%" dydžio nuo
traukos bus reikalingos vizai 
gauti. 

c. Kiekviena komanda ar pa
vieniai sportininkai privalo 
turėti tvarkingą uniformą (gal 
treningus). 

f. V'si treneriai ir vadovai 
atidarymo ir uždarymo iškil
mėse dalyvauja su klubo trenin
gais, arba su oficialia uniforma: 
tamsiai mėlyni (navy) švarkai, 
baltos kelnės, balti sportiniai 
batai, balti marškiniai ir kak
laraiščiai. 

g. Prie vykstančių kartu su 
klubais turistų šalia pavardžių 
dar reikia prirašyti kuriame 
mieste nori apsistoti ir kur: — 
pas gimines, pas žmones ar vieš
bučiuose (viešbučių kaina bus 
vietos tarifais). 

h. Vykstantieji su American 
Travel agentūra ir JAT lini
ja iki balandžio 1 d. turi 
įmokėti 150 dol; 

Vykstant ie j i su „ V y t i s " 
Travel Service ir Trans Air 
Co. turi įmokėti 150 dol. iki 
kovo 15 d. 

V.G. 

Vilniaus „Žalgirio" futbolo žaidėjus Chicag > Midway aerodroi 
Chicagos „Lituanicos" futbolo klubo narys Romas Burneik is . 

Futbolas Chicagoje 

„ŽALGIRIO" VIEŠNAGĖ CHICAGOJE 
Vilniaus „Žalgirio" komanda 

su palydovais (viso 25 asmenys) 
vasario 20 dienos vakare atskri
do į Chicago. Midway aerod
rome juos pasitiko kelionės 
sponsorius Alg. Grigas su savo 
štabu, „Lituanicos" futbolo 
klubo ats tovai ir g rupe lė 
jaunimo su vėliava ir gėlėmis. 
Tik pas isveikinus , svečiai 
nuvežti poilsiui į Exel Inn. 

Kitą dieną, ketvirtadienį, 
žalgiriečiai, lydimi kelionių G. 
T. International biuro gidės, 
aplankė miesto muziejus. 
Soldier Field, Chicago „Bears" 
į rengimus ir k i tas juos 
dominančias vietas. 

Penktadienį „Žalgirio" ko
manda turėjo progos susipa
žinti su būsimo oponento 
Chicagos profesionalų futbolo 
komandos „Power" žaidėjais, jų 
treniruočių sale. Frankfort, Ill„ 
kur įvyks rungtynės, ir pasi
kalbėti su Chicago „Sun-Times" 
ir „Southwest Economist" spor
to skyrių žurnal is ta is . Jų 
išsamūs pasikalbėjimai su 
„Žalg i r io" t rener iu Vyt. 
Jančiausku apie futbolą ir jo 
ryšį su Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo paskelbimu 
atspausdint i tų dienraščių 
sekmadienio, vasario 24 dienos, 
laidose. Nors vyrauja nuomonė, 
kad sport ininkai nesidomi 
politika, bet pas juos Lietuvoje 
viskas yra politika, — sakė Jan
čiauskas. Kai Lietuva pasi
skelbė atstatanti savo nepri
klausomybę ir,,Žalgiris" atsi
sakė da lyvaut i Sovietų 
Sąjungos pirmenybėse, koman
da suspenduota nuo dalyvavimo 
tarptautinėse varžybose. Po
kalbininkui vertėjavo Gedi
minas Bie lskus ir Jonas 
Kaunas. 

Po treniruotės „Power" va
dovybė žalgiriečius pavaišino. 
Šeštadienio vakare F. K. „Li-
tuanica", tiksliau pasakius to 
klubo pirmininko žmona Laima 
Glavinskienė , suruošė 
susipažinimo vakar iene 

Lietuvių centre, Lemonte, ku
rioje dalyvavo augiau kaip 100 
svečių. Svečius pasveikino Siau
rės Amerikon Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto sąjungos 
pirmininką- Valdas Adamkus. 
Svečių vardu kalbėjo t reneris 
Vytas Jančiauskas. 

— Buvo tikrai jaukus pobū
vis, — kitą dieną kalbėjo jame 
dalyvavusieji. Ir jis neužtruko 
net ligi v idurnakč io , nes 
sekmadienį ..Žalgirio" žaidėjų 
laukė „Power" komanda jėgų 
išbandymui 

„ŽALGIRIS" - CHICAGO 
„POWER" 4:-6 

Rungtynes o r g a n i z u o j a n t 
didelį entuziazmą parodė Chica
gos profesionalų futbolo — soc-
cer klubo '.Povver" vadovybė, 
„Lituanicos" futbolo klubas su 
patarėju iš Illinois Soccer Ass. 
Bruno Trapiku, ir, be abejonės, 
svečių komandos sponsorius 
Alg. Grigas. Pirmosioms tokios 
rūšies rungtynėms suorganizuo
ti laiko tikrai nedaug, o kliūčių 
— begalės! S v a r b i a u s i a — 
Maskva per USA Soccer Federa 
tion pareikalavo tokias rung
tynes atšaukti, kaip nelegalias. 
Kurį laiką jos pakibo ore, bet po 
intensyviu derybų iš „Povver" 
pusės, rungtynės įvyko praėjusį 
sekmadienį, vasa r io 24 d., 
Frankfort. IL, Spor ts Club 
arenoje. 

„Ža lg i r io" ir , .Povver" 
komandų žaidėjams sustojus 
salėje. Jonas Žukauskas visus 
pristatė žiūrovams, kurių šį 
kartą prisirinko 2092, ko ši salė 
dar nebuvo turėjusi. Lietuviai 
sudarė arti gerą trečdalį. 

Kai žiūrovai atkreipė dėmesį 
į pristatomus žaidėjus, Alg. 
Grigas per garsiakalbį paprašė 
žiūrovus atsistojus susikaupimo 
minute pagerbti Lietuvos sos
tinėje Vilniuje sausio 13 d. žuvu
siuosius ir JAV kar ius dabar 
kovojančius už K u w a i t o 

SĖKMINGAS TENISO KLUBO 
„ROUND ROBIN" 

IV PLS Žaidynių organizacinio komiteto pasi tarimas Vilniuje su V. Gry 
bausku, SALFAS s-gos išvykos komiteto vicepirm Iš k.: A. Kukšta, A. 
Poviliūnas, V Grybauskas ir J Grinbergas 

Praėjusį šeštadienį, vasario 23 
d., Oakbrook teniso klubo aikš
tėse vyko 4-tas šio sezono Chi
cagos lietuvių teniso klubo 
„Round Robin" turnyras. Jame 
dalyvavo net 42 žaidėjai (maž
daug kaip pirmaisiais klubo 
įsikūrimo metais). J au antri 
metai klubui vadovauja Vytau
tas Mockaitis su A. Kušeliaus-
ku, D. Stankaitiene ir I. Žu
kauskiene. 

Po varžybų buvo įprastas pasi-
vaišinimas pitca ir atsigaivini
mas. Užkandžių metu V. Gry
bauskas trumpai pranešė apie 
IV PLS Žaidynes ir lauko teniso 
varžybas. 

Žaidynės vyks liepos 27 -
rugpjūčio 4 d.. 14-koje miestų. 

Lauko teniso varžybos vyrų ir 
moterų „A" klasės bus puikia
me Palangos aikštyne. „ B " 
klasė ir jauniai žais Klaipėdoje. 
35 iki 45 metų amžiaus grupė 
žais Šiauliuose ir likusi senjoru 
grupė (45-55 m. bei 55 m. ir dau 
giau) varžysis Kaune. Po žaidy 
mų uždarymo dar planuojama 
vyrų, moterų ir mišrių dvejetų 
turnyras Vilniuje, dėl Lietuvos 
Teniso federacijos taurės . 

Visi tenisininkai kviečiami 
nedelsiant r eg i s t ruo t i s pas 
Ireną Ž u k a u s k i e n ę (A. 
Kušeliauskui nebevykstant ) 
šiuo adresu 802 N. Waiola, La 
Grange , IL 60525 . Tel . 
708-579-0529. 

V.G. 

?tuvos t r i spa lve sutinka 

Nuotr E d . Šula ič io 

išlaisvinimą. J is pats sugiedojo 
Lie tuvos i r JAV himnus. 
Rungtynių pradėjimo ceremo
nijos atrodė labai rimtai ir įspū
dingai. 

„Žalgirio" komandoje žaidė: 
Valdemaras Martinkėnas, Gytis 
Kavaliauskas, Ramūnas Ston
kus, Vidas Savickas, Vaidas Žu-
romskas. Romas Čirba. Andrius 
Ubstas, Rytis Naruševičius, 
Vaidas Petrauskas, Ričardas 
Zdančius, Aurelijus Skarbalius. 
Arūnas Zekas, Aidas Preikšai-
tis, Darius Sulcius, Andrius 
Tereškinas ir Gintaras Rimkus. 
Coach — Benjaminas Zelkevi-
čius, treneris — Vytas Jan
čiauskas ir masažistas Saulius 
Bružas. 

Vos pradėjus rungty nes. buvo 
galima pastebėti, kad „Žalgirio" 
komanda nė ra pratusi žaisti 
salėje, bet svečių žaidėjų talen
tas greit buvo pastebėtas. 
„Povver" Coach ir treneris Pato 
Margetic neklausiamas pasakė: 
„I vvould likę to have a few of 
them. They can play very good 
soccer". O iš jų tik t rys buvo 
buvusio garsiojo „Žalgirio" 
žaidėjai. Ki t i jauni , kurių 
amžiaus vidurkis 20 metų, 
užėmę vietas pasitraukusiu ir 
išvykusių žaisti į Izraelį, Aust
riją. Vokietiją. 

Pirmasis rungtynių periodas, 
komandoms ieškant viena kitos 
s i lpnų v i e tų , baigėsi be 
rezultatų, nors „Žalgirio 
žaidėjai turėjo porą tikrų progų. 
An t ro per iodo ketvirtoje 
minutėje Gytis Kavaliauskas, 
parkritęs an t grindų, atbulas 
žirklėmis įkirto pirmąjį įvartį, 
kuris salėje vertinamas dviem 
taškais. Po minutės „Povver" 
žaidėjas Krafft išlygino 2:2 ir 
l igi r ung tyn ių puslaikio 
„Povver" rezultatą pakėlė ligi 
6:2. 

Trečiame periode Romas Čir
ba, atsidūręs vienas prieš varti
ninką, rezultatą sušvelnino 6:4. 

Ketvirtame periode „Žalgiris" 
turėjo progų rezultatą ne t ik 
išlyginti , bet ir rungtynes 
laimėti. Nežiūrint pralaimė
j i m o . . .Ža lg i r io" komanda 
paliko puikų įspūdį. „Povver" 
norėtų ir ateityje su jai sužaisti 
kad ir aikštėje. 

Rungtynes pravedė teisėjai 
Rob. Balčiūnas. Kennedy ir 
Frank Hoogland. 

Vasario 26 d. rytą „Žalgiris" 
išskrido j Tampą, Floridą, ku r 
juos pasitiks A. Gudonis, Tomas 
Glavinskas. Antanas Viktorą ir 
visi St. Petersburgo lietuvių 
telkinio gyventojai. Čia jie žada 
sužaisti dvejas rungtynes — 
prieš universiteto komandą ir 
„Kickers" — 5 kartus buvusi 
JAV mėgėjų klasės čempioną. 

Pakelėje į namučius „Žalgi 
r i s " porai dienų sustos New 
Yorke. Čia juos globos Henrikas 
Laucius. 

Apie k i tas smulkmenas, lie
čiančias „Žalgirio" viešnage 
pas i s t engs iu parašyti k i t ą 
kartą. 
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DR. VIJAY BAJAJ. M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete! 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tai. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai ) 

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

Kab. (1-312)735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arDa (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVvFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS 1P CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

3900 W 95 St. Ta). (708) 422 0101 
Valandos pagal sjs'ianma. 

Pirmd 3 v p p -7 v v.. antro 12:30-3 v p p 
trečd uždarytas, ketvd 1-3 v p p . penktd 

••• Šeštd 9 v r -12 vpp 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K6NNETM J. YZHKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

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

507 S. Gilbert. LaGrange 
Tel. (708) 352 4487 

IL. 

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 i' Kraujagyslig Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd.. Hickory Hllls. IL 
1 myiia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598 4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

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

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

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
:šskyus trec Šešt I 2 i k i 4 v a i pop'et 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava., Suite 324 Ir 
5635 S. Pulaaki Rd.. Chicago. IL 

81 St. ir Kean Ave.. Justice. IL 
Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai > 

Valandos pagal susitanmą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba netuviškai) 

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. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 95 St . 
Oak Uwn, IL 60453 2533 

T«l. 708-636-3113 

DR. DANA M. S A L I K U S 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester. IL 60153 

Tol. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

J. J . * 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tai. (1-312) 471-3300: 
Rez. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kadzle Ava.. 
Chicago. III. 60852 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

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

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

Valandom pagal susitarimą 
Tai. (1-J12) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarrtan Medical Center 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 586-3166; 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais pagal susitarimą 



Ar sianuien pasirinktum 

BŪTI KRIKŠČIONIU? 
Gavėnios tikrasis tikslas yra 

padėti mums iš naujo suprasti, 
kokią didelę Dievo malonę 
gavome pe r k r ikš tą . J e i 
jautėmės, kad gavėnia yra pra
radusi savo galią, šis suprati
mas padės ją dar giliau pergy
venti, negu anksčiau, nes visa 
gavėnios ir Didžiosios savaitės 
liturgija į šį tikslą taiko. 

J a u nuo pat Pelenų dienos 
buvome kviečiami sugrįžti pas 
Dievą visa savo širdimi (Joelis 
2:12), o tos dienos evangelijoje 
Jėzus nurodė priemones: išmal
dos davimas, malda ir pasnin
kas. Bet jis pabrėžė, kad tai da
rytume ne nusiminę, visiems 
demonstruodami savo atgailą, o 
didžiadvasiškai. Ir pelenus 
gaudami girdėjome: „Nusigręž-
kite nuo nuodėmės ir būkite iš
tikimi Evangelijai". Tai paska
tinimas vėl sustiprinti savo 
krikšto pažadus, kai atsiža
dėjome šėtono — nuodėmės tėvo 
ir tamsos kunigaikščio. Tiesa, 
savo kasdienybėje jo tuo vardu 
nevadiname, tad gali bū t i 
sunkiau jį atpažinti, bet blogis 
yra stambi tikrovė, dažnai pasi
reiškiantis įvairiais „izmais": 
individualizmas, kuris nepripa
žįsta jokios atsakomybės už ki
tus, alkoholizmas, konsumeriz-
mas, materializmas, egoizmas, 
ateizmas, rasizmas, bet ir kito
mis apraiškomis: narkotikai, už
puldinėjimai ir pan Tad gavė
nios metu esame kviečiami 
žvelgti į savo sąžines, ar ; š 
tikrųjų savo darbais atsižadame 
šėtono ir visų jo vilionių. 

Gavėnios metu prisiminti šį 
kvietimą, uždavinį galime pa
dėti savo namuose ant stalo ar 
raštinėje indelį sudegintų per
nai metų verbų pelenų, ant vio
letinio patiesalo. 

Pernai metų gavėnios sekma
dienių skaitiniai taip pat buvo 
pilni krikšto įvaizdžių. Evan
gelijoje apie Jėzaus gundymą 
dykumoje, evangelistai Matas, 
Morkus ir Lukas rašo, kad tai 
vyko po Jėzaus krikšto Jordano 
upėje. Daugelis gavėnios skai 
tinių užmena krikštą. Mozė per
veda tautą per vandenis (su
prask — krikšto) į dykumą (kur 
nėra vandens), 40-čiai metų (ga
vėnios 40 dienų). Ten Dievas 
juos padaro t a u t a . Mūsų 
gavėniška kelionė turėtų ir mus 
suformuoti į krikštą suvokian
čią Dievo tautą. Jėzus po krikš
to Jordano upėje pasitraukia į 
dykumą, kurioje išryškėja jo tik
rasis pašaukimas (staliaus sū
nus tampa Naujuoju Moze. su
kuriančiu naują tautą). Dyku
moje buvę egiptiečių vergai tapo 
išrinktąja tauta. Kuogi mes tap
sime, perėję gavėnią? Ką turime 
palikti dykumoje, kad galėtume 
tapti tuo. ko Dievas nori9 

Pirmąjį gavėnios sekmadienį 
krikštą priimti besiruošiantys 
asmenys viešai per pamaldas 
pareiškia norą krikštu tapti ti
kinčiųjų bendruomenės nariais 
ir tą viešą pareiškimą pasirašo 
visų akivaizdoje. Tuo jie iškelia 
klausimą ir mums — ar mes da
bar viešai pasirinktume jungtis 
į šią bendruomenę? Verčia mus 
ir pagalvoti — kuo mes prisi
dedame prie šios tikinčiųjų 
bendruomenės gyvastingumo? 

Jei norime atsinaujinti, ir 
mums reikia pabuvoti dykumo
je. Kaip? Galime atsižadėti 
kokio nors savo įpročio ar malo
numo, kuris mums leistų iSeiti 
iš kasdienybės ir skirti daugiau 
dėmesio Dievo veikimui savo 
gyvenime, ir kuris padėtų pasi
šalinti nuo savo gyvenime esan
čio kokio nors „izmo" šėtono, 
kad sąmoningiau gyventume 
savo krikšto pažadais. 

Antrąjį gavėnios sekmadienį, 
evangelijoje apie K r i s t a u s 

MINTYS VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJĄ 

drabužį, kurį taip seniai gavome 
ir kurt mums primena šv. 
Paulius: ,,Ir visi, kurie esate 
pakrikštyti Kristuje, apsivilko
te Kristumi. Nebėra nei žydo, 
nei graiko; nebėra nei vergo, nei 
laisvojo; nebėra nei vyro, nei 
moters: visi jūs esate viena Kris
tuje Jėzuje!" (Gal 3:27-28). 
Tačiau ir čia, jei norime per 
Velykas tais naujais Kristaus 
rūbais apsivilkti, tur ime nusi
vilkti senuosius savo rūbus, ku
rie mus verčia žmones vertinti 
pagal darbą ar išvaizdą. 

Trečiąjį gavėnios sekmadienį 
evangelija yra apie moterį, kuri, 
„atsigėrusi" Kristaus duodamo 
„Gyvojo Vandens", skuba apie 
jį papasakoti visiems savo kai
mynams, kad ir jie galėtų juo 
gaivintis amžinajam gyve
nimui. Tuo ji yra pavyzdys ir 
mums, kaip žmogus elgiasi, 
suvokęs krikšto gilią prasmę, 
kaip už tai atsidėkoti Dievui, 
kaip krikštas mus įpareigoja. 
Bet ji suvokia savo troškulį to 
„Gyvojo Vandens", tik įsileidusi 
į pokalbį su Kristumi prie 
šulinio, vidudienio kaitroje 
pajutusi ir savo fizinį troškulį ir 
atjausdama Jėzaus troškulį. Ir 
mes gavėnios metu norime 
suvokti, ko iš tikrųjų trokštame, 
kas iš tikrųjų kelia mums rūpes
tį ir leistis su Kris tumi į 
pokalbį. Tada pastebėsime, ar 
mes trokštame to paties, ko jis, 
ir jei ne — mokėsime paprašyti 
jo Gyvojo Vandens. 

Ketvirtojo gavėnios sekma 
dienio evangelija iškelia mums 
Kristų, kaip šviesos nešėją ir 
primins mums, jog krikštu 
atsižadėjome tamsos kunigaikš
čio vilionių. Evangelijoje apie 
žmogų, aklą nuo gimimo, tad 
„vaikštančio tamsybėse", gir
dime Jėzų jam liepiant: „ ,Eik 
ir nusiplauk Siloamo tven
kinyje'. ( Išvertus Siloamas 
reiškia Pasiunt inys) . Tasai 
nuėjo, nusiplovė ir sugrįžo re
gintis" (Jn 9:7). Krikštu ir mes 
buvome nuplauti „Siųstojo" ir 
gavome jo šviesą, bet dabar vėl 
klausiame savęs: ar mes iš 
tikrųjų matome tai, ko Evange
lijos negirdejusieji nemato? Ar 
kas sekmadienį mūsų girdima 
Evangel i ja pake ič ia mūsų 
požiūrį į a l k s t anč iu s , ser
gančius, dar negimusius, narko
tikų pavergiamuosius? Ar mes 
leidžiame savo akims mus suve
džioti, pasiduodami reklamos, 
įvairios spaudos ir filmų perša
moms „idilijoms", kurios mums 
aptemdo Kristaus šviesą? Gavė-
niškoje dykvietėje prašykime, 
kad Kristus ir mums leistų iš 
tikrųjų praregėti jo akimis. 

Penktojo gavėnios sekmadie
nio evangelija apie Lozoriaus 
prikėlimą iš mirusiųjų mums 
primena, kad Kristus ir mus 
iškvietė iš nuodėmės kapo, 
atrišęs raiščius, kurie mums 
neleido gyventi „Dievo vaikų 
laisvėje". Gavėnios metu sten
giamės suvokti raiščius, kurie 
mums trukdo pilnai Kristumi 
gyventi. Penktąją gavėnios sa
vaitę visa tai prisiminti padėtų, 
jei surastume savo ar savo 
vaikų išsaugotą Krikšto metu 
gautą žvakę ir ją pastatytume 
prie gavėnios pradžioje padėtų 
pelenų. 

Gavėnia mums padeda atnau
jinti krikštą savyje. Todėl Baž
nyčia skatina tikinčiuosius ga
vėnios metu prieiti išpažinties 
— priimti Susitaikymo-Atgailos 
sakramentą. Tuo metu, kai 
nekrikštytieji ruošiasi Krikštui, 
kai jie bus įvesdinti j naują 
gyvenimo kelią, einant su Kris
tumi, ir kai jų gimtoji ir visos 
kitos nuodėmės bus nuplautos 
krikšto vandeniu, ir mes atnau
jiname savo ryžtą eiti su Kris 

Vasario šešioliktoji tai brangi 
šventė kiekvienam lietuviui, 
pastaraisiais metais įgavusi dar 
gilesnę prasmę mums,išeivijos 
lietuviams. Eilę metų nepri
klausomybės sukaktį minė
davome išgyvendami įvairius 
prisiminimus, pilnus sentimen
talumo, ir svarstydavome apie 
mūsų krašto sunkią politinę 
padėtį . Retai kada įžvelg
davome viltį ateičiai. Prasidėjus 
perestroikai, staigūs ir netikėti 
įvykiai atnešė ne tik nelauktą 
viltį laisvėjimui, bet kartu reali
zavo Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimą. Jau beveik metai 
nuo kovo vienuoliktosios, o 
mums dar vis sunku tikėti, kad 
Lie tuva žengia nepr ik lau
somybės keliu. Penkiasdešim
ties metų eigoje įpratome būti 
atsargiais ne tik savo elgesiu, 
bet ir galvosena. 

Šiandieną Lietuvos kraštas 
drąsiai ir ryžtingai vieną po kito 
traukioja pančius. Daugiau nei 
a š tuon ia sdeš imt p rocen tų 
Lietuvos gyventojų, įskaitant 
rusus ir lenkus, vasario devintą 
dieną pabalsavo už Lietuvos 
nepriklausomybę, parlamentas 
leidžia naujus įstatymus, nors 
Maskva visa ta i laiko nele
galiu elgesiu, grasina. Į Lietuvą 
atsiuntė 1400 KGB agentų, 
Bessmertnyko pažadas ištraukti 
kariuomenę pasiliko vien tik 
pažadu. Vakarai vis mažiau ir 
mažiau t ik i Gorbačiovo 
gražiems žodžiams, o klastin
gieji Maskvos metodai darosi 
visiems aiškesni ir aiškesni, 
kar ta is net vaikiškai atro
dantys. „Tai paskutiniosios 
mirštančio milžino konvulsijos", 
sakė Romualdas Ozolas. 

Pas iekt i pilną nepriklau
somybę ir būti priimtais į Vaka
rų pasaulio valstybių šeimą 
nėra lengvas reikalas. Tačiau 
reikia atsiminti, kad po kovo 
vienuol ik tos ios d rebanč ia 
širdimi skaičiavome kiekvieną 
dieną, o vėliau mėnesius, kiek 
laiko išrinktasis parlamentas 
išsilaikys, o jis vis ilgiau lai
kėsi, kartu laikėsi ir prezi
dentas V. Landsbergis. Įvairūs 
gąsdinimo metodai, kaip blo
kada ir jėga, neprivertė jų atsi
statydinti. Žiaurioji naktis ne 
tik sustiprino prezidentą Lands
bergį, parlamentą ir Lietuvos 
gyventojus, bet taip pat giliai 
sujaudino Vakarų pasaulį, ko 
nesitikėjo Maskva. Manė galė
sią apgauti.aiškindami, kad tik 
maža grupė aktyvistų kelia ne
santaiką ir nori atsiskirti nuo 
Maskvos, visa tai vadindami 
etniniu nepasitenkinimu, kivir
ču tarp įvairių tautybių. 

LIUDA RUGIENIENĖ 

Kuomet šimtai tūkstančių 
lietuvių rinkosi laidotuvėms ir 
Lietuvą pradėjo lankyti ir 
užjausti rusai, ukrainiečiai ir 
kiti, užsienir. išvežtos video 
vaizdajuostės parodė visam 
pasauliui baisų Sovietų kariuo
menės elgesį. Pagaliau tris 
dienas tylėjęs Gorbačiovas pa
reiškė nukentėjusiems savo 
užuojautą, kurios nuoširdumas 
tikrai atrodė dirbtinis. Kalban
tis telefonu su viena giminaite 
iš Kauno, ji aiškino, kad „Ta 
baisioji naktis mus visus tik 
sujungė. Dabar t ikra i visi 
b a l s u o s i m e .už nepriklau
somybę". Ir devyni iš dešimties 
lietuvių balsavo. Jie pademonst
ravo pasauliui Lietuvos gyven
tojų norą. Laisves ir nepriklau
somumo nuo centro nori taip pat 
kitos Sovietų Sąjungos vals
tybės ir prieš-perestroikiniai 
laikai ten j au niekada nebe
sugrįš. Nesvarbu, kad to siekia 
Gorbačiovas ir jo dešinieji, grei
čiau Sovietuose įvyks civilinis 
karas. 

Lietuvos gyventojų drąsa ir 
„ta baisioji naktis" sustiprino ir 

sujungė ne tik juos, bet ir mus 
čia .išeivijoje. Daugelis įgavome 
naujų jėgų ir įkvėpimo dirbti ko
voje už Lietuvos valstybės tei
ses, net ir tie, kurie daugelį 
metų nedalyvavo mūsų visuo
menėje, pradėjo ieškoti savųjų. 
kad galėtų jungtis į bendrą 
darbą. J darbą jungiasi Lietuvos 
nematęs jaunimas, kitas net ir 
lietuviškai nemokantis. Padėti 
siūlosi svetimtaučiai, nemažai 
palankumo parodo Jungtinių 
Amerikos Valstybių spauda, 
senatas ir kongresas. Daug 
nuoširdumo Lietuvai matome 
Vakarų Europoje ir kituose 
k raš tuose . Savo r a m i u ir 
kultūringu elgesiu Lietuvos 
žmonės išsikovojo Vakarų 
respektą ir palankumą, įsigijo 
draugų. 

Rugsėjo aštuntoji, Vasario še
šioliktoji, Kovo vienuoliktoji — 
tai šventės įrėžusios Lietuvos 
krašto gyventojų širdyse gilią 
žymę, kad jie ne tik nori, bet ir 
turi teisę būti laisvi. Šimtmečių 
nesėkmės mūsų tautą tik bran
dino ir ugdė, tačiau niekuomet 
neprivertė atsisakyti teisės būti 
lietuviu ir laisvu žmogumi sava 
me krašte. 

PASIKEITIMAI 
„DIRVOJE" 

Redaktorius Balys Gaidžiūnas 

„Dirva" pereitais metais at
šventė savo deimantinę sukaktį. 
Šiai sukakčiai prisiminti buvo 
panaudota JAV pašto antrosios 
klasės išduoto leidimo data — 
1915.12.6. Pirmasis betgi „Dir
vos" numeris pasiekė skaitytoją 
t iktai 1916 m , rugpjūčio 26 d. 
Vadinas, šiemet sukanka 75 
metai, kai laikraštis įsijungė į 
Amerikos l ietuvių išeivijos 
spaudos gretas. 

„Dirva", kaip ir kita išeivijos 
pe r iod ika , y ra išgyvenusi 
nemaža krizių. Prie „Dirvos" 
redakcijos vairo stovėjo Vincas 
Jokūbynas, Juozas Gedminas, 
Kazys K a r p i u s , Vincas 
Rastenis, Balys Gaidžiūnas, 
Jonas Čiuberkis ir Vytautas 
Gedgaudas. Po 33 redagavimo 
darbo metų Vytautas Ged
gaudas vasario 2 d. pasitraukė. 
„Vilties" draugija, „Dirvos" 
leidėja atsidūrė kryžkelėje — 
liko be redaktoriaus. Savo atsi
sveikinimo žodyje — „Užbai
giant darbą" V. Gedgaudas pa
dėkojo bendradarbiams, skaity

tojams, rėmėjams ir leidėjams. 
„Dirva" lieka principinga ir 

laisva nuo varžančių įsiparei
gojimų. Šalia tęstinumo ir iš
tvermės, tik vieną linkėjimą jai 
teturiu: Tautinės minties kely
je „Dirva" tenelenkia prieš 
nieką galvos" — sako buvęs 
redaktorius. 

Staigus redaktoriaus pasi
traukimas „Vilties" draugiją 
įstūmė į krizę. Reikėjo skubiai 
ieškoti sprendimo, kad laik
rašt is nenustotų reguliariai 
lankyti savo skaitytojų. 

Vasario 3 d. Clevelande su
šauktas Amerikos lietuvių tau
tinės sąjungos. „Vilties" draugi
jos ir redakcijos atstovų pasi
tarimas. Nutarta redakcijon 
kviesti Toronte gyvenančią 
Editą Nazaraitę, grožinės litera
tūros laureatę, žurnalistę ir 
menininkę. Jai šiame persi
tvarkymo, pereinamame laiko
tarpyje pažadėjo talkinti buv. 
redaktorius Balys Gaidžiūnas. 

Edita Nazaraitė atvyko į 
Clevelandą, bet susipažinus su 

3r J 
Kr. Donelaičio lit. mokykos mokines S. Utz ir A. Valaitytė deklamuoja 
mokyklos minėjime vasario 16 d. 

Nuotr. J . TamulaJčio 

visu jos kaip redaktorės darbu 
ir dėl anksčiau jos paduoto 
imigracijos prašymo keltis į Los 
Angeles redaguoti ..Lietuvių 
dienas", negavus leidimo persi
kelti Clevelandan. pasiūlyto 
darbo nepriėmė. 

Balys Gaidžiūnas. sėkmingai 
redagavęs ..Dirvą'* 1951-62 
metų la ikotarpyje , k u r i s 
laikomas laikraščio žydėjimo 
periodu, sutiko laikinai perim 
t i vyriausiojo redaktor iaus 
pareigas, iki bus surastas nau
jas pastovus redaktorius. Jo 
ieškoma Lietuvoje ir išeivijoje. 
Laikraščio leidimas nesusi-
trukdė. Vasario 7 d. ..Dirvos 
Nr. 6 išleistas tik aštuonių 
puslapių dar be redaktoriaus pa
vardės. „Dirvos" Nr. 7 jau 
įrašytas red. Balys Gaidžiūnas. 
Po 28 metų pertraukos poetas, 
r a šy to jas ir žu rna l i s t a s 
Gaidžiūnas grįžo prie redak
toriaus stalo. Sėkmės jam ir 
„Dirvai". 

Po krizės redakcijoje sekė an
t ra administracijoje. Tiktai per
nai išrinktas „Vilties" draugijos 
pirm. dr. Viktoras Stankus pasi
t raukė iš pirmininko pareigų. 
J a s laikinai perėmė dr. Vytau
tas Maurutis. ..Vilties" drau

gijos valdybos narys. „Vilties" 
drg. perėmė ir visus „Dirvos" 
administracinius reikalus. Nau
joji valdyba galvoja parduo
ti anksčiau įsigytuosius namus 
St. Clair gatvėje ir pirkti nam^ 
rytinėje miesto dalyje bei 
laikraštį spausd in t i kitoje 
amerikiečių spaus tuvėje . 
Žodžiu. ..Dirva" įžengia į nau
jai pertvarkomą redagavimo ir 
administravimo laikotarpį. 

V. Rociūnas 

EŽERĮ ' TARŠA 

Didieji JAV ežerai, jų tarpe ir 
Michigano ežeras, yra žymiai 
svaresni po 20 metų užsitęsusio 
valymo, bet dar vis juose yra 
pavojus gyvūnijai ir keliamas 
reikalas skirti naujus bilijom:-
jų geresniam išvalymui. 

AUKA INFORMACIJAI 
Illinois valstijos iždas paskyrė 

25,000 dol. Chicagos miesto 
bibliotekai, kad galėtų įsigyti 
daugiau žemėlapiu, taipgi kitos 
informacinės medžiagos apie 
Artimuosius Rytus ir galėtų 
duoti gausiau informacijų besi
teiraujantiems tuo klausimu. 

atsimainymą, kai jis pasirodė tumi. prieš tai Susitaikymo sak 
savo velykinėje garbėje, spindė ramente, lyg pakartotame krikš-
damas bal tai kaip sniegas, te, leidę Kristui mus nuplauti, 
prisimename ir baltąjį krikšto p | » 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 

RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 

62 
Diena greitai bėgo pirmyn. Dabar iš visų pusių juos 

supo milžiniški kalnai, pro sunkų rūką vos matės: pra
važiuojamų bažnytėlių balti bokštai ir vynuogynais 
apaugę namai pakeleivingiems. Derlius buvo mumtas 
nuo žemės veido ir iš jaukių namų rūko Gūniai. 
Vienodas motoro dūzgimas migdė ir ramino. Štai jau 
pasirodė ir pirmieji žiburiai. Visuose tuose name.'.iose 
šeimynos rinkosi prie vakarienės stalo, paprastom:- nuo 
darbo sugrubusiomis rankomis laužė iš šiurkščias gam
tos iškovotą duoną ir nešė valgio šaukštą prie r.t kal
bių lūpų. Šitame kampe žmonės buvo niūrūs, moterys 
negražios, be liemens, dažnai dar jaunystėje prade
dančios auginti didelį pagurklį nuo keistos kalnu '.:gos. 
Jūra tė prisiminė kaimiečius Laternso kaimely:? bet 
šie pakelėje sutinkami žmonės jai atrodė dar nedrau-
giškesni, žygiuoją šalia savo flegmatiškų jaučiu tokie 
pat seni ir nerangūs. O gal karas buvo ir iš čia pareika
lavęs jaunų vyrų duoklės, tepalikdamas buko skaus
mo bruožus jų senų tėvų veiduose? 

Tada akyse atsistojo ir jos tėvo nuvargę? veidas. 
Kas žino, gal šiuo pačiu metu jis žingsniavo kur 
nežinomu Sibiro keliu ir nešėsi širdyje savo išpieštos 
šeimos paveikslą ir savo sugriautų namų prisiminimą. 
Jei tebuvo gyvas, gal ir jo žingsniai buvo tokie pa* nu
vargę, be vilties žiburėlio. Mielas, jaut rus tėve ką tu 
sakytum, jei žinotum, kokiais keistais keliais aš buvau 
nuklydusi! O ten aukštai juk buvo ki tas Tėvas, kuris 

viską matė ir žinojo. 
Iš pradžių jai fmmik, kad tai jos vidus garsiai 

suriko nuo prislopinto skausmo. Bet viskas vyko taip 
greitai, didžiulės baltos šviesos ir ausis veriantis metalo 
spiegimas, sumišęs su žmogaus klyksmu. Trumpame 
aiškumo momente staigus praregėjimas kažko neiš
vengiamo, kas turėjo įvykti. Ir tada trenksmas, tary
tum anų dienų bombos sprogimas, paskui skausmas 
ir kritimas. Veidas, rankos, visas kūnas sekundę 
pasijuto aplieti kažkuo skystu ir šiltu, tada tuštuma. 
Ramybė. Saldumas. 

Balti debesys pamažu sklaidėsi. Kas aš esu ir kur 
aš buvau? Ar šitie balsai yra iš šito pasaulio, a r jie yra 
draugai, ar priešai? Kodėl aš negaliu pajudinti savo 
rankų ir mano galva prirakinta prie akmeninės sienos? 
Vėl debesys, vėl. Ir nuovargis, taip, geriau yra nežinoti 
priežasčių, juk aš skrendu kažkur atmosferoje. Ak, kad 
kas ištiestų ranką ir nutrauktų mane žemyn, kad neky 
bočiau ore be jokio kontakto, lyg Mahometo karstas. 
Aš siūbuoju ir man darosi negera, ak. taip negera. 
Leiskit nusileisti žemyn. Palieskite mano ranką, aš no 
riu jausti, kad tebeturiu kūną. Ir šitas karštis, iš kur 
čia taip neišpasakytai karšta? 

Debesys vėl praretėjo. Iš tikrųjų, čia kažkas yra. 
aš nesu viena. Jau nebekybau. jau vėl mane prirakino 
prie karšto ir sunkaus guolio. Turiu bandyti atmerkti 
akis. Skausmas, veriantis ir pastovus, lyg tūkstančio 
dantų skaudėjimas. Ai. aš tebeturiu kūną. kažkas palie 
tė mano ranką! Dabar turiu atverti akis. turiu žinoti. 
ar esu ta rp draugų, ar priešų. Aš tokia mažytė, mama, 
aš paklydau dideliame miške, o tu visada sakei neiti 
Ką aš dabar darysiu, čia taip tamsu ir karšta. Mano 

kūnelis toks mažutis, lyg lėlytės, bet juk tu atrasi 
mane? Ak. tu ir vėl tolsti, o aš noriu šaukti ir neturiu 
balso, mano burna yra užrišta dusinančiu raikščiu. 
Mama, mama! 

Senutė slaugė prispaudė Jūratės pečius atgal prie 
lovos. Ligonė po truputį rimo. kvėpavimas vėl 
sunormalėjo, pulsas buvo neblogas. Bet tai buvo pasku
tinis kliedėjimas, nes už valandėlės ramesnio miego 
Jūratė atmerkė akis. Sunku buvo iš karto suprasti, kur 
randasi, bet neiš%engiamas ligoninės kvapas ir vyrau
janti balta spalva grąžino jai atmintį. Bandė keltis, bet 
šalia snaudusi baltu apdaru moterėlė greitai pašoko. 

— Turite laikytis ramiai, miela ponia! — prašneko 
ji savo tiršta, kalnietiška tarme. — Kaip jūs jaučiatės? 

— Kas įvyko? Kur mano šeima? 
— Viskas tvarkoje, viskas tvarkoje, nesijaudinkite! 

Jie guli kituose skyriuose, jūsų vyras jau vaikščioja. 
aš su daktaro leidimu greit jam pranešiu, kad 
atsigavote. 

— Mano duktė? 
Ji irgi buvo truputi pritrenkta, dabar guli vaikų 

skyriuje. Ne. tik nesijaudinkite, aš jums sakau tikrą 
teisybę. 

Jūratės galva su palenvejimu nukrito ant pagalvės. 
Ja kankino troškulys ir skausmas, dabar pastebėjo savo 
surištą nejudančią ranka Slauge išskaitė klausimą jos 
akyse. 

— Ne. nieko pavojingo. Lūžimas, teko operuoti, be 
to. jums truputį sutrenkė galvą Tačiau tai praeis. — 
Ji paglostė jaunos moters išblyškusius skruostus. — 
Galėjo blogiau baigtis. Daug nesivarginkite, jūs esate 
vaistų įtakoje Užmikite, i visos klausimus vėliau at
sakys pats daktaras. 

Bus daugiau^ 
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SUiiŽMiiSiii 
REZOLIUCIJA PABALTIJO 

REIKALU 

Ohio valstijos 119 generalinė
je sesijoje buvo įnešta rezoliuci
ja, remianti pastangas Baltijos 
valstybėse įkurti demokratiškai 
išr inktas valdžias ir pasmerkti 
sovietus už jų brutalų smurtą 
Lietuvoje ir Latvijoje. 

Tai yra pirmoji tokia valstijos 
rezoliucija Amerikoje. 

Rezoliucijoje reikalaujama 
prez. Gorbačiovo sustabdyti 
jėgos naudojimą ir gąsdinimo 
politiką ir prašo prez. Bushą, 
kai susitiks su sovietų lyderiu 
būsimoje konferencijoje, į darbo
tvarke įtraukti ir Baltijos vals
tybių klausimą, peržiūrėti visą 
JAV ekonominę ir technologinę 
parmą sovietams ir ją eventua
liai suspenduoti. 

Sovietai, naudodamiesi vyks
tančiu Vidurinių Rytų karu. 
laužo Helsinkio baigminį aktą. 
Jungtinių tautų Chartą ir kitus 
tarptaut inius žmogaus teisių ir 
laisvo apsisprendimo dokumen
tus, kuriuos jie yra iškilmingai 
pasirašę. 

Raginama užmegzti tiesio
ginius diplmatinius ryšius su 
Pabaltijo kraštais. 

Vasario 8 Statler viešbučio 
Crystal salėje buvo sušaukta 
spaudos konferencija, kur be pa-
baltiečių dalyvavo ir TV 3 ir TV 
43 reporter ia i . Rezoliucijos 
projektą įnešė sen. Eric 
Fingerhut ir seimelio atstovė 

Suzanne Bergansky, vado
vavusi šiai spaudos konferen
cijai. Po seimelio atstovų 
trumpų kalbų, buvo pakviesti 
žodį tarti pahaltiečių atstovai. Iš 
lietuvių tarpo kalbėjo LB 
apylinkės pirm. Vytautas Briz-
gys ir Alto skyriaus pirm. Algi
mantas Pautienis. 

Diskusijų sesijoje paliesta: 
šalta JAV valdžios laikysena 
dėl Pabaltijo valstybių pripaži
nimo; laiškų ir siuntinių ryšio 
nut raukimas su Pabaltijo 
žmonėmis; jaunuolių gaudymas 
kariuomenės tarnybon; prez. 
Bushui, senatoriams ir kongres-
manams laiškų rašymas del pa
ramos Pabaltijui; atšaukti No
belio premiją Gorbačiovui. 

Šios spaudos konferencijos 
koordinavimo darbą pavyz
dingai at l iko Gražina 
Kudukienė. 

Priimta rezoliucija persiųsta 
prez. Bushui, senatoriams, 
kongresmanams, gub. Voi-
novich ir Sovietų Sąjungos pre
zidentui Gorbačiovui. 

NAUJA LIETUVIU 
FONDO ĮGALIOTINĖ 

Dalia Puškorienė, Lietuvių 
fondo vadovybės pakviesta nuo 
šių metų pradžios, perėmė LF 
atstovės pareigas Ohio valsti
joje. Šias pareigas ilgus me
tus ėjo Milda Lenkauskienė, 
PLB vicepirmininkė. 

Dalia Puškorienė, su vyru dr. 

Kruvinąjį sekmadienį Lietuvoje prisimenant, sausio 16 d.' "levelando miesto 
centre vykusiose pabaltiečių demonstracijose kalba PLB v :cepirm. Raimun
das Kudukis. Dešinėje — Dievo Motinos parapijos kleboną.- -. tin. G. Kįįauskas. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

Viktoru (miręs 1989), užaugino 
ir išmokslino septynis vaikus; 
pati čia. Clevelande. įsigijo 
sociologijos mokslų bakalaurą 
ir klinikinės visuomeninės 
psichologijos magistro laipsnį 
Clevelando va l s tyb in iame 
universitete bei gilino studijas 
Case Western Reserve universi
tete. 

Dabar Court Diagnostic and 
Treatment privačios orga
nizacijos direktorės pareigose 
dirba Toledo mieste, Ohio, ir 
savaitgaliais, grįžusi į savo 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Worcester , MA 

METINIS ŠAULIU 
SUSIRINKIMAS 

Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopos susirinkimas vasario 9 
d. įvyko Maironio Parko patal
pose. 

Susirinkimą pradėjo ir jam 
vadovavo kuopos pirmininkas. 
LŠST Trakų rinktinės pirm. g. 
š. A. Zenkus perskaitė šaulių 
maldą. Susikaupimo minute pa
gerbti Kruvinąjį sekmadienį už 
Lietuvos laisvę Vilniuje žuvu
sieji. Prisimintas ir pernai miręs 
kuopos narys g.š. V. Pajėda. 

Kuopos sekretorė J. Miliaus
kienė, atlikusi patikrinimą, 
perskaitė praėjusio susirinkimo 
protokolą. Išsamius veiklos 
pranešimus atliko kuopos pirm. 
A. Grigalauskas; sekretorė, 
paminklo prižiūrėtoja ir kores
pondentė J. Miliauskienė iždi
ninke I. Markevičienė. Revizijos 
komisijos pirm. V. Ilgūnas 
pare iškė , kad su P. Štaru 
pat ikrinę iždo knygas rado jas 
tvarkingai vedamas. Kuopos 
finansinis stovis geras. Pra
nešimą atliko ir sporto vadovas 
H. Enrikaitis, o turto globėja 
pranešė, kad jos žinioje yra 50 
kuopos knygų, kurių vertė 197 
dol. 

LSST Trakų rinktinės pirm. 
g.š. A. Zenkus priminė apie 
rinktinės organizuojamą įšvyką 
į Lietuvių Muzikos festivalį 
Chicagoje, LŠST visuotinį ats
tovų suvažiavimą balandžio 
20-21 dienomis vyks ian t į 
Hamiltone. Kvietė dalyvauti 
minėtuose renginiuose. 

Kuopos pirm. inž. A. Griga
l a u s k a s pe r ska i t ė g a u t u s 
laiškus iš LŠST Centro valdy 
bos ir Worcesterio Lietuvių 
organizacijų tarybos kvietimus 
dalyvauti Vasario 16 minėjime 
Šiai tarybai priklauso ir šaulių 

kuopa. Nutarta organizuotai 
dalyvauti. 

Paskirta „Dovana Lietuvai" 
200 dol. Paskirtos aukos laik
raščiams „Draugui", „Darbi
ninkui". „Dirvai", „Kariui" ir 
Lietuvių Religinei Šalpai, vi
siems po 50 dol. 

Miesto burmistro kviečiamoje 
konferencijoje, kuopai atsto
vauti sutiko I. Markevičiene. 

Praėjusių metų pabaigoje dėl 
nesveikatos iš vicepirm. pareigų 
pasitraukė g.š. E. Meilus.Sr. Jo 
vieton išrinkta A. Maskeliū
nienė. 

Kuopos vėliavnešis H. Urli-
chas apdovanotas Šaulių 
Žvaigždės medaliu. Garbės 
ženklą jam prisegė rinktinės 
pirm. g.š. A. Zenkus. Sesė V. 
Kellog davė šaulės priesaiką. 
Prisaikdino kapelionas kleb. 
kun. V. Parulis,MIC. 

Susir inkimas užbaigtas 
Lietuvos himnu. 

Po susirinkimo atsigaivinome 
sesių šaulių paruoštomis vaišė
mis. 

J.M. 
IŠ BENDRUOMENĖS 

VEIKLOS 

Worcesterio LB apylinkės 
pirm. Stasys Rudys vasario 4 d.. 
8 vai. v. Maironio Parko patal
poje sušaukė valdybos narių 
posėdį. Jame atidžiai buvo per
žvelgti pirm. pateiktoje darbo
tvarkėje numatyti reikalai — 
Vasario 16 minėjimas, aukų pa
skyrimas. Vigilija, Spaudos kon
ferencija, kongresai ir kt 
įvairių švenčių renginiai. 

LB valdybai pranešta, kad 
šiomis dienomis miręs LB 
Worcesterio apylinkės narys 
Aleksas Š a k ū n a s paskyrė 
Vlikui ir LB po 280 dol. Už a.a. 
Aleksą Šakūną, LB v-bos prašy
mu, bus aukojamos šv Mišios 
Šv. Kazimiero par. bažnyčioje. 

Buvo aptarti visi Vasario 16 

d. — Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo sukakties minė
jimo įvykiai VVorcesteryje. 
Minėjimo programą paruošė 
VVorcesterio Lietuvių orga
nizacijų taryba. 

Sprendžiant aukų paskyrimą. 
— nutarta Vasario 6 proga pa
skirti Dovaną Lietuvai — 180 
dol.. lietuviškai spaudai — 150 
dol. (laikraščiams ir žurnalams; 
..Draugui", „Darb in inku i" , 
„Dirvai". „Pasaulio Lietuviui" 
ir „Eglutei" po 30 dol.). 

Gegužės 11-12 d. JAV LB 
tarybos rinkimus VVorcesterio 
apylinkėje praves Juozas 
Šteinys. 

Masinių trėmimų minėjimui 
numatyta data — birželio 9 d. 
Pagrindiniu paska i t in inku 
pakviestas Donatas Šatas iš 
Providence. 

J .B . 

namus, 3867 Cindy Lane, Seven 
Hills, prie Clevelando, Ohio 
44131 , t a lk ina įvair iems 
lietuvių darbams Dalia aktyvi 
a t e i t i n i n k ė , pirmininkauja 
Lietuvių moterų komitetui, tel
kiančiam vaistų, medikamentų 
ir kitokią pagalbą Lietuvai, tal
k inanč iam peticijų, laiškų 
rašymui atgimstančios Lietuvos 
reikalais ir kt. 

Perėmusi garbingas ir sun
kias pareigas, Dalia jas atliks 
tokiu pat uolumu, meile ir su
gebėjimu, kaip ir auginimą savo 
didelės lietuviškos šeimos. 

Visais L ie tuv ių fondo 
reikalais, tiek šios lietuviškai 
gyvybei išlaikyti institucijos 
šaltinio kapitalo didinimo, ar 
naujų narių verbavimo ar 
stipendijų klausimais, prašoma 
kreiptis į Dalią Puškorienę 
darbo dienomis Toledo telef. 
419-244-8624, savai tgal iais 
Seven Hills, tel. 216-524-7126. 
Sekmadieniais po lietuviškųjų 
pamaldų — Dievo Motinos 
šventovėje ją galima sutikti 
parapijos svetainėje. 

Sveikinimai ir linkėjimai 
naujajai LF įgaliotinei! 

SEKAMI JVYKIAI 
LIETUVOJE 

Clevelando lietuviai vasario 9 
d. Lietuvos gyventojų apklausos 
— plebiscito eigą sekė tele
vizijoje, amerikiečių spaudoje, 

radijo žiniose, „Tėvynės garsų" 
pranešimuose ir Vilniaus radi
jo užsieniui laidoje. 

Vasario 10 d., sekmadienį, 
TV 3 reporteris, dalyvavęs 
lietuviškose pamaldose Dievo 
Motinos šventovėje, atvyko į 
parapijos svetainę ir čia, norė
damas sužinoti išeivijos lietuvių 
reakciją apie džiuginančius 
apklausos rezultatus, kalbėjosi 
su R. Kudukiu, Rita Balyte, V. 
Rociūnu, E. Stepu. Pasikalbę- « 
jimo ištraukos buvo perduotos 6 
vai. ir 11 vai. vak. žinių pro
gramose. 

Lietuvos laisvės re ika la i 
kiekvieną sekmadienį kun. 
Gedimino Kijausko, SJ, pa
moksluose randa gražaus atgar
sio, primindami mūsų išeivijos 
pareigas padėti kovojančiai 
Lietuvai savo pinigine auka, 
darbu ir malda. 

„Tėvynės garsų" vedėjas Juo
zas Stempužis savo tr i jų 
valandų sekmadieninėse pro
gramose pateikia klausytojams 
paskutines žinias apie įvykius 
Lietuvoje. Jo transliuojami pasi
kalbėjimai su LB VVashingtono 
bendradarbiais Asta Banionyte, 
Arvydu Barzduku ar su ką tik 
iš Lietuvos atvykusiais tau
tiečiais informacinį lobyną la
bai praplečia. 

Didelės vertingos pagalbos J . 
Stempužis susilaukia iš ,,TG'" 
pranešėjų Kristinos Kuprevičiū-
tės (ji praveda valandos trans
liacijas viešoje radijo stotyje, 
Aldonos Stempužienės, Ilonos 
Kuprev ič iū tės , Dalios 
S t an i šk i enės , ku r i , e san t 
reikalui , pavaduoja vedėją. 
Įdomiai ir kul tūringai pra
vedamos l ietuviškos radijo 
transliacijos. 

„GRANDINĖLĖ" 
TARPTAUTINIAME 

FESTIVALYJE 

„Grandinėlės" šokėjai šešta
dienį, kovo 2 d., 7:30 vai. vak. 
su ilgesne programa dalyvauja 
Brecksville mieste rengiamame 
tarptautiniame festivalyje. 

Apylinkės Kivvanis Club tokį 
festivalį labdarybės tikslais 
rengia jau septintą kartą. 

Be „Grandinėls", šių metų 
programoje numatytos spal
vingos filipiniečių ir korėjiečių 
grupės ir tarptautinio garso 
vaikų choras „Singing Angels". 

Festivalis vyks Brecksville 
gimnazijos auditorijoje, 6376, 
Mill Rd., Brecksville. Dėl 
smulkesnių informacijų skam
binti Dean Webb, tel. 526-3464, 
arba Aleksandrai Sagienei, tel. 
442-8674. 

Ir šį sezoną „Grandinėlei" 
vadovauja Renė Motiejūnai-
tė-Booth. Šokius mokyti padeda 
Audra Gedrytė. Abi mokytojos 
yra grupės ilgametės šokėjos, 
ansamblyje šokančios nuo 1973 
metų. 

V. R. 

CLASSIFIED GUIDE 

TORGSYN 5542 Geary Blvd., 
San Francisco, CA 94121 

Telefonai: 
415-752-6546 
415-752-5721 
415-752-5721 (FAX) 

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ POPULIARIAUSIAS PREKES! 

VISIEMS AMERIKOS U E T U V I A M S ! 

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

TV, VCR'S 
TELEFONAI 
CAMCORDERS 
V o l t a i s * 127 /220 
TV PRI IMTUVAI 
per satel i tą Europai 

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

Importuotas kumpis 1 sv. 
Importuota dešra 2 2 sv 

Mincemeat" 0 75 sv 
Dešrelės {..Frankfurters") 1 sv 
Daniškas sūris 0 88 sv 
Troškinta jautiena 1 1 sv 
Mėsa baltame padaJe 1.1 sv 
Malta pupelių kava 
Tirpstanti kava 
Kondensuotas pienas 
Importuo'a aroata 
Kakava 
Sausi prieskoniai 
Importuo'as šokoladas 
Sokoia", •• ai pyragaičiai 
Grikiai art>a spageti 

1.1 sv. 
0 44 SV 
0 75 sv 

11 SV. 
11 sv. 
1 box 
1 box 

11 sv. 
2 2 sv 

Žamiauatoa kainom JAV-oaaa. Priimam užaakymua •lafonu 
U viatį JAVmiaatų Ir U kitu kraštų. Parduodama automotUlua 
gimlrtama 9ov Sąjungoj Parvadama oktlgua. 

Mušu parduotuve siunčia visokių rūšių radaus ir eiek-on,n,us prie
taisus i Sov Sąjungą su apmokėtu arba neapmokėtu muitu. 

TAIP PAT SALIMA SIŲSTI: 

* Prancūziški vaistai 
* Šeimos vaistinėlė (kit) 
" Vaistai vaikams (kit) 
* Maistas vaikams ( kit) 
' Automobiliai (LADA) nuo $5,600 
* šaldytuvai nuo $500 
" Health Spa pasiteiraukite 
* Kondominiumai Pasiteiraukite 
* Indų plovimo mašinos nuo $500 
* Skalbimo mašinos nuo$550 
* Mini-traktonai nuo $2,000 
* (vainos prekės Pasiteiraukite 

KOMPIUTERIA I 
• Su rualsku raidynu 

Valandos: p t r m . - t f e e d . 1 1 - S , 

katvlrt«J.-aa#td 1 1 - 7 

R E A L ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

Ontuifc KMIECIK REALTORS 
' « | 7922 S. Pulaski Rd. 
4m\ 4363 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės Į Danutę Mayer. Ji 
p ro fes i ona l i a i , sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus Įkainavimas 
veltui 

Na naujas, bet garas! 
Žavus 2 a namas; kampinis sklypas, 
priekyje veranda, salonas, valgomasis, 
virtuvė; 3 mieg. kamb.; kietmedžio grindys, 
rūsys: 2 auto. garaias $123,000 

Naujos statybos, d idž iu l i s namas 
Lemnta. Mūro. kedro. 4 mieg. kamb , 4 vo
nios FRVV-FP, ąžuolinės grindys ir apdaila, 
labai daug priedų ir patogumų. $239,900 

OLSICK & CO. . REALTORS 
1180 State Street 
Lemont, Il l inois 60439 QmtU(jY 
(708) 257-7100 21 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsi t 

už apdraudą nuo ugnies ir automobil io 
Das mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3 2 0 8 ' J W e s t 9 5 t h S t r e t 

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

Dear Birth Mother 

My husband I are a happily marned cou-
ple who can never have a child of our 
own. My husband is of Lithuanian des-
cent We are very stable and vvould give 
your child all the love in our hearts I I 
you ara pregnant A considsrtng 
•doptlon, please call us All legal and 
medical expenses paid. Thsress & 
Mike 708-795-9765. 

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

Turiu Chicigos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

REAL E S T A T E 

E B ^ 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6 5 2 9 S. Kadz la A v a . , 
Chlcago, IL 6 0 6 2 9 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų (vertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agantal kalba l iatuviikai 
• Nuolaida pensininkams 

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 . Va i tu i Į K A I N A V I M A S , 
nuolaida PENSININKAMS. 
Skamb in t i : 3 1 2 - 7 7 8 - 3 9 7 1 arba 
312-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC., 6600 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

LB MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Irena Bllnstrublena, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kadzle Ava. 
Tel. 436-7878 

Pradėkite naujus metus naujame 
mūro kedro...split-level" name. ant kal
nelio. Wiilow Springs. IL: 4 mieg Graži 
apylinkė, miškai aplink. Tik $159.900 

Kreiptis: Joan Rizzi, 
Coldwell Banker, 
t e l . 708-789-3200 

FOR SALE 

For sale 
1988 Cruiser Carver Mariner 
32 f t . , air. generator, 88 hrs 
$94.000. 

Tel . 708-257-2372 

IEŠKO BUTO 

Iš Lietuvos i lgesniam laikui 
atvykęs 27 m. vyras ieško buto 
Marquette Pk. apyl. 

Skambinti 708-430-0030 

AMTECH REFRIGERTION & 
APPUANCE CO 

FAST4 
CONVENIENT 
IN HOME OR 

CARRY IN 
SERVICE 

VAJOf) APPl lAHCF 
SPeCIAUST 

BcarantKH 
Repan* 

Sna 
13?3 

• Air Co*<Jit>o«***s • R**"g*ra«on 
• Freereti • Gos & E.ec'ric 9o«g*i 
• MicowOv« • Wosh«*'j * Orym 

LICEIMSED BONDEO INSURED 
• Call f<x De'a'is 

NOfiTH 
— m. amam n>nn7« 

SOOTM 
MIS W t»» 1 i r p i i n M. - 70» 435 0«*1 

U.S. SAVINGS BONOS 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
G e n r i k a s S o n g i n a s 

Knyga, kurią pradėjus norisi ir toliau skaityti. Istoriniai 
faktai ir nuotaikos, mitologija ir nuotykiai susipynę j vaiz
dingus pasakojimus, kurių realybė nekelia abejonių. 

Lengvai, sklandžiai skaitoma knyga, kuri tinka jaunam 
ir senam. 

Gražiai apipavidalinta, kietais viršeliais, patraukliu dail 
Ramintos Lapštenės aplanku ir vinjetėmis Puiki dovana (vai
riomis progomis. Kaina su persiuntimu 10 dol Illinois gyven
tojai dar prideda 64 et. valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Ch icago, IL 80629 



ŠVEDIJA JUNGIASI Į 
NAUJĄJA EUROPĄ 

Anders Thunderborg, Švedijos 
mbasador ius Amerikoje, Chi-
agos Tarybos ryš i ams su užsie-
iiu pakvies tas , vasa r io 20 d. 
albėjo Racąuet k l u b e apie 
>vedijos naują posūkį įsijungti 
Naująją Europą. Senasis diplo-

n a t a s A. Thunderborg , prieš 
>askyrimą jo ambasador iumi 
Amerikoje, buvo ambasado-
• iumi S o v i e t ų Są jungoje 
1986-1989). 

Geopolit inė Švedijos padėtis , 
<arp rytų i r v a k a r ų ver tė ją 
i ž imt i n e u t r a l u m o poziciją. 
Tik, kai Gorbačiovas paskelbė 
Sovietų Sąjungoje „glasnost" ir 
„perestroiką", Churchi l io pava
d i n t a „ G e l e ž i n ė u ž d a n g a " 
sugriuvo, Vokieti ja susivienijo, 
ry tų valstybėse s u s i k ū r ė demo
kra t inės vyr iausybės , Švedijos 
politinė padėt i s pas ike i tė , ir j i 
jau galėjo p a s u k t i į naująjį 
Europos kelią. T a m gerą atra
mą davė buvusi rudenį Paryžiu
je Helsinkio Akto valstybių kon-
f e r enc i j a . D a b a r g ruodž io 
mėnesį Švedijos pa r l amen ta s 
n u b a l s a v o d u o t i p r a š y m ą 
į s i j u n g t i į E u r o p o s Bend
ruomenę (European Communi-
ty). Švedija j auč ias i , kad j i 
pr ik lauso Europos bendrijai. 
Laisvajai Švedijos r inka i y r a 
naud inga Europa , O Europai 
re ika l inga Švedijos pramonė. 
E k o n o m i n ė j u n g t i s s u d a r o 
sąlygas ir poli t inei integracijai: 
laisvą prekybą, la isvą žmonių 
judėjimą. Ša l t as i s k a r a s dabar 
Europoje pas ibaigė , ypač k a i 
V a r š u v o s p a k t a s i š n y k o . 
Žinoma, dabar , ka i Sovietų 
Sąjunga išs igando demokrat i
zacijos i r vėl susivyniojo į 
d ik t a tū r inę t r i ūbe ię , būt ina , 
k a d N A T O n e i š n y k t ų , o 
Amer ika ir K a n a d a buvo ir bus 
seni Europos d r a u g a i . Švedija 
t ik i į būs imą Europos pramonę 
ir į būsimą suklestėj imą Eu
ropos , k u r i a p j u n g s a p i e 
300.000,000 piliečių. 

Į klausimą, kokią ateitį jis 
p r ama to Pabal t i jo valstybėms, 
a m b a s a d o r i u s a t s a k ė , k a d , 
žvelgiant į i lgesnę perspektyvą, 
Lietuva, Latvi ja ir Estija bus 
nepr ik lausomos. 

Mano klausimą, apie Švedijos 
vaidmenį švar in t i Baltijos jūrą, 
ambasador ius praplėtė . Švedai 
labai suinteresuoti Baltijos jūra. 
Švedija imasi iniciatyvos pa
j u d i n t i v i s a s Bal t i jos j ū r ą 
supančias va l s tybes ir j a s ap
jungt i . Švedija j a u įsteigė šiam 
re ika lu i c en t ru s Estijoje — Ta
line ir Latvijoje — Rygoje, tai 
esančios istoriniai senos su Šve
dija d raugys tės . Ten Švedija 
dabar investuoja. Pasigyrė, kad 
pvz. sus t ipr in t i Latvijos privatų 
ūkį Švedai pa s iun t ė Latvijai 
daug t r a k t o r i ų žemės apdir
bimui . Dabar Švedija tar ias i ir 
su Lietuva. Švedija t ikisi su
daryt i Baltijos jūros valstybių 
Sąjungą. V i e n a m klausytojui 
paklausus , k a i p t en buvo, kai 

švedų žvejų t i n k l a i pagavo 
sovietų submariną, ambasado
rius a t s a k ė , k a d j is tada į te ikė 
dėl t o Maskvai protestą. Šve
dijai t a d a kainavo daug pinigų: 

Švedijos iždas paskyrė apsi
gynimui nuo submarinų dideles 
s u m a s pinigų. Todėl d a b a r 
Švedija yra labiausiai pr i tyrusi 
s u b m a r i n ų k a r e ir tą savo 
patir t į galės perduoti būs imai 
Europai . Irako kare Švedija 
remia Jung t in ių Tau tų rezoliu
ciją. 

P . N a r u t i s 

A.tA. 
TEKLA RUCHAS 

DOBROVOLSKAITĖ 

Gyveno Chicagoje, Bridgeport apylinkėje. 
Mirė 1991 m. vasario 27 d., 7 vai. vakaro, sulaukusi 103 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kretingos apskrityje, Mosėdžio valsč., II-

gavos kaime. Amerikoje išgyveno 79 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus VValter A., duktė 

Sabina Henson, žentas John, šeši anūkai, penkiolika 
proanūkų; brolio ir seserų vaikai Lietuvoje: krikšto duktė 
Silvia Termenas; dukterėčia Xavera Žilius, gyv. Philadelphia; 
mirusios sesers Bernice vaikai, gyv. Michigan. 

Velionė buvo žmona a.a. Antano, motina a.a. Antano ir 
a.a. Silvios Zaniauskas, sesuo a.a. Bernice Peters ir a.a. Frank 
Dobrovolskio. 

Velionė priklausė draugijoms: Tretininkų. Apaštalystės, 
Švč. Sakramento ir Misijų; buvo pirmininkė Gyvojo 
Rožančiaus ir Amžinojo Rožančiaus būrelių; priklausė Lietu
vos Vyčiams, kuopa #36; buvo rėmėja: Šv. Kazimiero Seserų 
(amžina narė), Tėvų Marijonų, Šv. Pranciškaus Seserų ir Nek. 
Prasidėjimo Marijos Seserų. 

Kūnas pašarvotas šeštadienį, kovo 2 d. nuo 6 iki 9 v.v. ir 
sekmadieni, kovo 3 d. nuo 2 iki 9 v.v. Gaidas-Daimid 
koplyčioje, 4330 S. California. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, kovo 4 d. Iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta i Š\ 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnus, duktė , anūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440. 

K R E G Ž D Ė S 

Visomis savo kūno ypaty
bėmis krežgdė y ra pri taikyta 
p r a l e i s t i o r e žymią savo 
gyvenimo dalį . Didesnę dienos 
dalį jos praleidžia ore. Ore jos 
p a g a u n a s k r a i d a n č i u s vabz
džius, ku r i a i s mai t inasi ir tik 
esant blogam orui, kai vabzdžiai 
neskraido, kregždės moka juos 
nur ink t i n u o šakų, žolių, sienų, 
bet ir šį re ikalą atl ieka skraidy
d a m o s . J o s ge r i a vandenį , 
praskr i sdamos viršum vandens 
pav i r š i aus , ir net maudosi, 
u ž s k r i d u s i o s i r iš da l ies 
pasinėrusios į vandenį. Greta 
čiurlių yra t a i geriausi lakūnai. 
Maža yra plėšriųjų paukščių, 
kur ie ga lė tų j a s pavyti ore. 
Ta ta i daro vien smulkūs grei
t ie j i s a k a l a i , k a i p pvz., 
skė t saka l i s . 

T . I v a n a u s k a s 
(ii T iottivAs n m i W i a i , l 

A.tA. 
MARIJONA MARMIENĖ 
Gyveno Midlothian, IL, anksčiau Chicagoje. Marąuette 

Parko apylinkėje. 
Mirė 1991 m. vasario 26 d., 6:40 vai. vakaro, sulaukusi 

81 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Griškabūdžio valsč., Amerikoje išgyveno 

42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Genevieve Cleland. 

žentas Frank. keturi anūkai: John, James. Jerome. Julie. 
Velione buvo žmona a.a. Pijaus ir sesuo a.a. kun. Juozo 

Šeštoko 
Priklausė Lietuvos Dukterų Draugijai. 
Kūnas pašarvotas penktadieni, kovo 1 d. nuo 3 iki 9 v.v. 

Petkus Marųuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 2 d. Iš kopKčios 9 vai. 

ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčia, 
kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę duktė , žentas ir anūka i . 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 312-476-2345. 

Tik Tu. kuris gyventi pažadini lelija. 
Kuris laukus šilkais, o kalnus sidabru nukloti. 
Kurio alsavime numirę kelias ir hgnnys gjįm. 
Tik Tu, o Viešpatie, tik Tu tark žodi iš Tenai... 

A.tA. 
Dr. PETRAS PEČIULIS 

Gyveno Ch <goje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1991 m vasario 27 d.. 11:54 vai. vakaro, sulaukęs 

86 m. amžiaus 
Gimė Lietu.oje. Raseiniuose. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmonz. Elena Abramikas-

Pečiulienė ir g minės Amerikoje ir Lietuvoje. 
Kūnas p a s a r g a s penktadienį, kovo 1 d. nuo 4 iki 9 v.v. 

Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 2 d. Iš koplyčios 10 vai. 

ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kuri- 10:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą Velionio kūnas bus sudegintas. Palaikai — 
Mt. Hope kapi-1•->-

Nuoširdžiai kvočiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvau . šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona ir kiti giminės. 

Laidotuvių d rėkt. Donald M. Petkus. Tel. 312-476-2345. 
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I s t o r i k e i 

A.tA. 
MARIJAI KIZIENEI 

m i r u s , r e i š k i a m e gil ią užuo jau tą jo s vyrui A N T A N U I 
K I Z I U I ir d u k r a i VIDAI . Mes k a r t u l iūdime su J u m i s . 

Juozas ir Aldona Ruokis su šeima 

PENKIOLIKOS METU 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
Grasilda Grauslytė 

ŠLIŪPIENĖ 
KARTANIENĖ 

1899.1.12 Palangoje 

1976.III.6 Ka'ifornijoįe 

Grasildos mylėta daina 

PARGRĮŽK! 

A.tA. 
ANDRIUS 
VAITKUS 

Jau suėjo dveji metai, kai žiauraus plėšiko sužeistas, po 
ilgu kančių mirė mano mylimas Vyras, mūsų Tėvelis ir 
Senelis. 

Šv. Mišios už a.a. Andriaus sielą bus aukojamos kovo t-i 
d. 9 vai. ryto East St. Louis lietuvių bažnyčioje. 

Nuolankiai prašome visus gimines ir draugus prisiminti 
a.a. Andrių savo maldose. 

Žmona Marija, dukterys Gražina ir Živilė su vyra is 
ir devyni anūkėliai . 

M i e l a i s t u d i j ų d r a u g e i - ž i v i l i e t e i 

A.tA. 
MĖGAI BARNIŠKAITEI 

m i r u s , s e s e r į I Z A B E L E J O N A I T I E N Ę ir g imines 
n u o š i r d ž i a i u ž j a u č i a ir l iūd i 

Bronė Motušienė 
Valerija Čepaitienė 

F. E. Weatherly 
vertė Stasys Rimkus 

Kad Tu čionai pargrįžtumei iš naujo, 
Kame svajonių skesdavo vilnys... 
Žalios šakos Tu šnabždesį išgirstum. 
Žinok, tai sie!' > atduksys. 

Kad Tau neleis audra ramiai miegoti, 
Bešėldama lyg alkana minia.. 
Žinok, tai aš raudoju nelaimingas, 
Tavęs nebėra pas mane. 

L iūd in t i š e ima 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

T R Y S MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
P A T A R N A U J A IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4605-O7 S o u t h H e r m i t a g e Avenue 
T e l e f o n a s - (1-312) 927-1741-1 

4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a s - (1-312) 5230440 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to save regularly! 

Paid and 
Compounded 

Ouarterlv 

see us for 
U ū l K t financing. 

AT OUR LOW RATES 
MVITH R f P A r M f N T 

TO F U VOUff I N C O M I 

Sa vings and Loan 
2212 VVEST C E R M A K ROAD CHICAGO. ILL 60608 

Pete ' Kazanauskas. Prs. Tel.: 847-7747 
Hours: Mon. Tue. Fri. 9-4 Thur. 9 8 Sat 9-1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

k a d a t i d a r o n a u j u s l a i d o t u v i ų n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
M a r ą u e t t e P a r k e 

K i t i S . C . L a c k l a i d o t u v i ų n a m a i : 
1 1 0 2 8 S o u t h v v e s t H v v y . * P a l o s H i l l s 
9 2 3 6 S . R o b e r t s R d . * H i c k o r y H i l l s 

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

^T. MARY & EVERGREEN 
MONUMENT COMPANY 

9100 SOUTH KF.DZIF. AVENUE 
KVERGREKN P ARK. ILLINOIS 60642 

708 422-7146 OR 312 233-3015 
(UORNER OK 91S I & KEDZIE> 

JA 80 METŲ PREKIAUJAME ..ROCK OF AGES" 

• Pamint' s 
• Ant-
• Mauzo! ° 
• Bronza •' 
' Dv į 
• Ar.t^ar • 
• La'1" 
• Valymą* 
• Antkac paminklai 

rac* - *ymą 
Paminklu m •'Urė)imo kambarys 

įminimo lentos 
'mn.mo lentos 
1Š3I 
apiai 

AUKŠT0S KOKYBĖS ANTKAPIAI PRIEINAMOMIS KAINOMIS 
Pirmad—penkt. 9:00 v.r. — 4:30 v. p.p. 

Šeštd. - 10:00 v.r. — 4:00 v. p.p. 
Sekmad. — 11:30 v.r. — 3:30 v. p.p. 

APTARNAUJAME VISŲ RELIGIJŲ KAPINES 
Vion,nt«iė paminklų prekyba pietinėje miesto dalyje 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2333 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 =H1th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144^ South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

V i s u s l a i d o t u v i ų n a m u s ga l i t e p a s i e k t i 
s k a m b i n d a m i l -(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
D O N A L D A. PETKUS 
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DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. kovo mėn. 1 d. 

x Švč. M. Mar i jos Gimimo 
parapijos choras, vadovaujamas 
muz. Antano Lino.kovo 24 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. rengia 
religinį koncertą. Koncertas bus 
su simfoniniu orkestru. J au da
bar ieškoma mecenatu būsi
moms išlaidoms padengti. 

x J u o z a s Budra i t i s , Lietu
vos t ea t rų sąjungos pirmi 
ninkas, yra atvykęs į Ameriką, 
iškviestas JAV LB Kultūros 
ta rybos , f i n a n s u o j a m a s 
Amerikos valdžios. Jis atvyko 
pasi tarimams įvairiuose mies
tuose su profesiniais aktoriais. 
Lydimas Arūno Čiuberkio, 
turėjo susitikimus Nevv Yorke ir 
Bostone. Chicagoje bus apsisto
jęs D. Kučėnienės namuose. 
Sutikimas rengiamas Seklyčioje 
kovo 6 d. 7:30 vai. Kviečiama 
visuomenė, besidominti teatru. 

x B r i g h t o n P a r k o Mote rų 
k l u b o me t in i s nar ių susi
rinkimas bus ketvirtadienį, ko
vo 7 d., 1 vai. po pietų Kojak 
salėje. 4500 So. Talman Ave. 
Narės prašomos atsilankyti . 
Yra svarbių reikalų aptart i . Po 
susirinkimo bus vaišės. 

x Lie tuvių F r o n t o bičiu
l i a m s p r i m e n a m a , kad 
balsavimo lapai su vokais dar 
galima išsiųsti komisijai iki šių 
metų kovo 10 d. (pašto ant
spaudo data). Nebalsavusius iki 
šiol prašoma paskubėti dalyvau
ti rinkimuose į vyriausią tarybą 
ir kontrolės komisija. 

x Dail. A d a S u t k u s , Home-
wood, 111., u i gautą kalendorių 
atsiuntė 25 dol. auką. Po tiek 
pat ats iuntė už kalendorių ir 
korteles Vincas Šmulkštys, Sta
sys Žilevičius, Chicago. 111., V. 
Chaves. Marstons Mills, Mass., 
Nuoširdus ačiū. 

x A t s i u n t ė p o 10 dol. už ka
lėdines korteles ir kalendorių 
Felicija Jaun ius , A. Dabrila, R. 
Masilionis, H. Svazas, A. Stašai
tis, J. Lopatauskas. Jadvyga 
Mulokas. K. Smilgius, Ant. Kal
vaitis, dr. P. Jokubka, Povilas 
Okincinas, A. Kuprinskas. La-
hai dėkojame. 

x Pa l . J u r g i o Matu la ič io 
Misijoje, Lemonte šv. Mišių 
vaikams kovo 3 d. sekmadienį 
nebus . Mišios bus kovo 10 d. 
9:30 vai. ryto. 

(sk) 

x I e š k a u scenos veikalų; 
St. Žemaičio „Žmogžudžio duk
tė" . 4 veiksmų drama, kuri 
buvo suvaidinta 1950 m. DLK 
Vytauto klube Montrealyje. 
Kanadoje. Grušo? „Užgrobtoje 
žemėje" drama, kuri buvo vai
dinta su pasisekimu Telšiuose 
1942 m. Mielai atsilyginsiu. 
Adas P a u l a u s k a s , 1561 W. 
M a y b e r r v Ave., Hemet . CA, 
92343 , U S A . T e l . : (714) 
658-2062. 

'sk) 

x Ramoną Steponavičiūtė 
:nasi svečių apgyvendinimu 

Lietuvių Muzikos šventes metu. 
Yra užsakyti įvairūs viešbučiai. 
Atvykstantieji svečiai prašomi 
iš anksto rezervuoti kambarius. 
Beliko tik 12 savaičių iki 
į ventės. 

x Kaziuko mugėje Jaunimo 
centre šį sekmadienį, kovo 3 d., 
bus priimamos visos nenaudo-

mos skautų.-čių uniformos. 
-.ias uniformas turintieji 

prašomi atnešus jas įteikti 
Miško broliams". Mugė bus 

atidaryta nuo 11 vai. iki 3 vai. 
p.p. 

x „Laisvės a tg imimo" die
nos demonstracijoje Daley 
Plazoje vyksiančioje pirmadienį. 
kovo 11 dieną. 4:00-5:30 v. p.p.. 
dalyvaus ir kalbės kongres-
manai Durbin, Sarpalius ir 
Lipinski. Demonstracijas or
ganizuoja . .Lithuanian Hot 
Line". Visi raginami dalyvauti. 

x Margutis k\ 'ečia kovo 10 
d. popiete praleisti Jaunimo cen
tre. Tą dieną 3 vai. p.p. bus 
paminėta Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo vienerių 
metų sukaktis. Atlikus trumpos 
apimties minėjimą, koncertuos 
sol. Jina Varyte ir pianistas Po
vilas Stravinskas. Visi kvie
čiami atsilankyti. 

x Vytauto D- Šaulių rink
tinė savo būstinėj rengia Viado 
Pūtvio minėjimą kovo 3 d.. 
sekmadienį. 2 vai. p.p. Paskaitą 
skaitys Algirdas Budreckas. 
Edm. Vengianskas rodys savo 
paties susuktą filmą iš Lietuvos. 

iliai ir svečiai kviečiami 
įlyvauti. Po minėjimo bus 

kavutė. 

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 
^peikytė, kuri taip pat atliks ir 
dal i programos. Bil ietai 
gaunami: Gifts Internat ional . 
sav. Natalija ir Jonas Vazneliai. 
2501 W. 71 St„ Chicago, IL 
*0629. tel. 312-471-1424. 

(sk) 

x Pasaul io Lietuvių J au 
nimo Kongreso ruošos komi
teto pirmininkė. Ariana Ras 
tauskaitė šiuo metu lankosi 
Chicagoje. Visi. kurie domisi 
Kongresu, kuris įvyks atei
nančią žiema Pietų Amerikoj, 
kviečiami dalyvauti jos pri
ėmime penktadieni, kovo 1 d.. 
8 v.v. Blue Hill Inn, Lemonte. 
Bus smagi proga pabendrauti ir 
sužinot; daugiau apie Kongresą. 
Ruošia JAV Lietuvių Jaunimo 
sąjunga. Chicagos skyrius. Jei 
turite klausimu, skambinkite 
L i n a i Ž l i o b i e n e i : (708) 
969-8544. Dėl nurodymu i Blue 
Hill Inn: (708) 257-9768. 

(sk) 
x Baltijos r e s to rane geras 

lietuviškas mais tas ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdiena 11 v r 9 v.v. Užda
rytas pirmadieniais 8100 Ro-
ber ts Rd . tel. 708-458-1400. 

(sk) 

x Pris tatome Lietuvoje t ik 
naujus automobilius. Visų fir 
mų mašinos pigesnės negu 
Vilniaus dolerinėje 20-30^. Vi
sos su garantija. Keičiame 
aukštu santykiu dolerius į rub
lius. Parūpiname bu tus gimi
naičiams Skambinkite iki 12 
vai. dienos tel. (312) 434-8618. 

ia\r\ 

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

(sk) 

x K A R G O I LIETUVA*- 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 Į 
RYGĄ. Siuntinius atsiimti RY
GOS muitinėje. Minimumas 
110 lbs arba 50 kg. Kaina $1.45 
už svarą Kreiptis į: G. T. In
t e rna t i ona l , tel. 708-430-7334, 
9525 So. 79th Ave., Hickory 
Hills, IL 60457. 

(sk) 

x LB Cicero a p y l i n k ė s val
d y b a šaukia kovo 10 d. metinį 
susirinkimą Šv. Antano parapi
jos salėje tuoj po lietuviškų šv. 
Mišių. Programoje bus veiklos 
met in i s p r aneš imas , dalies 
valdybos rinkimai, klausimai ir 
sumanymai. Valdyba kviečia 
visus Cicero ir apylinkių lietu
vius dalyvauti ir atlikti savo 
tautinę pareigą. 

x Marijos a u k š t . mokyklo
j e po vasario 17 d. Lietuvos ne
priklausomybės minėjimo buvo 
rasta piniginė. Prašoma kreip
tis į Marijos aukšt . mokyklos 
raštine tel. 312-925 8686. 

x Balzeko Lie tuvių kultū
ros muziejui Vladas Maželis 
y ra paruošęs pokalbį apie 
Amerikos mokslo institucijas ir 
į va i r i a s g a l i m y b e s gaut i 
stipendiją. Kovo 8 d., penkta
dienį, 6 vai. vak. laukiame jūsų 
ir a r t imų jų da lyvau jan t . 
Kviečiami visi tėvynainiai. 

x „Kr ivū lė" , pereitų metų 
gruodžio mėnesio numeris, gau
siai iliustruotas ir gražiai pri
rašytas r imtais straipsniais ir 
nekrologais, išėjo iš spaudos. 
Atsakingas redaktorius — prel. 
A. Bunga, technine redak. dr. B. 
Vileišytė. 

x Švč. M. Mar i jos Gimimo 
parapi jos bažnyčioje kiekvieną 
sekmadienį 9:15 vai. bus vaikų 
šv. Mišios. Pradėjo jas laikyti ir 
vaikus organizuoti praėjusį 
sekmadienį. 

x Ats iun tė p o 10 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
Sofia Vėbras, St. Martikus. dr. 
K. Jablonskis, A. Sinkevičius, 
kun. Vladas Aleksoms, Joana 
Drukteinis. Vytautas Vanagas, 
J. Martinkus J. Vasiliauskas, V. 
Banys, John ir Lillian Kasuba. 
J. Plačas, Frank Radis, A. 
Varneckas. W. Pliskaitis, Re
gina Pe t rauskas , Kostas ir 
Dana Burbai, Kostas Ramonas, 
A. Sereika, Vyt. Vitkauskas, I. 
Nausėdas, Mečys Javas. Birutė 
Kačinskas, H. Plaušinaitienė. 
Labai dėkojame. 

x VH-tasis Mokslo ir Kūry
bos s impoz iumas įvyks Lietu
voje gegužės 23-30 d. Kviečiame 
visus prisidėti. Išskrendame 
gegužės 20 d. ir grįžtame birže
lio 5 d. K a i n a $1,316 vienam 
asmeniui įskaitant oro susisie
kimą, viešbut į , maistą, ir 
ekskursijas po Lietuvą. Skam
binti: B. Zala tor iene i , Travel 
Advise rs , 708-524-2244. 

(sk) 

x Romas P ū k š t y s praneša . 
kad visi siuntiniai į Lietuvą 
siunčiami SU PRISTATYMU 
Į NAMUS PAPIGINTOMIS 
KAINOMIS. Drabužiai, mais
tas, vaistai - KIEKIAI NERI
BOJAMI , MUITO NĖRA. Iš 
kitų miestų savo daiktus siųs
kite mums paštu arba UPS 
TRANS PAK, 2638 W. 69 St„ 
C h i c a g o , I L 60629, t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x RŪKYTOS MĖSOS GA
MINIAI — aukštos kokybės. 
Pristatome į namus Lietuvoje — 
$84.00. TRANSPAK, 2638 W. 
69 St., Ch icago , IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x Gre i t p a r d u o d u vienos ir 
dviejų še imų namus Chicagoje 
ir apyl inkėse. Skambinkite 
RE MAX REALTORS, Rimas 
S tankus , tel . (312) 5865959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

Kino aktorė Ann Jillian - Jūratė Nausėdaitė praves Muzikos švente 
Chicagoje. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

x Akcųų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime i r pa rdav ime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andrius Kurkulis, 
tel. 312-977-7242 dirbą su Rod 
man & Renshaw, Inc. Chicago
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. 1-8O0-423-2294. 

(sk) 

ANN JILLIAN IR 
DAINŲ ŠVENTĖ 

Jau buvo spaudoje minėta, 
kad Ann Jillian-Nausedaitė su
tiko pravesti Dainų šventę. Tai 
yra didelis laimėjimai šventės 
iškilmingumui ir pasisekimui. 
Šiaip ar taipji yra amerikiečių 
tarpe gerai žinoma. Mūsų spau
doje mažai tebuvo minėta, kad 
praėjusiais metais ..dešimties 
populiariausių" moterų tarpe 
jai atiteko penktoji vieta. Tuo 
tarpu garsioji Valijos princesė 
Diana turėjo pasitenkinti tik 
dešimtąja. 

Savo filmų artistes karjerą ji 
oradėjo būdama dešimties metų 
amžiaus Walt Disneys filme. Ji 
yra vaidinusi filmuose su 
Natalie Wood, Rosalind Russel. 
J i yra plačios skalės artistė ir 
nesirbiboja tik filmais, bet 
plačiai reiškiasi scenoje ir tele
vizijoje. Broadv% ajaus scenoje ji 
vaidino su Mickey Rooney 
(1979). Televizija taip pat jai 
nesvetima sritis. Ypač ji pa
garsėjo televizijos filme: „The 
Ann Jillian Story", tai yra 
filmas apie jos gyvenimą. Už tą 
filmą ji gavo geriausios aktorės 
„Golden Globė" žymenį. Per 
praėjusias Kalėdas ji kar tu su 
Bob Hope lankė ka r in ius 
dalinius Saudi Arabijoje. Dar 
t enka paminėti, kad jos 
informacijoje, kuri yra parengta 
angliškai spaudai, įžangoje 
didelėmis raidėmis yra: „Love
ly & Lithuanian". Ten yra 
rašoma, kad jos tėvai Juozas ir 
Ona Nausėdai vos spėjo išbėgti, 
kuomet rusai okupavo Lietuvą. 

Jos karjera prasidėjo, kuomet, 
būdama ketverių metų 
amžiaus, dainavo l ie tuvių 
renginyje Bostone. Taigi mums 
pa t iems nieko nebereikia 
pridėti. Čia nėra mūsų tikslas 
duoti jos pilną biografiją, bet tik 
paviršutiniškai supažindinti su 
šia lietuvaite. Kadangi Dainų 
šventėje žada dalyvauti ir 
žinomesni amerikiečiai — 
politikai, tad jos dalyvavimas 
bus dėmesio centras tiek 
svečiams, tiek ir televizijai. Be 
to, bus išvengta trinties, kuri 
dažnai yra neišvengiama. Po 
švenčių beveik visuomet tenka 
girdėti nepasitenkinimų, kodėl 
ta. o ne kita prukyje stovėjo. 
Tad su jos daly va>.mu šios trin
ties bus bent daht.ai išvengta. 

Šventė, atsižvcU lant į mūsų 
sąlygas, žada but: graži ir di
delė. Pagal turimus duomenis 
jau yra užsirašę 71 "> choristų ir 
215 jaunių. Taip pat Šventėje 
dalyvaus iš Chi< •. ,)S apylinkių 
144 tautinių šoku; -okėjai. Taigi 
vien programas dalyvių bus 
1200'įskaitant ork-strą). Damų 
švente yra rengiama po bendra 
Muzikos švente- iškaba. Ta 

šventė apims visą gegužės 
mėnesio antrąją pusę. Taip pat 
nereikia užmiršti, kad į šios 
šventės sudėtį įeis ir Chicagos 
Lietuvių operos „I Lituani" 
grandioziniai pastatymai ir dar 
daug kitų renginių. Po Muzikos 
šventės kepure bus 11 skirtin 
gų renginių ir meno parodos. 
Tad reikia įsivaizduoti, kad visa 
tai suorganizuoti ir pravesti 
reikia didelių pastangų, daug 
talkos ir visuomenės paramos. 
Tad lauktina ir atitinkamo 
visuomenės dėmesio. 

J . Žygas 
LIETUVA GYVA 

RŪTOS RATELYJE 

Vasario 17 d. Marijos aukš
tesniojoje mokykloje vyko Lie
tuvos Nepriklausomybės minė
jimas. 1918 metais Vasario 16 
d. diena nešė laisvę visiems. 

Minėjime dalyvavo Marijos 
aukštesniosios mokyklos Rūtos 
ratelio narės , kurios buvo 
pasipuošusios tautiniais rūbais 
ir jų krūtines puošė gintarai. 
„Rūtelės" pasitiko garbingus 
svečius į „savo namus" lietuviš-
ku-kukliu „labas", sodino juos 
į skirtas vietas ir linkėjo 
malonios nuotaikos lietuvių 
tarpe. 

Rūtelės svečiams minėjo, kad 
lietuvių tauta 13 amž. sukūrė 
valstybę, ilgą laiką išsaugojo 
savo kalbą, raštą ir kultūrą. Jos 
sakė, kad Lietuva, kuri turi 

tokią garbingą istoriją, šiandien 
dar negali džiaugtis nepriklau
somo gyvenimo vaisiais. Kovo
je del nepriklausomybes Lietu
va eina ilgu keliu, kuris yra 
aukomis nuklotas ir užmigdyta 
laisvė vėl pakils , t ik mes 
neturime suklupti t ame kelyje 
į laisvę. Mes turime būti vien-
ningi dėl savo likimo, dėl praei
ties, dabarties ir ateities. 

Rūtos ratelis, surinkęs už pa
tarnavimą aukas rūbinėje, dalį 
to pelno nusprendė skirti Lietu
vos j a u n i m u i . Vadovė B. 
Sturonaitė kreipėsi į Švietimo 
tarybos pirmininkę Reginą 
Kučienę. kuri sutiko išsiųsti 
mokyklinių reikmenų į Lietuvą. 
Rūtos ratelis džiaugiasi, kad 
nors laikina šypsena nušvis 
mūsų tėvynainių veiduose. 

B. S. 

VYRESNIŲJŲ LIETUVIŲ 
CENTRE PAMINĖTA 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ 

Socialinių reikalų tarybos pro
gramų organzuotojos Elenos 
Sirutienės pastangomis vasario 
20 d. įvyko Nepriklausomybės 
šventės minėjimas Seklyčioje. 
Dar prieš 2 vai. jau stalai buvo 
apsėsti vyresniųjų dalyvių, 
atvykusių pagerbti tą ypatingai 
svarbią lietuvių tauta i dieną. 

Programų vedėja E. Sirutienė 
pristatė šio minėjimo prele
gentą. „Pasaul io l ie tuvio" 
redaktorių Bronių Nainį, pa-
kviesdama jį paskaitai . 

Prelegentas gerai paruoštoje 
paskaitoje nušvietė šio meto 
lietuvių tautos įtemptą padėtį, 
bekovojant už nepriklausomos 
vals tybės a t s t a t y m ą . J i s 
daugiau kalbėjo apie kovo 11 ir 
sausio 13 dienų datas, kurios 
liks lietuvių tautai neužmirš
tamos. 

Jis iškėlė 3 svarbius veiks
nius, nuo kurių priklauso mūsų 
vals tybės a t k ū r i m a s . Pat i 
lietuvių tauta. Sovietų Sąjungos 
vadovai ir Vakarų pasaulio 
valstybės. Plačiau aptarė tuos 
visus 3 veiksnius, išryškin
damas jų rolę šiuo momentu. 
Lietuvos taryba ir jos prezi
dentas Vytautas Landsbergis 
padarė viską, k a s bebuvo 
gal ima p a d a r y t i . Sovietų 
valdovai su M. Gorbačiovu prie
šakyje daro viską, kad ta ant 
bedugnės krašto atsidūrusi 
imperija nesubyrėtų. Todėl ir 
Pabaltijo valstybių atsiskyrimą 
visaip trukdo. Viskas priklau
sys nuo kovo 17 d. referendumo 
visose respublikose. Jei jos pasi
sakys už išlaikymą Sovietų im
perijos, kas tikriausiai ir įvyks, 
tai tada M. Gorbačiovas gali 
kruviniausiu būdu sutramdyti 
Pabaltijo valstybių siekimus. 

„Rūtos" ratelio atstoves I* kaire 
Šilimaitytė ir Matilda Srydagis 

'ilija Meilyte. Klizabeth Yerkes, Krista 

Nuotr B. Sturonaitės 

IS ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— A.a. Felicija Dunauskie-
nė-Kojelienė, Phoenix, Ariz., 
95 metų senosios išeivių kartos 
lietuvė, mirė vasario 15 ir 
Greenvvood Memorial Park 
kapinėse palaidota vasario 21. 
Šv. Mišias atlaikė ir religines 
apeigas kapinėse atliko kun. 
Raimondas Klumbis. Į laidotu
ves buvo atvykę giminių ir 
draugų iš Michigano, Illinois ir 
Californijos. Buvo atvykęs ir 
velionės anūkas, naujai iš
rinktas Michigano valstijos 
senatorius Matthevv Dunaskiss. 

— K o m p o z i t o r i a u s J o n o 
Švedo (1927-1981) dešimties 
metų mirties sukakčiai Memo
rialinis koncertas per Tėvynės 
Garsų Radijo vakarinę laidą 
įvyks kovo 10 d., sekmadienį, 7 
v.v. WCPN - 90.3 Clevelande. 
Bus a t l ik t i kompozitoriaus 
kūriniai iš 1989 m. Vilniuje 
įvykusio muzikos festivalio. 
Kūrinius atliks smuikininkas 
Raimundas Katilius, pianistai 
Andrius Vasiliauskas, Ričardas 
Biveinis ir mezzosopranas 
Aldona Stempužienė-Švedienė. 
Programą praves Kristina Kup-
revičiūtė. 

— Nauja is nar ia i s šimti
n inkais buvo priimti Vytautas 
Raulinaitis, Antanas Kubilas 
Lietuvių klubo šimtininku pasi
darė aktyvus narys Floridoje 
Petras Griganavičius. Aktyviais 
nariais priimti Neda ir Juozas 
Augučiai, Aldona Raulinai-
tienė. Vladas Navickas, Vanda 
ir Albinas Mickai ir Jonas Nar-
jauskas. 

Trečiasis veiksnys — Vakarų 
valstybės yra gana santūrios, 
net abejingos. Jeigu jos, vado
vaujant JAV, pripažintų greitai 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
atsiųstų ambasadorių, tai tada 
ir kitos valstybės jomis pasek
tų. Tuomet M. Gorbačiovas ne
bedrįstų kariuomenės ir KGB 
dalinių pagalba užgniaužti 
Pabaltijo respublikų siekimus. 
Lieka dar Rusijos respublikos 
prezidentas Jelcinas, kuris irgi 
gali suvaidinti reikšmingą rolę. 

Prelegentas atrado dar ir ket
virtą veiksnį — tai lietuvišką 
išeiviją. Pagal jį nei Vilkas, Altą 
ar LB neatliko savo pareigų pa
gelbėti Lietuvai. Jis siūlė suor
ganizuoti bent 500 veiklių lietu
vių, kurių kiekvienas nepa
liaujamai dirbtų pristatytas prie 
kongresmano ar senatoriaus, 
spausdami juos pr ivers t i 
Amerikos Valstybės depart. ir 
prezidentą pripažinti Lietuvos 
vyriausybę, o ne galvoti apie pa
galbą diktatoriui M. Gorbačio
vui, kuris parodė savo tikrąjį 
veidą. 

Po to buvo trumpa menine 
dalis. Pirmiausia pati pro
gramos vedėja E. Sirutienė, pa
vaduodama sunegalavusią A. 
Grincevičienę, paskaitė 2 poeto 
K. Bradūno šia proga parašytus 
eilėraščius. Ona Lukienė pa
dainavo patriotinę dainą Kovoj 
jūs jau žuvot. jaunieji draugai. 
Tada poetas A. P. Bagdonas 
paskaitė savo kūrybos 3 eilė
raščius: Dvidešimt, Keturiolikai 
ir Bokštui. Pastarieji du skirti 
sausio 13 d. tragedijai pagerbti. 
Pabaigai Villiam Liauba padek
lamavo Ant. Miškinio patriotinį 
kūr in į . Minėjmas ba ig tas , 
visiems sugiedojus Tautos 
himną. Po to dar buvo pasi
svečiuota prie kavos ir padisku
tuo ta ak tua l iaus ia i s klau
simais. Taip vyresniųjų lietuvių 
centras nenusileido kitoms or
ganizacijoms ir pagerbė mūsų 
tautos laisvės dieną. 
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