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Lietuvoje komunistai 
falsifikuoja dokumentus 
Vilnius. — ,,Lietuvos aidas" 

savo 140 numeryje perduoda 
Valstybės Saugumo departa
mento šį pranešimą gyventojų 
žiniai. 

TSRS konservatyviosios jėgos 
aktyvina veiklą prieš ..nepa
klusnias"* respublikas, pareiš
kusias tvirtą nusistatymą ne
pasirašyti naujos sąjunginės 
sutarties. Nedaroma išimtis ir 
Lietuvai, jų manymu, dar pri
klausančiai Tarybų Sąjungai. 

Tuo tikslu per kai kurias 
TSRS masinės informacijos 
priemones skleidžiamas melas 
apie tariamus žmogaus teisių 
pažeidimus Lietuvoje, gąsdi
n a m a „ fa š i s t in io" režimo 
restauravimu, spekuliuojama 
pačios TSRS inspiruojamais 
ekonominiais sunkumais, ban
doma sukelti Lietuvos gyven
tojų nepasitenkinimą Parla
mentu ir Vyriausybe. 

Aršiausi Lietuvos nepriklau
somybės priešininkai yra TSKP 
organizacija Lietuvoje. LKP 
'TSKP) lyderiai V. Švedas ir A. 
Naudžiūnas per TSRS centrinę 
televizi ją pask le idė eilinę 
dezinformaciją apie Lietuvoje 
vykstančius procesus ir pateikė 
klastotę apie Krašto apsaugos 
departamento slaptą įsakymą 
Nr 0009, kurio faktiškai nėra. 

Ši ir kita panaši LKP (TSKP) 

veikla leidžia daryti išvadą, kad 
per 50 vadovavimo metų Lietu
voje ši organizacija yra gerai 
įvaldžiusi melo ir dezinforma
cijos technologiją, o jos lyderiai 
yra pasiruošę ištraukti iš seifų 
naujus TSRS prezidento įsa
kymus ir instrukcijas, ka ip vėl 
okupuoti Lietuvą. 

Valstybės saugumo departa
mentas prašo visų Lietuvos 
gyventojų, gavusių informaciją 
apie bandymus destabilizuoti 
padėtį Lietuvoje, provokacinių 
dokumentų ruošimą ir platini
mą, pa t e ik t i ją Va l s tybės 
saugumo depratamentui, kad 
galima būtų imtis priemonių 
nustatyti šių priešiškų akcijų 
organizatorius ir iniciatorius. 

Kreipiamės į Respublikos 
masinių informacijos priemonių 
vadovus, kad prieš publikuoda
mi ar kitaip skelbdami anonimi
nius, neaiškios kilmės doku
mentus, galinčius destabilizuoti 
padėtį Lietuvoje, supažindintų 
su jais Valstybės saugumo de
partamentą. Valstybės saugu
mo departamentas atkreipia 
dėmesį į tai, kad šiuolaikinės 
technikos pagalba galima falsi
fikuoti bet kokios įstaigos ar 
organizacijos dokumentą. 

Prie šio esamos Lietuvoje 
padėties paaiškinimo redakcija 
atspausdino ir falsifikacijos 
pavyzdį. 

Žmogaus teisių pažeidimai 
Lietuvos ryšių sistemoje 

Vilnius, 1991 kovo 7. (LIC) -
Lietuvių Informacijos Centrui 
prašant, Lietuvos Respublikos 
Ryšių ministras Kostas Birulis 
šitaip komentavo sovietų daro
mas kliūtis Lietuvos paštui bei 
kitiems ryšiams. 

Š. m. sausio 11-13 dienomis 
SSSR okupacinei kariuomenei 
užėmus visą eilę ryšių pastatų 
Vi lniuje (Radijo-televizijos 
bokštą, informacijos transliaci
jos laidų mazgą, ryšių stotį. 

Derybų delegacijos 
pasitarimas 

New Yorkas, 1991 kovo 7. 
(LIC) — Kaip praneša Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos infobiuras, kovo 5 
dieną įvyko Lietuvos Respub
likos valstybinės delegacijos 
tarpvalstybinėms deryboms su 
TSR Sąjunga posėdis, kuriam 
pirmininkavo delegacijos vado
vas, L ie tuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas V. Landsbergis. Posėdyje 
dalyvavo derybų ekspertų 
grupių atstovai. 

Posėdžio tikslas — įvertinti 
praėjusį rudenį vykusių kon
sultacijų su atit inkamomis 
TSRS ekspertų grupėmis patir
tį, tų konsultaci jų metu 
iškilusias kliūtis, išklausyti 
pranešimus apie pasirengimą 
deryboms, patikslinti grupių 
veiklos sritis. 

Atsižvelgiant j TSRS naujo
sios delegacijos vadovo Vita
l i jaus Dogužijevo pažadą 
rūpintis, kad TSRS kariškių 
paimti pastatai būtų grąžinti 
Lietuvos valdžios kontrolei ir 
galėtų būti atnaujinti abiejų 
šalių ekspertų ir kitokie susi
t i k ima i , a p t a r t a s galimų 
susitikimų turinys. 

Nuosavybės ekspertų grupės 
vadovu paski r tas Lietuvos 
Respublikos vicepremjeras Vy
tautas Pakalniškis. 

spaudos ekspedijavimo centrą, 
magistralinių ryšių stiprinimo 
punktą, ryšių susivienijimo ir 
telecentro admin i s t r ac in iu s 
pastatus), buvo at imta daliai 
Lietuvos gyventojų teisė į kas
dieninę informaciją. Panaudojus 
grubų smurtą, iš ryšių objektų 
išvaryta apie 350 darbuotojų, 
kurie neteko darbo. Be to buvo 
išgrobstytas ten valstybinis ir 
asmeninis darbuotojų tur tas . 

Be to . pažeista p rekybos 
laisvė, p l a t inan t f i la te l inę 
produkciją, ir piliečių teisės, 
persiunčiant tarptautines pašto 
siuntas. Pirmieji Lietuvos pašto 
ženklai sulaikyti ir konfiskuoti 
Lazdijų pasienio punk te ir 
muitinėje, nors gautas leidimas 
šiai produkcijai įvežti. 

Smulkūs siuntiniai iš kitų 
šalių gaunami per Maskvos 
t a rp t au t i n į paštą, k u r j i e 
cenzūruojami , t i k r i n a m a s 
indėlis, į Lietuvos pašto žinybos 
protestus nekreipiama dėmesio, 
cenzoriai už indėlio saugumą 
prieš valstybinį paštą ir klijentą 
neatsako. 

Čia paminėti atvejai y r a 
grubūs žmogaus teisių pažei
dimui ir turi būti pasmerkti viso 
pasaulio visuomenės. 

Atidaryta 
Šv. Kazimiero 

bažnyčia 
Vilnius. 1991 kovo 7. (LIC) — 

Arkivyskupas Julijonas Stepo
navičius kovo 3 d. rekonsekravo 
ir oficialiai atidarė Šv. Ka
zimiero bažnyčią. Pasak Vati
kano radijo, iškilmėse dalyvavo 
AT-bos pirmininkas Vytau tas 
Landsbergis ir delegacija iš 
Aglonos, Latvijos. Kaip žinia, 
bažnyčia buvo uždaryta 1949 
sausio mėn. ir paversta vyno 
sandėliu iki 1963 m. kada ji tapo 
Ateizmo muziejumi. Nors Šv. 
Kazimiero bažnyčia 1988 spalio 

Lietuvos Aukščiausioji Taryba savo sesijos roei. Vilniuje, kurios metu 1990 m. kovo 11 dieną 
buvo paskelbtas Lietuvos nepriklausomybės »t-atymas. 

Irakas klauso 
sovietų patarimų 

Kad nebūtų liudininkų 
B a g d a d a s . 1991 kovo 7. — 

Paskutiniai žurnalistų praneši
mai iš Irako pabrėžia, jog su ju 
išvarymu yra uždaromas pasku 
tinis langas į pasaulį, kas vyks 
pokariniame Irake. Pranašau
jamas policinės valstybės su
darymas. Užsienio žurnalistai 
po pranešimo kitą dieną turėjo 
išvykti, tik CNN Peter Arnett 
buvo leista pasilikti dieną il
giau, kadangi jo grupė negalėjo 
taip greitai susipakuoti savo 
isntrumentų. Jis čia buvo 8 
savaites.. Žurnalistams nebuvo 
pasakyta priežasties, kodėl jie 
privalo išvykti iš Irako. 

Spaudos suvaržymas 
Tačiau CNN žmonės patyrė, 

jog Irako Informacijos ministeri
ja nebegalinti pakęsti Vakarų 
korespondentų pranešimų į 
užsienį. I rakas norįs persi
grupuoti ir pergalvoti spaudos 
pol i t iką. J e i jie J o r d a n e 
palauktų dešimt dienų, tai gal 
jie galėtų sugrįžti ir pradėti 
pranešinėti žinias iš naujo pagal 
naują tvarką. Irake žinių per
davimas buvo visada labai 
kontroliuojamas. Manoma, kad 
Irakas ruošia naujus suvaržy
mus savo spaudai, o ypač žinių 
perdavimą į užsienį. 

Minėtasis CNN koresponden
tas Peter Arnet t sako. jog šią 
savaitę reporteriams padėtis pa
sunkėjo, nes buvo draudžiama 
pranešinėti apie susirėmimus 
su opozicijos grupėmis. Jiems 
buvę p a s a k y t a ka lbė t i vis 
mažiau ir mažiau apie žmonių 
nuotaikas ir neskelbti jų pasi
sakymų. CNN reporteris apgai
lestaująs, kad jis nebegalėjo 
turėt i kito pasikalbėjimo su 
prez. Saddamu Husseinu. kuris 
jam buvo pasakęs, kad jis gali 
klausti.ko j i s tik nori. 

„Pražuvę" žurnalistai 
Paskutinės žinos praneša, jog 

36 žurnalistai , .pražuvo" Irake, 
kai j ie išvyko iš Kuvvaito į Ira
ką stebėti opozicijos kovas prieš 
prez. Husseiną. Washingtone j 
tai reagavo Valstybės depar
tamentas, pareikalaudamas su
daryti jiems grįžimo sąlygas. 
David Mack, Valstybės sekre
tor iaus asis tentas , kalbėjosi 

mėn. buvo oficialiai grąžinta 
Lietuvos tikintiesiems, patalpos 
buvo tiek apleistos, kad remon
to darbai užsitęsė daugiau kaip 
dvejus metus. Bažnyčią admi 
nistruos jėzuitai, vadovaujant 
buvusiam sąžinės kaliniui kun. 
Jonui Kastyčiui Matulioniui. 

telefonu su Irako pasiuntinybės 
reikalų vedėju, kad leistų vi
siems užsienio žurnalistams 
grįžti į Kuvvaitą arba išvykti į 
užsienį, t a i p pat to paties 
reikalauta ir iš Jungtinėse 
Tautose akredituoto Irako 
atstovo. Departamentas pradėjo 
nuolatinį Irako įvykių sekimą. 

Sovietų Sąjungos pareigūnai, 
kurie prašė Iraką išleisti 4 CBS 
žurnalistus praėjusį šeštadienį. 
ir kurie buvo Huseino išleisti. 
buvo vėl paprašy* • padėti išlais
vinti tuos 36 žHrnaiistus. Prez 
Gorbačiovo spaudos reikalų 
asistentas Sergie j^ Grigori-
jevas atsakė, jog Sovietų Už
sienio reikalų minis'.eris A. 
Bessmertnykas davė savo in
strukci jas a t i t inkamiems 
šaltiniams vėl padėti ir šių 
žurnalistų išvykimui iš Irako. 
Pražuvusių žurnalistų tarpe yra 
,,New York Times" korespon
dentas Chris Hedges, Reuteno 
fotografas, kabelinės televizijos 
reporteris ir kiti žymūs spaudos 
atstovą.. ..N'YT" kreipėsi į 
mūsų vyriausybę, jog praneštų 
I rako vyriausybei . kad 
žurnalistų pražuvimas įeina į 
karo paliaubų srit į ir kad 
nebus vykdomas sąjungininkų 
dalinių pasitraukimas iš tos 
dalies Irako, kurioje dabar dar 
yra, ko. tie visi žurnalistai 
nebus paleisti. Genevos konven
cija to reikalauja. 

Britan.jos Vidaus reikalų mi
nisterija pranešė, jog paleido 32 
irakiečius, kurie buvo laikomi 
belaisviais. Jie pasiprašė lei
dimo apsigyventi Anglijoje. 

Geriau su Kremliumi, 
negu su Gruzija 

Maskva. Gruzijos res
publikoje po susirėmimų su 
maža tautine osetų grupe žuvo 
maždaug 40 žmonių, kaip 
pranešė ..Tassc" žinių agentūra. 
Tūkstančiai žmonių pabėgo iš 

to regioni. Pietų Osetijos vadai 
paskelbė savo nusistatymą pri
klausyti Kremliui ir atsiskirti 
nuo Grunj' - kuri P a t l s i e k i a 

nepriklausomybės. Gruzijos 
tautinio sąjūdžio vadas Zviad' 
GamsachurdijA pasiūlė trečia
dienį os«:a."> kultūrinę auto
nomiją, jei jie P a d e s į * * " i r 

sutiks su Gruzijos vyriausybe. 

- Izraelio Gynybos min 
s i t e r i sM^Arens pasakė, jog 
išmeta į erdves informacijoms 
rinkti sate ^ k u r i s teiks ž i m a s 

apie Irako karines ir taktines 
nnorarn?-« 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Irako pietinėje dalyje, kur 
vyksta neramumai tarp pačių 
irakiečių, pražuvo 29 žurna
listai. Kai kurie iš jų galėjo 
susisiekti telefonu ir pasisakė 
esą tvarkoje, kiti pasisakė esą 
suimti Irako respublikinės gvar
dijos žinioje, o kai kurie yra ap
saugoti opozicijos būstinėje. 

— Bagdado radijas pranešė, 
jog Irako vyriausybė panaikino 
savo sprendimą laikyti Kuvvaitą 
savo provincija ir pareiškė, kad 
sugrąžina visus išsivežtus da
lykus — visą turtą. 

— Japonijos parlamentas pa
tvirtino vyriausybės nutarimą 
skirti 9 bilijonus aolerių Persų 
įlankos karo išlaidų sumažini
mui sąjungininkų sąskaitoje. 

— Kuvvaito vyriausybė pap
rašė Thai lando vyriausybę 
atsiųsti 8.000 darbininkų padėti 
atstatyti Kuvvaito miestą. 

— Associated Press žurna
listui vienas Irako opozicijos 
vadovaujančių asmenų pranešė, 
jog trečiadienį prez. Husseino 
gvardiečiai Basros mieste 
sušaudė maždaug 400 irakiečių, 
kurie buvo įtariami nusistatymu 
prieš diktatoriaus vyriausybę 
Bagdade. Jų rankos buvo suriš
tos, sustatyti prie tankų ir 
sušaudyti. Žmonių kūnai gulėjo 
gatvėje ilgą laiką. 

— Leningrade, an t rame 
Rusijos didžiausiame mieste, 
kurį valdo ne komunistai, ne
žiūrint blogų materialinių są
lygų, žmonės ir toliau nepritaria 
„kietosios linijos komunis
tams", rašo kolumnistai Evans 
ir Novak. kurie neseniai grįžo 
iš kelionės po Sovietų Sąjungą. 

— Sovietų Komunistų parti
ja praktiškai yra tapusi politine 
partija, nes turi grumtis su kitų 
grupių kandidatais. 

— Leningrado miesto dele
gatai ne komunistai palaiko 
demokratizaciją. Lietuvos nepri
klausomybę ir privačios nuosa
vybės teises. Miesto meras 
Anatolijus Sobčiakas džiaugiasi 
savo žmonių 75<£ pritarimu jo 
vedamai politikai. 

— Du trečdaliai Leningrado 
miesto gyventoju nori. kad būtų 
sugrąžintas miestui senasis St. 
Petersburgo pavadinimas. 

— Prancūzijos prez. F. Mit-
terand. kaip diplomatai sako. 
aiškiausiai pasisakė už Pales 
tinos valstybės įsteigimą. 

— Washingtone Sveikatos 
departamento sekretorius Louis 
Sullivan kreipėsi i prezidentą, 
kad uždraustų rūkyti federali-
niuose pastatuose. Tai paliestų 
tris milijonus federalinėje tar
nyboje dirbančių žmonių. 

Pasibaigė arabų 
konferencija 

Steigiamas taikos dalinys 
Damascus, Sirija. 1991 kovo 

7. — Čia baigėsi dviejų dienų 
konferencija aštuonių arabų 
kraštų, kurie dalyvavo kare 
prieš Iraką. Jie nutarė įsteigti 
bendrą taikos dalinį, kuris 
saugotų tą regioną nuo ateities 
agresijų. 

Aštuoni tų kraštų užsienio 
reikalų ministeriai taip pat 
pasisakė už tarptautinės kon
ferencijos sušaukimą Jungtinių 
Tautų globoje išspręsti pales
tiniečių problemai ir kad būtų 
baigta Izraelio okupacija arabų 
žemėje. 

Savisaugos daliniai 
Egipto 35,000 kareivių, kurie 

šiuo metu yra Saudi Arabijoje, 
ir Sirijos 20,000 kareivių, kurie 
dalyvavo kare, sudarys taikos 
dalinio branduolį, kurie pasiliks 
toje srityje, kai pasi t rauks 
600,000 sąjungininkų karių. 
Taiką saugojantieji daliniai bus 
įkurdinti Kuvvaite, Saudi Arabi
joje ir gal dar kokioje arabų 
valstybėje ir ta rnaus kaip pir
mieji fronto daliniai prieš naują 
Irako agresiją. Jie turėtų būti 
remiami Amerikos oro ir lai
vyno pajėgų, kurie būtų tame 
regione, pasakė JAV Gynybos 
depratamento sekretorius Diek 
Cheney. 

Išleistame pranešime po šių 
pasitarimų nieko nesakoma, 
kokio dydžio bus šie savisaugos 
daliniai. Manoma, kad tos šalys 
pačios padengs jų išlaikymo 
išlaidas. Vakarų diplomatai 
nėra nustebę, kad šiame pareiš
kime trūksta detalių, nes tie 
kraštai nežino, kokias pajamas 
jie turės iš alyvos šaltinių ir iš 
kitur, nes po karo situacija yra 
pasikeitusi. Taip pat nežinia, 
kiek užtruks Kuvvaito alyvos 
produkcijos a ts ta tymas, nes 
sunaikinti jo įrengimai. 

Arabų koalicija 
Egipto užsienio reikalų minis-

teris Esmet Meguid po pasita
rimų pasakojo žurnalistams, jog 
įsteigimas tų dalinių reiškia. 

Įteikiama premija 
Vytautui Landsbergiui 

Vytautui Landsberg iu i . 
Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos pirmininkui, arba kaip 
pasaulio spaudoje rašoma. Lie
tuvos Respublikos prezidentui. 
Norvegijos žmonės sudėjo trijų 
milijonų kronų premiją, kuri 
bus įteikta kovo 11-ąją dieną. 
Lietuvos nepriklausomybės ats
tatymo metinėse. 

Vytautas Landsbergis. 
Lietuvos Respublikos prezidentas. 
Pabaltijo respublikų — Estijos. Latvi
jos ir Lietuvos parlamentų pirmame 
bendrame pasitarime 

kad arabai yra vieningai nusis
tatę prieš Iraką kaip agresorių. 
Jis pasakė, kad ir kiti arabų 
kraštai galės dalyvauti šioje aš
tuonių koalicijoje, kurie norės 
saugumo ir pastovumo užtikri
nimo. 

Užsienio reikalų ministeriai 
pasisakė už Izraelio okupacijos 
užbaigimą arabų žemėje ir kad 
būtų apsaugotos palestiniečių 
teisės kaip ir kitų žmonių Va
karų pasaulyje. Visa tai atitinka 
Jungtinių Tautų nutarimams. 
Amerika savo prez. Busho žo
džiais pažadėjo išrišti pales
tiniečių reikalą, bet Washing-
tonas esąs šaltas tarptautinės 
konferenci jos s u k v i e t i m u i . 
Nemanoma, kad Izraelis sutik
tų su ta konferencija. 

Arafato problema 
Kuvvaito atstovai kalbėjo 

reporteriams, jog Palestinos 
Išlaisvinimo organizacijos vadas 
Arafatas ir jo šalininkai negali 
dalyvauti šiame taikos procese, 
nes j ie šiame kare palaikė 
Iraką. Kuvvaito atstovas Bisha-
ra pasakė, jog Arafato pozicija 
šiame kare yra nedovanotina. 
Jis esąs persona non grata, ir ne 
tik jis, bet ir jo šalininkai, kurie 
yra su juo ir pritarė Irakui. 
Tačiau tai esąs palestiniečių 
pačių reikalas, kaip jie norės 
būt i reprezentuojami taikos 
pasitarimuose. PLO tur i šian
dien, kaip niekada praeityje, 
pe rga lvo t i savo ė j imus. 
Ministeriai taip pat lengvai 
sutarė , jog Vidurio Rytai turi 
būti laisvi nuo ginklų įvežimo, 
o ypač branduolinių. Jie taip pat 
nu ta rė sudaryti darbo grupę, 
kuri reprezentuotų arabų in
teresus Europos Bendruomenės 
kraštuose. Labai panašiai siūlo 
ir prez. Bushas. 

Po šių pasitarimų, užsienio 
minis ter ia i tuoj pat turėjo 
pasitarimus su trimis Europos 
Bendruomenės užsienio reikalų 
ministeriais — Liuksemburgo 
Jacąues Poos, Italijos Giani de 
Michelis ir Olandijos Hans Van 
Den Broek. su kuriais buvo tar
tasi dėl jų dalyvavimo pokari
niame bendradarbiavime. Ara
bų ministeriai prašė Europos 
ministerius pasisakyti diploma
tiniu spaudimu, kad valstybės 
pasisakytų už Jungtinių Tautų 
rezol iuci jas P a l e s t i n o s 
klausimu. Arabai pareiškė eu
ropiečiams ministeriams. kad 
jiems reikia daugiau ginklų ap
sigint i nuo galimos naujos 
agresijos, nes Irakas dar nesąs 
nugalėtas su Kuvvaito išlaisvi
n imu. Diktatorius pal iktas , 
kurio buvimo nori ir Sovietų 
Sąjunga. 

KALENDORIUS 

Kovo 9 d.: Grigalius, Pran
ciška, Visgailė, Žygintas. 

Kovo 10 d.: Emilis. Geraldas. 
Butgailė. Naubertas. Visvydas, 
Žibutė. 

Kovo 11 d.: Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo me
tinės. Konstantinas. Gedimtas, 
Eigustė. Vijolė. 

Kovo 12 d.: Grigalius. Dar-
mante . Galvirdas. Vismante. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 6:15, leidžiasi 5:49. 
Temperatūra šeštadienį 38 1.. 

sekmadienį 491.. pirmadienį 57 
1.. antradieni 47 1. 
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AMŽINOJI AUKA 

KUN. VYTAUTAS 
PIKTURNA 

Trys šimtai treciasiais metais 
Kartagoje buvo teisiamas krikš
čionis, kad leido savo namuose 
aukoti Mišias. Teisėjo kalti
namas jis aiškinosi: „Kviečiaus 
krikščionis pas save ir leidau 
jiems aukoti Mišias, nes be 
Mišių mes negalime gyventi". 

Šie Kartagos kankinio žo
džiai rodo, kaip pirmieji krikš
čionys vertino Mišių auką. 

Deja, dvidešimtojo amžiaus 
kr ikščionis lengva širdimi 
apleidžia šventąsias Mišias, nes 
nesupranta jų esmės, nei vertės. 
Taip pat nemažai tokių, kurie j 
Mišias eina vien iš pareigos ar 
įpročio. Tokie nekantriai lau
kia, kada kunigas pasakys: 
.,Mišios baigtos . Eikite 
ramybėje" (Arba: „Telydi jus 
Viešpaties malonė"). Nenuo
stabu tad, kad popiežiai ir vys
kupai dažnai ragina kunigus 
aiškinti tikintiesiems Mišių 
aukos esmę, vaisius ir apeigas, 
kad, popiežiaus Leono XIII-jo 
žodžiais tariant, ,.Mišių auka 
b ū t ų daugiau pažinta ir 
pamilta". 

To siekia ir šių eilučių 
autorius. 

* * * 

Žmogus yra didysis Dievo 
bendradarbis žemėje. Šv. Povi
las laiške romiečiams rašo: 
„Visi, kurie vadovaujasi Dievo 
Dvasia, yra Dievo vaikai. O jei 
esame vaikai, tai ir įpėdiniai. 
Mes esame Dievo įpėdiniai ir 
Kr i s t aus benra įpėdinia i" 
(14-17). Todėl visas žmogaus 
gyvenimas turi būti palenktas 
ne į ką kitą, tik į patį Dievą, 
kuris yra „Karalių Karalius ir 
viešpataujančiųjų Viešpats" 
Qšm. 6,15). Ne veltui psalmi
n inkas sako: ,,Ateikite, 
linksmai šlovinkim Viešpatį. Su 
padėka jo akivaizdon eikim, jam 
giesmes džiaugsmo pinkim" Q?s. 
94,1-2). 

Žmogus supranta visa tai, 
todėl garbina Dievą. Garbina jį 
vidiniu nusiteikimu ir išoriniais 
veiksmais. Tačiau tinkamiau
sias būdas garbinti Visagalį yra 
auka. Mat ji išorinu veiksmu iš
reiškia žmogaus vidinį nusitei
kimą pripažinti ir išpažinti 
Dievą aukščiausiąja esybe. 

Aukos reikalą, tikslą ir būdą 
nurodė pa t s Dievas. Jo 
nurodymu Senojo Testamento 
aukas turėjo aukoti kunigas — 
teisėtas aukotojas. Jis turėjo 
Dievui skirtą daiktą sunaikinti: 

NAUJA STUDENTU 
ATEITININKU VALDYBA 

Studentų ateitininkų suvažia
vime vasario 2-3 d. Daina
vos stovyklavietėj išrinkta 
SAS centro valdyba. Į naująją 
valdybą i š r ink t i Toronto 
draugovės studentai. Savo pir 
mąjame posėdyje pasiskirstyta 
pareigomis: pirm. D. Grajaus-
kaitė, vicepirm. I. Čiuplins-
kaitė, ižd R. Prakapas, sekr. L. 
Mockutė. Linkėtina naujajai 
SAS valdybai vieningai ir iš
tvermingai darbuotis, kad atei-
tininkiškieji idealiai bei prin
cipai išliktų ir būtų perduoti 
sekančioms kartoms. 

O.G. 

gyvulį turėjo papjauti ir sude
ginti, aliejų ar vyną išpilti ant 
altoriaus, smilkalus sudenginti. 
Tuo būdu kunigas viešai išpaži
no, kad Dievas yra aukščiausioji 
esybė, gyvybės ir mir t ies 
viešpats. Čia daiktai atstovavo 
žmogui: j ie buvo aukojami 
žmogaus vietoje. 

Visos Senojo Tes tamento 
aukos simbolizavo Išganytojo 
kančią ir mirtį ant kryžiaus, 
todėl po jo mirties jos neteko 
prasmės. Tai liudija Šv. Rašte 
užrašyti pranašo Malachijo žo
džiai, pasakyti Dievo vardu: 
„Neturiu pasigėrėjimo jumis ir 
dovanų nepriimsiu iš jūsų 
rankų... Kiekvienoje vietoje bus 
aukojama mano vardu tyra 
auka" (1,10). 

Tą tyrą ir nesuteptą auką 
paaukojo Išganytojas — 
Vyriausias kunigas. Aukojo 
savo švenčiausią kūną ir kraują. 
Šv. Povilas laiške žydams rašo, 
kad Jėzus, kaip Vyriausias 
kunigas, atpirko mus visus ne 
ožkų ar veršių krauju, bet savo 
krauju (9,13). ,,Savo k ū n e 
užnešė mūsų nuodėmes ant kry
žiaus, kad mes, mirę nuodėmei, 
būtume gyvi teisybei", sako šv. 
Petras (2,24). „Davė Dievui 
atnašą ir auką už mus" (Efez. 
5,2). 

Ateitininkai vadovavo Kryžiaus keliams ir susik -. 
k.: Melissa Savickaitė (Australija), Simas Varn.-.> 

pimo vakarui Vasario 16-sios gimnazijoje. Iš 
JAV) ir Virginijus Jocys (Vokietija). 

Nuotr . M . Š m i t i e n ė s 

įgyvendina (ne „kartoja', ne 
„primena") o sudabartina Kris
taus auką ant kryžiaus. 

Tokią auką Išganytojas įstei
gė, kai su apaštalais valgė 
P a s k u t i n ę V a k a r i e n ę . 
Apaštalams ir jų įpėdiniams 
įsakė ir suteikė galios ją kartoti 
per visus amžius. 

Tą svarbųjį momentą žmoni
jos išganymo vyksme evangelis
ta i ir šv. Povilas pavaizduoja 
beveik tais pačiais žodžiais. 

„Vakarieniaujant Jėzus paė
mė duoną, laimino ją, laužė ir 
davė mokiniams, sakydamas: 
.Imkite ir valgykite; tai yra 

mano kūnas' . Paskui, paėmęs 
taurę, sukalbėjo padėkos maldą 
ir davė j iems, t a rdamas : 
,Gerkite iš jos visi, nes tai yra 
mano kraujas — naujosios san
doros kraujas, kuris už daugelį 
išliejamas nuodėmių atleidi
mui' " (Mt. 26,26-28). 

Šv. Lukas, kalbėdamas apie 
duonos perkeitimą, rašo: „Tai 
yra mano kūnas, kuris už jus 
a t iduodamas. Tai darykite 
mano atminimui" (22,19). 

Iš šių Išganytojo žodžių 

MOKSLEIVIŲ DĖMESIUI 
Ateina pavasaris — parskren-

da žąsys, tirpsta sniegas, upe
liukų čiurlenime girdisi žodžiai: 
..Moksleivių ateitininkų sto
vykla, mokslei-ių ateitininkų 
stovykla". MAS Centro valdy
ba, ištyrusi galimybes, nutarė 
šių metų vasaros stovyklą ruošti 
Dainavoj Datas jau galima 
neišdildomu ra»a!u pasižymėti 
savo kalendoriuose: 1991 m. bir
želio 23 — liepos 7 d. Platesnės 
registracinės žiruos bus skel
biamos. 

Kad tų platesnių žinių pasi
rodymo šioj skilty belaukiant 
neprailgtų, Centro valdyba siū
lo ir visaip ragina visų moks
leivių protus pasilavinti 1991 
MAS rašinių varžybose. Tema: 
„Drąsa ir ištvermė mano atei-
tininkiškame gyvenime". Pa
geidaujama, kad rašinys būtų 
3-5 dviguba interlinija mašinėle 
spausdintų puslapių apimties, 
pasirašykite rašinį slapyvar
džiu, o savo t ikrą vardą, 
pavardę, adresą ir telefono 

Partizano Daumanto kuopos Lemonte jauniai . Iš k.: Jonas Paulikas. Tomas Kuprys, Saulius 
Petroliūnas, Vytas Jur jonas , Rimas Sidrys, Darius Norvilas, Kovas Norvilas, Aras Nausėdas, 
Audrius Čarauskas , Kovas Lapšys, Vytas Ringus ir Marius Paulikas. 

Ta auka kur kas prakilnesnė 
už Senojo Testamento aukas . 
Jei ožių bei jaučių kraujas ir 
telyčios pelenai , k u r i a i s 
apšlakstomi suteptieji , pa
švent ina ir suteikia k ū n o 
švarumą, tai nepalyginti labiau 
kraujas Kristaus, kuris per 
amžinąją Dvasią paaukojo save, 
kaip nesuteptą auką Dievui, 
nuvalys mūsų sąžinę nuo mir
ties darbų, kad galėtume tar
nauti gyvajam Dievui" (Žyd. 9. 
13-14). 

Išganytojo auka ant kryžiaus 
yra vienkartinė, nepakarto
jama. O juk Naujajame Testa
mente būtina nuolatinė auka. 
Negi Išganytojas , į s te igęs 
Bažnyčią - tobulą tikinčiųjų 
bendruomenę, nepaliktų jokios 
aukos, kurią bū tų ga l ima 
aukoti pas tovia i ,nuola tos? 

Tobula religija tur i t u r ė t i 
pastovią auką, tobul iausią 
priemonę garbinti Dievą ir 
išoriniais ženklais išreikšti 
mūsų priklausomybę Aukščiau
siajai Esybei. Todėl Išganytojo 
suorganizuota ir pašvęsta ti
kinčiųjų bendruomenė (Kata
likų Bažnyčia — mistinis Kris
taus kūnas) turi turėti tobulą ir 
pastoviai aukojamą auką. Ji 
turi būti tobulesnė už Senojo 
Testamento aukas, kurios tik 
simbolizavo Kristaus auką ant 
kryžiaus. Todėl Dievo Sūnus 
įsteigė tokią auką, kuri čia pat 

matyti, kad čia Jėzus Kristus 
padarė naują sutartį su žmonė
mis. Ją patvirtino savo krauju. 
Tie Išganytojo žodžiai primena 
mums Senajame Testamente 
Dievo sutartį su Izraelio tauta. 
Tada Dievas apreiškė Mozei 
savo valią ir ant Sinajaus kalno 
paskelbė savo įsakymus. Be to, 
nurodė, kaip tą sutartį paskelbti 
žmonėms ir išreikšti ją išori
niais ženklais. Mozė turėjo per
skaityti Dievo duotus įsakymus, 
paskelbti tautai Dievo valią, 
pastatyti altorių, nurodytu bū
du paskersti gyvulius ir juos 
sudenginti Visagalio garbei. 
Gyvulių kraujo dalį turėjo išpilti 
ant aukuro, o kita dalimi 
pašlaktyti žmones ir sakyti: 
„Tai kraujas sandoros, kurią 
Dievas padarė su jumis" (2 Moz. 
24). 

Panašiai elgėsi Išganytojas. 
Per Paskutinę Vakarienę jis 
sutrauktai pakartojo savo valią, 
padare naują sandorą ir ją pa
tvirtino krauju. Tik ne gyvylių 
krauju, kaip Senajame Testa
mente, bet savo krauju. Jis 
nesitenkino duona paversti savo 
kūnu, o vyną — savo krauju, 
kad ištesėtų pažadą kūną duoti 
kaip valgi, o kraują - kaip gė 
rimą. Tam būtų užtekę pasa
kyti: „Tai mano kūnas... Tai 
mano kraujas..." Išganytojas 
pasielgė kitaip: duodamas savo 
kūną iis Dasakė: ..Tai vra mano 

SENDRAUGIŲ ŠEIMYNINĖ 
ARBATĖLĖ 

Ateitininku sendraugių 
(Chicagos ir apylinkių) visuo
tinis susirinkimas ir arbatėlė 
šeštadienį, kovo 16 d., 5 vai. 
vak. vyks Ateitininkų namuose 
Lemonte. Visi sendraugiai kvie
čiami šiame suėjime dalyvauti. 
Ypač laukiami visi ateitininkai, 
jau „išaugę" iš jaunimo tarpo ir 
labai tinkantys „senųjų" eiles 
papildyti bei paremti jų rūpes
čius. 

Anksčiau skelbta susirinki
mui kovo 17 d. data tapo 
pakeista į kovo 16 d., iš sekma
dienio į šeštadienį. Kovo 17 d. 
visi dalyvaukime „Draugo" 
koncerte. 

kūnas, kuris už jus a t iduo
damas", o kraują duodamas 
tarė: „Tai yra mano kraujas 
naujosios sandoros, ku r i s už 
daugelį išliejamas". Kūną 
išduoti ir kraują išlieti „už 
daugelį nuodėmėms atleisti" 
reiškia auką už žmonių išga
nymą. 

'Bus daugiau) 

Linksmumo uncija daugiau 
verta, kaip liūdesio svaras. 

R Baxter 
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numerį pažymėkite an t atskiro 
lapo, jį įdėkite į a tskirą voką. 
Toks s lap tumas paįvairins ver
tinimo komisijos darbą — bus 
galima bandyt i atspėti , kas ką 
parašė. Raš in ius reikia siųsti: 
MAS rašinių varžybos, 7235 S. 
Sacramento Ave., Chicago, IL 
60629. 

O štai smulkesn is šriftas: 
rašiniai vertinimo komisiją tur i 
pasiekti prieš š.m. gegužės 1 d., 
12 valandą vidurdienyje. Bus, 
tarp kitko, sk i r iama premija 
geriausiam rašiniui —joautorė 
arba au tor ius stovyklaus šių 
metų moksleivių atei t ininkų 
vasaros stovykloj (1991.06.23-
07.07 Dainavoj jei priminti rei
kia) be jokių išlaidų. Stovyk
lavimas vel tui — tai neįkaino
jamos ver tės lengvata, ypač 
šiais sunkia is JAV ekonomijos 
smukimo laikais . Taigi — nesi
d r o v ė k i t e d a l y v a u t i , t i e k 
s tovyklo j , t i e k r a š i n i ų 
varžybose. Visiems sėkmės linki 
jūsų Centro valdyba. 

Garbė Kristui! 
M A S C e n t r o v a l d y b a 

DR. ARVYDAS J . DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympla Fields. III. 
Te l . (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
JOKSA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Puteafcl Rd Chicago IL 

Rez. (1-312)778-7879 
Kab. (1-312) 582-0221 

Valandos susitarus 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 Wast Burllngtor,, tai. (708) 512-0084 
We«tmont, IL 

Valandos pagal susitarimą 

IGNAS G. LABANAUSKAS, M.D. 
Specialybe — Kaulų ir sąnarių 

ligos a chirurgija 
Ho»y Cro»». 2701 w 68 St Chicago 

Tel (312) 471-5573 
9830 S Ridgeland Chicago Ridge. IL 

Tai. (708) 423-0313. 425-9353 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
M (1-312) 735-7709 

217 E 127st St 
Lemont IL 60439 

Tel.(708) 257-2265 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robarta Road 
Hlckory Hllla 

Ta i . (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS >« CHIRURGAS 

Family M««ic»i CHnte 
217 E. 127 St. — Lamont. IL 60439 
Paklauso Palos Communitv Hosp'tai •• 

S'iver Cross Hosp.tai 
Valandos pagal susitarmą 

T * . (706) 2S7-22«5 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Te*. (1-312)767-7575 
5780 Archer Ava. 

(6 blokai i vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
ROGER TOLENTINO, M.D. 

Gydytojai ir chirurgai 
Anestezijos ir sKausmo gydymo specialistai 

Sherman ligonine- Elgin. IL 
Tai. 708-888-8976 

Skambinti galima 24 vai 

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 Straat. Chicago 
Tel . (1-312) 434-5849 (ve-kia 24 vai ) 

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

Kab. (1-312)735-4477; 
Rez. (708)246-0067; adH (708)246-6531 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA iR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEOICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GvDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIV' LIGOS 

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

Pirmd 3 v p p -7 v v . antrd 12 30-3 v p p 
trecd uždarytaa. ketvd 1-3 vpp penkta 

ir seštd 9 v r -12 v p.p. 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Panainlnfcams nuolaida 

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

507 S. Gllbart, LaGrange, IL. 
Tai. (708j 352-4487 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquerte 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 ••( Kraujagvslig Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundaa Ava.. Elgln. III. 60120 
Tai. (708) 7420255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių veng 

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79tn Ave . Hickcy HUs IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarta Rd. Hlckory Hllla. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Hariem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos paga! susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

SAVAME KONGRESE 
STASIO LIEPO 

POEZIJOS REČITALIS BOSTONE 
Rimties valandėlė 

ŠVIESA ATĖJO Į PASAULĮ 

Nors dar tol i s e p t i n t a s 
Pasaulio Lietuvių Jaun imo 
kongresas, bet jau verta apie jį 
kalbėti. Jis taip greitai ateis, 
kaip žaibas, nes rūpintis atsto
vais , pas i ruoš imu studijų 
dienoms, savai kultūrai ir sto
vyklai jau dabar reikia, jei no
rima, kad tos dienos nepraeitų 
be naudos. Prieš kongresą 
reikia prisiminti, kad šis susi
būrimas ir iš visų pasaulio kraš
tų jaunimo susibėgimas bus 
tolimuose Pietų Amerikos kraš
tuose, kuriuose gyvena nuo 
seniai lietuvių, išaugusių jau 
jau trečia ar net ketvirta karta. 
Jie savitai žvelgia į lietuvybės 
ir lietuviškus reikalus. Jie jau 
nežino apie Lietuvą ištikusią ar 
ištinkančią nelaimę, nes to 
nežino arba labai mažai težino 
ir jų tėvai, suaugę su savo gimti
ne. 

Kongresas numatomas šių 
metų pabaigoje ir ateinančių 
metų pradžioje. Pietų Amerikoje 
— Argentinoje, Urugvajuje ir 
Brazilijoje — yra pati vasara ir 
karščiai, kai šiaurinėje dalyje 
dar tik žiema, Kalėdos ir Nauji 
Metai. Gamtos ir klimato skir
tingumas daro įtaką ir žmo
nėms, ypač darys psichinę ir 
klimato pakeitimu fizinę įtaką 
iš šiaurės atvykusiems delega
tams ar turistams. 

Su tuo reikia skaitytis, nors 
tai nėra nei didelė, nei ne
nugalima kliūtis, nei didelis 
šiauriečių pralaimėjimas prieš 
pietiečius. Reikia tik iš anksto 
žinoti, kad kl imatas veiks. 
Veiks ir kitos aplinkos sąlygos, 
kurios šiauriečiams nėra įpras
tos, kai pietiečiams, nors ir tos 
pačios tautos palikuonims, kas
dienybė. 

Reikia taip pat iš anksto skai
tytis ir su kalbos barjeru, kurį 
tenka peržengti kiekviename 
kongrese. Visi moka šiek tiek 
lietuviškai, tai ir bus bendra 
kalba. Bet tik šiek tiek, nes 
daugeliui reikės vertėjo, paaiš
kintojo, ypač studijų ir kultūros 
dienose, stovykloje ir mažes
niuose susibūrimuose. Tai nėra 
didelė ir nenugalima kliūtis. 
Visi savo tarpe turės mokančių 
bendros kalbos — lietuvių — 
bent susikalbėti. 

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongresas neturi būti tik susi
bėgimas ir pabendravimas. Tai 
yra gerai, nes visi lietuvių 
kilmės jaunuoliai geriau pažįs
ta vieni kitus, geriau vieni kitus 
supranta ir įsijungia į skir
t ingus i šgyvenimus. Pa t s 
kongresas turi būti ir susibė
gimas, susibūrimas, pasilinks
minimas. Turi visi iš anksto 
žinoti, kad iš įvairių pasaulio 
kraštų tos pačios tautos vaikai 
yra skirtingai augę, skirtingu 
maistu maitinęsi, skirtingai 
galvoja ir turi daugiau skir
t ingumų negu panašumų . 
Kongresas ir t u r i t iks lą 
pirmiausia išlyginti tuos skir
tumus, kad visi pasijustų tos 
pačios tautos nariai, besirūpiną 
ne tik savo gimtine, bet ir savo 
tėvų ar senolių kraštu. 

šis kongresas jau yra sep
tintas, jei ir ne tie patys daly
viai, ne tie patys rengimo ir 
kongreso vadovai. Vieni paseno, 
kiti užaugo. Bet visi tur i pasi
naudoti praeities kongresų lai
mėjimais ir pralaimėjimais, ge
rais patyrimais ir blogais, ku
riuos reikėjo jų vadovams ar 
kongresų nariams suvirškinti. 

Studijų ir savos kultūros paži
nimo dienos turi būti ne tik 
ge ra i suplanuotos , bet ir 
tinkamai paruoštos. Jose neturi 
būti nereikalingos ir tik laiką 
užimančios improvizacijos, ilgų 
ir nenaudingų diskusijų. Bet 
savotiškus skirtumus savaime 
visi jaus, nes skirtingose sąly
gose gyvenę ir augę. 

Studijų dienos yra kongresų 
svarbiausios dalys, nors ir nėra 
esminės žymės. Galima studi
juoti dienos klausimus, galima 
kalbėti apie žinomą ar spėjamą 
politiką, bet visuomet reikia 
atsižvelgti į laiko reikalavimus, 
į aplinkybes, į klausytojų ar 
dalyvių nuomones ir supratimą. 
To nepaisant , nepaisoma 
kongreso svarbos, kur reikia 
svarstyti tai, kas ir ateityje būtų 
naudinga bent kongreso daly
viams, nežiūrint jų amžiaus, jų 
men ta l i t e to ir sk i r t ingų 
gyvenimo sąlygų. Studijose iš 
anksto reikia nustatyti, kad 
kongrese dalyvauja tos pačios 
tautos jaunimas. 

Kongreso stovykla turi būti 
viso kongreso užviršavimas — 
tai lyg atbaigimas studijų nuo
vargio ir kultūros pažinimo bei 
įvairių ekskursijų. Bet stovykla 
neturi būti tik palaidas poilsis, 
kuriame kongreso dalyviai 
neturi ką veikti ir nuobodžiauja. 
Stovykla turi būti pasilinksmi
nimas, susibūrimas, poilsis ir 
studijos — virškinimas to, kas 
per visas kongreso dienas buvo 
svarstyta, kalbėta, padarytos 
rezoliucijos, praktiški ir ne taip 
praktiški nutarimai. 

Kongresai dažnai buvo už
pildyti rezoliucijomis, kaip ir 
vyresniųjų susirinkimuose ir su
buvimuose. Rezoliucijos niekeno 
nė nebuvo manomos įvykdyti. 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongresai turi daryti rezoliuci
jas, pasiryžimus, užsimojimus, 
bet tik tokius, kuriuos kas nors, 
bent dalis kongrese buvusių 
galės vykdyti. Nevykdomos 
rezoliucijos arba negalimi įvyk-
diti pasiryžimai yra tik tušti žo
džiai, kuriuose net norėdamas 
nerasi turinio. 

Jaunimo kongresų rezoliu
cijose daug tikrai yra geros 
valios ir didelio idealizmo, bet 
jose nenumatomos kraš tų 
sąlygos, aplinka, skirtingas 
galvojmas ir nusistatymas. Iš 
pereitų kongresų būtų galima 
daug tokių nenaudingų nuta
rimų, neidealių pasiryžimų 
rasti, kurie tebeguli tik popie
riuje. 

Kongreso rengimo komitetas 
sudarytas Argentinoje. Gal po 
vieną kitą atstovą įeina ir iš 
kitų kraštų. Ariana Rastaus-
kaitė, vadovaujanti Argentinos 
rengimo komitetui, tikrai gerai 
orientuojasi reikaluose, sun
kumuose, pasisekimuose ir 
nepasisekimuose. Ji lankėsi ir 
šiaurės kraštuose, kalbėjosi su 
vyresniaisiais ir jaunimo atsto
vais. Reikia tikėti, kad ji suge
bės su savo padėjėjais sudaryti 
planus, nes dar yra laiko, bet 
sudaryti konkrečius užmojus, 
nes pasiruošimui jau laiko ne
daug teliko. 

Reikia tik palinkėti, kad šis 
septintas Pasaulio Lietuvių 
Jaun imo kongresas būtų 
naudingas visiems lietuviams ir 
lietuvių kilmės jaunuoliams. 
Labiausiai, kad jis būtų nau
dingas tikrai vienybei ir tikrai 
tautos stiprybei. 

Pr . Gr. 

Neseniai minėjome Lietuvos 
Operos 70 metų jubiliejų, pa
gerbdami jos kūrėjus, solistus, 
kompozitorius, menin inkus , 
iškėlusius Lietuvos operą į 
pasaulinių operų lygį. Eilėje 
garbingų mūsų operos solistų 
Stasys Liepas yra unikumas, 
šakotų gabumų žmogus. Jis ir 
solistas ir teatro bei muzikos 
kritikas, literatas, poetas, tei
sininkas. 1937 metais, baigęs 
VD universiteto teisių fakulte
tą ir tais pat metais Kauno 
vals tybinę konservator i ją , 
Stasys Liepas plačiai įsijungė į 
teatro-muzikos ir literatūros 
gyvenimą. 1940-44 jis Vilniaus 
valstybinės filharmonijos ir 
Vilniaus operos ir radiofono 
nuolatinis solistas. Dainavo 
Traviatoje, Fauste, Rigoletto, 
Madame Butterfly, Romeo ir 
Julija. Kaip muzikinis vertėjas 
filharmonijai ir operai yra iš
vertęs iš svetimų kalbų kanta
tų, operinių chorų ir solistų 
dainų. Juozo Keliuočio reda
guojamajame žurnale „Naujojoj 
Romuvoj" Escamillio slapyvar
džiu recenzavo mūsų teatro pa
statymus, menininkus. 

Palikęs Lietuvą 1944 metais, 
gyvendamas Austrijoje ir Vokie
tijoje, su Čiurlionio ir Dainavos 
meno ansambliais St. Liepas 
dalyvavo keliuose šimtuose kon
certų l ie tuvių ir vokiečių 
visuomenėms, prancūzų ka
riuomenės įguloms, surengė 
visą eilę savo dainų rečitalių 
įvairiose lietuvių kolonijose. 
Muz. A. Kučiūnui akompanuo
jant 1954 įdainavo savo dainų 
ir arijų plokštelių albumą. 
Apsigyvenęs Bostone, su vie
tiniais lietuvių kompozitoriais 

J . V. SŪDUVAS 

ir Jeronimu 
įai dalyvavo 
muzikiniuose 
t au t in iuose 

Poetas B«rnardas Brazdžionis 
skaito savo eilėraščius Los Angeles 
lietuviams. 

Jul ių Gaideliu 
Kačinsku ak t . 
Bostono lietuvi; 
p a s t a t y m u o s e 
minėjimuose vietoje ir įvairiose 
lietuvių kolon j>e. Dalyvauja 
mūsų periodir.c-je spaudoje, 
rašydamas rr.^zikines-litera-
t ū r i n e s recenzijas, savąją 
poeziją. 

Ir taip, perkopė* savo amžiaus 
aštuntąjį laiptą gimęs 1910), 
Stasys Liepas nepasidavė apa
tijai, nepametė savo intelek
tualinio dinamizmo. Amžiaus 
naštos pertemptas savo dainos 
stygas Stasys perdavė poezijos 
lyrai. Kar ta is vienišame savo 
bičiulių ratelyje meistriškai 
paskaitydavo vieną kitą savo 
j ambų , keturei l ių , kuk l i a i 
vienas kitas iš jų pasirodęs 
„Drauge", „Dirvoje", sukėlė 
susidomėjimą ir atgarsį. 

Pagaliau sausio 26 d. Bostono 
Lietuvių Moterų sąjungos sky
rius, vadovaujamas muzikos 
krit ikės Elenos Vasyliūnienės, 
L i e tuv ių klubo pata lpose 
surengė mūsų operos veterano 
pagerbimą ir jo poezijos rečitalį 
bei vaišes. Trumpu žodžiu E. 
V a s y l i ū n i e n ė . perbėgdama 
so len izan to kūrybingą gy
venimo kelią, prisiminė ir 
neseniai amžinybėn iškeliavusį 
žymų bostoniškį poetą Antaną 
Gustaitį. 

Stasys Liepas susirinkusiems 
paskaitė pluošta savo eilėraščių, 
ku r iuos turinio ir motyvų 
prasme galima suskirstyti į tris 
p a g r i n d i n e s grupes: filoso-
finiai-didaktiniai. satyriniai su 
moralinės etikos atspindžiu ir 
asmeniniai-visuomeniniai. 

Pavyzdžiui „Filosofinis dis
pu t a s " 'varlė, kuosa ir arklys), 
primenantis garsaus rusų kla
siko Krylovo pasakėčias. 
„...Pirmoji žėrė mintį išsipūtusi 
varlė: 
— Man aukštybių samprata 

visuotinai gili. 
Ir centre jos grandioziškai 

kolosali 
Visatą įtalpinanti kriauklė..." 

„Tu klysti, murksa vandenų, 
Tiki kvailiausia pasakų senų! 
Tvėrimo bokšte sėdi paukštė, 
Plačiais sparnais apglobianti 
Visų žvaigždynų aukštį!..." 

Modernūs aikai, kasdien at
verdami vi? platesnę mokslų 
panoramą, sukelia ir abejonių. 
Apie tai poetas išsitaria eilė

raštyje „Transcende Dūmos": 
,,... Nors mūs technika 

bekraštė 
Skaldo širdį branduolių, 
Su Anapus — jokio pašto, 
Jokio tranzito ženklų... 

Dangus šneka iš ambonų 
Ir mus gydo nuo gėlų... 
Ak, kad ta ip per mikrofoną 
Gavus chorą angelų!...". 

Nepasigaili poetas ir kartaus 
satyros žodžio ir gyvenamam 
kraštui . Tai išreiškia eilėrašty 
„America the Beautiful", skan
davimas, kaip ir pačioje daino
je. Štai vienas posmas: 
„...Graži esi, America, 
ir mus grožiu valdai! 
Tik gal per daug isterikų 
Mūs tarpe pagimdai... 
America, America, 

apsiginkluok verbom 
Ir plėšikus ir melžikus 
Nuplaki paskubom...". 

Dviskiemenės pėdos jambuose 
poetas vėl byloja politinės saty
ros ugnimi. Iš „Sakyk, šakele 
Palestinos" 
„...Kraujo klanai jų nuolat 

šlaksto kovą 
Ir keršto velnias tyčiojas iš 

kruvino žmogaus 
Įniršę gi Alachas ir Jahova 
Abu viens kitą keikia iš 

dangaus... 

Sakyk, šakele Palestinos, 
kaip tu čionai atkeliavai? 
Mums klaikią pasaką gimtinės 
Byloja tavo stagarai...". 

Pasišaipo poetas ir iš asme
ninių ydų, gobšumo, šeimyninių 
nesutarimų, išreikšdamas tai 
eilėraščių posmuose: „Iš senio 
Lamentac i jų" ir „Tau , 
Seseryt..." 
„...Išminčiams rodant galvai 

kelią 
I pasaulėžiūrų kovas, 
Ji vargšė pervargus nubalo 
Ir baigia kvaišt nuo perkrovos... 
Jau angelo tu pagalvy, 
O atsiskirt nuo velnio negali!.. 

Gyvenimo tikrovės ekrane 
prabėga ir moterų godos ir 
plonybės: 
„...Tave, žmonyt, aksominės 

suknytės 
Skraidins kaip plaštakę ta rp 

ponių... 
Man — reiks dėl sąskaitų 

rūsčiai raukytis, 
Pagalbos banke šaukiantis 

velnių!..." 
Tai t ik keletas ištraukų iš 

skaitytos St. Liepos poezijos. 
Užbaigimui prie ponių vaišėmis 
parengtų stalų buvo pasidalin-

Viešpats Jėzus save prilygina 
Mozės pakeltam variniam žal
čiui tyruose. Kai Izraelio tauta 
pradėjo kęsti nuodingos gyvatės 
tyruose, išbėgus iš Egipto, tai 
Dievas liepė Mozei pakabinti 
žaltį ant stulpo, kad, kas, pa
žvelgs į žaltį, liks išgelbėtas nuo 
gyvatės įkandimo. Taip pat Jė
zus turi būt i pakeltas, kaip tas 
ža l tys . T a s var in i s ža l tys 
nebuvo Dievas, o tik gydymo 
priemonė. Žmogaus Sūnus — Jė
zus Kristus turėjo būti pakeltas 
aukš tyn ant kryžiaus, kad 
žmonės turėtų išganymą, tai 
Dievo jėga, kuri ne gydo, bet 
duoda naujos jėgos ir nurodo 
naują kelią. 

Jėzus ir sako Nikodemui, kad 
„Dievas taip mylėjo pasaulį, 
kad davė savo viengimusį Sūnų, 
kad kiekvienas, kurs į jį tiki, 
nežūtų, bet tu rė tų amžiną 
gyvenimą. Nes Dievas nesiuntė 
savo Sūnaus į pasaulį pasaulio 
teisti, bet kad pasaulis per jį 
būtų išgelbėtas" (Jn. 3, 16-17). 
J ė z u s nepas ida rė žmonių 
teisėju, nepasmerkė muitinin
ko, bet padarė jį savo apaštalu, 
n e p a s m e r k ė n u s i k a l t u s i o s 
moteriškės, bet liepė mesti pir
mam akmenį, kas save laiko be 
nuodėmės. 

Jis parodė ne t ik meilės, kaip 
Dievas pasauliui, bet ir gailes
tingumo nusidėjusiam žmogui, 
nes žinojo, kad kiekvienas gali 
n u s i d ė t i , k iekv ienas gal i 
nepaklausyti Dievo įsakymų, 
pasipriešinti pačiam Dievui. Bet 
t a s nesumažino meilės nei 
Dievui Tėvui, kuris pasiuntė 
savo antrąjį Asmenį — Sūnų į 
pasaulį ir nusikaltusį žmogų iš
gelbėti ir nurodyti jam naujus 
kelius amžinybėn. Dėlto pats 
Jėzus, kentėdamas ant kryžiaus 
už žmogaus nuodėmes, kad išly
gintų teisingumą ir gailes
tingumą, tas dieviškas savybes, 
kalbėjo: „Tėve, į tavo rankas aš 
atiduodu savo dvasią" (Lk. 23. 
46). 

Jėzus pr iminė par iz ie ju i 
Nikodemui, kad Jėzus yra švie
sa, kuri nekenčia tamsumos. 
„Šviesa atėjo į pasaulį, bet 

ta mintimis apie bėgamų dienų 
įvyk ius . Bostono moterų 
skyriaus dažnai surengiamos 
kultūrinės popietės klubo ka
vinėje yra skaidrus pragied-
rulys šių dienų tragiškų įvykių 
slegiamoje Lietuvos ir pasaulio 
padangėje. 

žmones labiau mėgo tamsybę, 
kaip šviesą, nes jų darbai buvo 
pikti. Nes kiekvienas, kurs daro 
pikta, nekenčia šviesos ir neina 
į šviesą, kad jo darbai nebūtų 
peikiami, kas daro tiesą, tas 
eina į šviesą, kad jo darbai pasi
rodytų, nes jie padaryti Dievu-
j e " (Jn. 3, 19-21). 

Ir tai mes turime atsiminti Jė
zaus sugavimą Getsemanio 
darže, kai vienas jo apaštalų jį 
išdavė. „Jo prakaitas pasidarė, 
kaip lašai kraujo, varvančio 
žemėn" (Lk. 22, 44). Bet užėjo 
tamsybės valanda apaštalui iš
davikui ir žydų manijai, nes jie 
nemėgo šviesos. Ir šv. Lukas 
piešia tą įvykį: „Dar jam te
bekalbant (su apaštalais), štai, 
atėjo žmonių minia; jų priekyje 
ėjo vienas iš dvylikos, kurs va
dinosi Judas, ir artinosi prie Jė
zaus jo pabučiuoti" (Lk. 22, 47). 
Jėzus savo apaštalui tik pasakė: 
„Judai, pabučiavimu tu įduodi 
žmogaus Sūnų?" (Lk, 22, 48). 

Jėzus nepasipriešino nei Ju
dui, nei žydų miniai, nei vėliau 
vyriausiems kunigam, nei jų 
padėjėjui pagoniui Pilotui, nes 
jie nemėgo šviesos. Jie mėgo 
labiau tamsybę, nes jų darbai, 
nors buvo pikti, buvo nematomi. 
Iš tikrųjų nieko nepaslėpta, kas 
nebus iškelta viešumon, kaip 
kadaise tas pats Jėzus savo 
apaštalams ir mokiniams yra 
pasakęs. 

įpusėjus gavėniai, reikia tik 
prisiminti Jėzaus pavyzdį, jo 
elgesį net su nusidėjusiu apaš
talu, net su išdaviku ir minia 
žmonių, kurie nedrįso prieš 
mokytoją pakelti rankos, kai 
kiti matė, bet buvo drąsūs su 
vėzdais ir pagaliais, kai juos 
tamsoje vedė išdavikas Judas. 
Gavėnia kaip tik ir yra tas švie
sos laikotarpis, kai kiekvienas 
žmogus turi pamatyti savo 
piktus darbus ir juos pataisyti, 
kad jie nebūtų gėda parodyti ir 
šviesoje, kad jie nebūtų pikti ir 
nedori, kad jie būtų tikri darbai, 
kurie atstovauja krikščioniui, 
atpirktam iš vergijos ir blogio, 
kad jie atstovauja Kristaus 
apaštalams, kurie iš silpnybės 
miegojo, bet savo Mokytojo neiš
davė. Šviesa turi būti mūsų 
gyvenimo ramstis, kad mes visi 
eitume Jėzaus Kristaus nurody
tais keliais ne tik gavėnios 
laike, bet ir visą savo gyvenimą. 

P. A. 

Malda yra sielos alsavimas. 
Gratrx 

Ar beturi dar kokią prasmę 
Viešpaties malda, kuri prasi
deda kreipimusi į Tėvą, jeigu 
vaikai nebežino, kad jie yra tarp 
savęs broliai? 

Kari Sonnenschein 

Kaip prigimtis, kultūros net
varkoma, virsta neproduktyvia 
jėga, taip kultūra, nustojusi reli
gijos, tampa lytimi be tikro 
turinio. 

St. Šalkauskis 

RANKOS 
VACYS KAVALIŪNAS 

Saulei slenkant į vakarus, sėda jis ant dviračio ir 
išvažiuoja iš miesto. Atsigręžęs ir pamatęs, kad niekas 
jo neseka »r nesiveja, pasijunta daug lengviau ir 
sulėtina dviratį. O laukuose, kur jis daug kartų yra 
važiavęs ir ėjęs pėsčias, ka i vaikystėje lanke oradžios 
mokyklą ir vėliau gimnaziją, jis visiškai atsigauna. Net 
užmiršta ir tą savo sapną. 

Prieš jo akis atsiskleidžia zaliuojan.no? platumos 
— rugių, miežių ir avižų ruožai. Per pa<eles griovius 
tiesiasi vis ilgėdami medžių šešėliai, o aukštas ir 
mėlynuojantis dangaus skliautas skamba į žemę 
grįžtančiais vieversėliais. 

Ir kuo toliau, tuo vis keliai, kryžke ės. smilgomis 
apaugę pakelių akmenys — viskas darosi jam pažįs
tama ir artima. Atsiskleidžia jo sieloje r šviesūs pra
ėjusių dienų vaizdai ir jų dvasia. Ir, rodos, mato jis 
viską ir taip gyvai — tars i visa būtų prieš jo akis — 
tuos tėviškės laukus ir pie /as, kurių rasotais takais 
jis bėginėjo, kelius; kuriais ėjo į mokyk.ą Mato ir ba
sas dulkėtas savo kojas. 

Mato ir žmones. Atsiskleidžia jų veidai ir akys. Gir
di jis ir jų žodžius — iškyla jie iš jo būtie? gelmių ir 
taip tarytum jis juos girdėtų ir dabar pat Ir tie jų 
žodžiai tokie jam dabar atrodo šviesūs 

Privažiavęs kryžkelę, pasuka į dešim; - važiuosiąs 
į tėviškę. Tenai jis visada, grįžęs iš Kauno atostogų, 
viską - kokį nepasisekusį universitete egzaminą, ar 
kada neturėjęs nei cento kišeniuje i' ištiną dieną 
slankiojęs alkanas — užmiršdavo ir atsigaudavo. Ir visa 
savo siela susiliedavo su namais — pirk a. sodeliu, ori-

augusiu varnalėšų, ir laukais, skambančiais paukš
čiais, i r pievomis, dūzgiančiomis bitėmis marga
spalviuose žieduose. 

Tik dabar ir tenai ne tas, kas buvo, mąsto jis. Kai 
mirė tėvas, o po kelerių metų ir motina, viskas 
pasikeitė. Ir namai pasidarė daug svetimesni. Net ir 
Vincas, jo brolis, — ir tas jau ne tas. Tik slankioja, anot 
motinos, apsiniaukęs kaip debesys ir visą laiką tyli. 
Nei tu su juo pakalbėti, nei pasitarti kaip su žmogum. 
Žodžio negali ištraukti. Paklausi ko, tai tik numykia 
sau po nosimi ir viskas. 

Gal brolis jam kiek ir pavydėjo, sukasi dviračio ra
tai ir jo mintys. Norėjo mokytis, bet tėvas neleido. Bet 
argi galėjo iš tokio mažo ūkelio išleisti į mokslus juos 
abu? J a u ir taip pavasariais kartais pritrūkdavo ir 
duonos, ir pašaro — visko. 

Gal todėl Vincas ir buvo toks ir prie darbo atbulas? 
O gal ir prie tinginio? Atsimena — ir net lyg ir girdi 
tėvo žodžius, kaip rytais ir pačioje darbymetėje jį 
keldavo; 

— Vincai, Vincai, ar girdi? 
— Girdžiu, girdžiu. 0 ko reikia? 
— Kelkis, kelkis. Jau saulė seniai pietuose. 
— Tai kas? — ir tik apsiverčia an t kito šono ir guli, 

kol tėvas ir vėl — ir jau supykęs — ateina. 
Tėvo jis dar vis kiek prisibijojo. I r atsikeldavo, kad 

ir iabai delsdamas. O motinai su juo būdavo tikra bėda 
— visai neklausydavo. 

— Vinculi, Vinculi, — stovi ji prie klėties, kur jis 
vasarą gulėdavo. 

— Ką? 
— Kelkis, sūneli. Jau vėlu. 
— O ko? 
— Darbai laukia. 
— Tegu jie palaukia. Suspėsime. 
— Gana, jau gana, sūneli. Net sarmata. Negali 

niekam nei akių parodyti. Visų jau seniai viskas 

žaliuoja, o mūsų dar nei nepasėta. O tau vis 
„suspėsime". Rengiesi kaip nuogas į dilgėles. Ir viskas 
— visi darbai stovi. 

Gerai dar kad Emilija, Vinco žmona, kitokia, kiek 
pašviesėja jo mintys, užvažiavus ant kalnelio, nuo kurio 
ir tėviškės kluonas ir du prie jo pasodinti topoliai 
matyti. Visada ji miela ir visada besišypsanti. Ir darbšti 
be galo — vis bėganti, vis skubanti — kaip skruzdėlytė. 
Į skruzdėlę, jam atrodo, ji ir panaši. Tokia, kai pasiriša 
prijuostę, per liemenį pergnybta. Tokios jis nenorėtų 
— per liesa. 

Tik t as jų Vytukas, jo krikšto sūnus, mąsto jis, 
atsiskleidžiant visiem tėviškės trobesiam. Koks jis 
įdomus ir mielas berniukas!.. Ir, rodos, jis tą savo 
krikšto sūnų jau ir mato. 

Parvažiuoja jis iš Kauno atostogų. Ir Vytukas kur 
buvęs, kur nebuvęs tuojau priėjo ir atbėga. Apkabina 
per kelius jo kojas, žiūri į viršų pakėlęs mėlynas akutes 
ir prašo; 

— Reikiam joti, — ir laukia. 
— Ką tu, Vytuk, sakei? — klausia jis, norėdamas 

dar kartą išgirsti tą jo „reikiam". 
— Reikiam joti, — dar labiau suspaudžia jo kojas 

Vytukas ir vis žiūrėdamas į viršų. 
— Gerai, Vytuk. Sėsk. Tik gerai laikykis, kad 

nenukristum. — Ir jis tuojau keturpėsčias. O Vytukas 
įsikabina abiem rankutėm į jo apykaklę ir joja. 

Ir koks būdavo Vytuko juokas, kai jo „arkys" mė
gindavo jį numesti. Tada jis laikydavosi ne tiktai už 
jo apikaklės, bet ir už plaukų. 

Labiausiai jam patikdavo tas Vytuko „reikiam". 
Ir tas nesulaikomas jo juokas. Ir gilus gailestis juodu 
šešėliu perbėga jo mintis ir sielą. Tarytum net ir jauste 
jaučia — dingo iš jo veido ir šviesių prisiminimų 
šypsena. 

(Bus daugiau) 

http://zaliuojan.no
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HORIZONTAI 
Šiai sk i l č i a i d ienraš ty je 

,,Drauge" nu t rūkus (o prieš
paskutinėje buvo paaiškinta 
kuriam laikui), iš skaitytojų 
gaunu nemažai laiškų, telefoni
nių skambinimų ir susitikus 
asmeniškų paklausimų — kodėl 
neberašau? Mane stebina, kad 
toks didelis buvo skilties skai
tytojų skaičius. Tad nutariau ir 
vėl retkarčiais pasiskardenti iki 
to laiko, kada sąlygos su „Drau
go" redakcijos palaiminimu vėl 
leis „Horizontams" reguliariai 
pasirodyti. 

Į WASHINGTONĄ 
K V I E Č I A M A S LIETUVOS 

KARDINOLAS 

Išeivijos lietuvių pasididžia
vimas — Amerikos katalikų 
tautinėje Nekalto Prasidėjimo 
šventovėje Washingtone vysku
po V. Brizgio bei jo vado
vaujamo komiteto iniciatyva 
įrengta Šiluvos Dievo Motinos 
koplyčia buvo pašventinta 1966 
m. rugsėjo 6 d. Taigi prieš 25 
metus. Tada į Amerikos sostinę, 
į koplyčios šventinimo iškilmes 
iš v iso Š i a u r ė s Amerikos 
žemyno buvo suvažiavus i 
dešimttūkstantinė minia. Per 
Mišias giedojo specialiai iš 
Chicagos atvykęs „Dainavos" 
ansamblis, vadovaujamas muz. 
P. Armono. 

Šiluvos koplyčia, per kurią 
ketvirčio šimtmečio laikotarpiu 
perėjo šimtai tūkstančių ameri
kiečių ir kitų tautų žmonių (pati 
bazilika yra turistinė atrakcija, 
o meniškai apipavidalinta Šilu
vos koplyčia įrengta centrinėje 
nišoje), kar tas nuo karto.ypač 
didžiųjų švenčių metu 
parodoma per televiziją visai 
š a l i a i perduodamose pro
gramose. Koplyčios sidabrinę 
sukaktį norima reikšmingai ir 
įspūdingai paminėti. Vasario 27 
d. Wash ing tone apsilankęs 
vyskupas P. Baltakis dominin
konų vienuolyne sukvietė sos
tinės Lietuvių bendrinių bei 
ka ta l ik i škų organizacijų ir 
spaudos atstovų pasitarimą. Jo 
metu buvo sudarytas šiai su
kakč ia i r e n g t i vykdomasis 
komitetas su trijų žmonių — LB 
Washingtono apyl. pirm. A. 
Pakštienės, ateitininkų atstovo 
J. Vaitkaus ir sostinės lietuvių 
katalikų misijos komiteto atsto
vo Joe Simanio — prezidiumu. 
Vykdomojo komiteto garbės pir-
mininku; susirinkusiems pra
š a n t , s u t i k o būti vysk. P. 
Baltakis. 

Vyskupui pasiūlius į Šiluvos 
koplyčios 25 m. sukakt ies 
iškilmes, kurios galbūt bus su
jungtos su kitu tikintiesiems 
ypač reikšmingu įvykiu, įvyks
tančias spalio 12 ir 13 dienomis, 
n u t a r t a k v i e s t i Lie tuvos 
kardinolą Vincentą Sladkevi
čių, dar niekad nebuvusį šiame 
žemyne, o išvakarėse koncertui 
atlikti ir rytojaus dieną Mišiose 
giedoti — atjaunėjusį „Daina
vos" ansamblį iš Chicagos. 

Tikslesnė Šiluvos koplyčios 25 
m. sukakties iškilmių programa 
išsirutulios, kai bus gautas 
kardinolo V. Sladkevičiaus su
tikimas, kad jis į Washingtoną 
tuo metu galės atvykti. Taip pat 
šią skiltį rašant dar negautas ir 
oficialus „Dainavos" ansamblio 
sutikimas.nors, kiek iš valdybos 
pirm. D. Ilginytės teko sužinoti, 
„dainaviečių" noras dalyvauti 
yra didžiulis. 

Šios informacijos pagrindinis 
tikslas ir y ra paraginti išeivijos 
lietuvius spalio 12 ir 13 dienas 
r eze rvuo t i da lyvavimui 
iškilmėse Washingtone. 

KPT. A. EIVA GINA 
L I E T U V O S PARLAMENTO 

RŪMUS 

Paskut in i vasario mėn. sek 
madienį po lietuviškų Mišių 

Washingtone Trijų Karalių 
bažnyčios salėje buvo rodomas 
video filmas apie sausio 13 d — 
kruvinojo sekmadienio — įvy
k ius Vilniuje. Prieš filmo 
demonstravimą LB Washingto-
no apyl. v-bos narys dr. V. 
Vengris pakvietė šiuo metu Wa-
shingtono katalikų universitete 
filosofijos seminare daly
vaujančius tris Lietuvos filoso
fus, Vilniaus įvykių gyvus liu
dininkus — Arūną Sverdiolą, 
Alfonsą Andriuškevičių ir 
Aleksandrą Dobrininą -
pasidalinti įspūdžiais apie tas 
dienas Lietuvos sostinėje. 

Iš trijų jaunų mokslo vyrų 
pasakojimų ypač įstrigo šie A. 
Andriuškevičiaus žodžiai, 
kuriuos čia cituoju iš įrašo 
magnetofone: „Aukščiausiosios 
tarybos rūmai atrodo kaip 
degtukų dėžutė: tik pora tanko 
šūvių ir pastatas išlakstys į 
šalis. Tada per garsintuvą pasi
girdo žodžiai: .Aukščiausiosios 
tarybos gynybai vadovauja Ei-
va!' O mes žinom, kas yra Eiva. 
Tada prieina pats Eiva prie 
mikrofono ir sako su tokiu 
amerikonišku akcentu: ,Mes čia 
esam neblogai pasiruošę ir ta 
brigada, kuri mus atakuos, iš 
Vilniaus neišvažiuos'..." 

Šis vaizdas mums sukėlė eilę 
prisiminimų iš netolimos praei
ties. Juk ir Andrius Eiva ilgesnį 
laiką gyveno Washingtone ir iš 
čia organizavo talką afganista-
niečiams partizanams padėti. 
Dabar, kai jis laikinai išvyko į 
savo tėvų ir protėvių žemę, apie 
jį nemažai rašo ir Lietuvos 
spauda. Ir ten žmonės žino, kas 
jis per paukštis gerąja to žodžio 
prasme. 

Andrius Eiva gimė 1948 m. 
Bonnoje, pabėgėlių stovykloje. 
Po metų tėvai emigravo į 
Ameriką ir apsigyveno Bos
tone. Andrius augo pasakojimų 
apie Lietuvos rezistencijos 
judėjimą aplinkoje. Jo senelis 
gen. K. Ladyga, kovų su bolše
vikais dalyvis, buvo ištremtas į 
Sibirą ir ten nužudytas. Apie 
Lietuvos ir kitų tautų parti
zaninį karą A. Eiva labai anksti 
sužino ir tai jį sudomina. 1972 
m. baigė West Point karo 
akademiją ir 8 metus tarnavo 
įvairiuose amerikiečių kariuo
menės daliniuose, kurie jį 
daugiau paruošė partizaniniam 
karui . 

Tėvynėje leidžiamas laikraštis 
„Lietuvos rytas" štai ką rašo: 
„Prasidėjus TSRS karinei inva
zijai Afganistane, A. Eiva nu
sprendė, kad jo valanda išmušė. 
1981 m. jis išstojo iš armijos ir 
nuvyko afganų partizanams 
padėti perprasti priešlėktu
vinius ginklus. Jeigu dar pri
dursiu, kad Andriui pavyko įti
kinti mudžachedų grupuočių 
vadus nežudyti sovietų be
laisvių, o JAV kongresą — pri
tar t i rezoliucijai dėl nuolatinio 
raketų „Stinger" teikimo Afga
nistano partizanams — tai 
maždaug ir būtų lakoniška bu
vusio ,žaliųjų berečių' kapitono 
A. Eivos biografija. O dabar 
aš sėdžiu priešais jį, ir mes 
kalbamės apie šiandien žymiai 
aktualesnius dalykus — apie 
visai dar šviežius sovietų armi
jos karinius veiksmus Lietu
voje", rašo buvęs sovietų armi
jos atsargos vyr. leitenantas 
Gintautas Stalnionis. 

Dabar ir „Draugo" skaitytojai 
geriau supras, ką reiškė Lietu
vai sausio 13 d. prie Aukščiau-

Savanorį kūrėją pik. Joną Andrašiūną Los Angeles Vasario U 
prisegimu pagerbia A. Pažiūrienė. 

LIETUVIAI CALIFORMJOJE 
PAMINĖTA LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

SUKAKTIS 

Los Angeles lietuviai minėjo 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktį nusistovėjusia tvarka. 
Organizacijos su vėliavomis 
(šaul ia i , a t sa rgos k a r i a i , 
skautai, ateitininkai (dalyvavo 
pamaldose vasario 17 d. Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje. 
Mišias atnašavo prel. V. Bar-
tuška. Aukas prie altoriaus nešė 
kelios jaunimo poros. Giedojo 
parapijos choras, vadovaujamas 
muziko V. Ralio, ir solistai — A. 
Polikai t is , V. Vilkienė, R. 
Dabšys. Pamaldoms baigiantis 
nuostabiai skambėjo choro gies
mė „Apsaugok, Aukščiausias, 
tą mylimą šalį". 

Minėjimas buvo tęsiamas sa
lėje, {nešus organizacijų vėlia
vas, A. Polikaitis sugiedojo JAV 
himną, o klebonas kun. dr. A. 
Olšauskas sukalbėjo invokaciją. 
ALTos vicepirm. V. Šeštokui pa
kvietus savanorius kūrėjus: pik. 
J. Andrašiūną — Vyčio kryžiaus 
kavalierių ir ei!. M Barauską, 
konsulas V. Čekanauskas, A. 
Pažiūrienė ir J. Ruokis prisegė 
jiems gėles. (Buvo kviestas ir 
mjr. K. Timavičius. bet jis dėl 
nesveikatos minėjime nedaly
vavo). 

Žodžiu sveikino Estijos ir Lat
vijos konsulai. Ilgesnę kalbą pa
sakė Lietuvos gen. garbės kon
sulas V. Čekanauskas. 

Minėjime dalyvavęs Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos deputatas 
prof. A. Buračas sveikino šio 
parlamento vardu. 

D. Čekanauskaitė perskaitė 
paruoštą rezoliuciją Lietuvos 
nepriklausomybės ir demokra
tiškai išrinktos jos vyriausybės 
pripažinimo reikalu. Rezoliucį 
ja.visų dalyvavusių vienbalsiai 
priimta pasiųsta JAV preziden
tui G. Bush ir kitoms instituci
joms. D. Čekanauskaitė supa
žindino su minėjime dalyvavu
siais svečiais ir suminėjo sveiki
nimus raštu, gautus iš JAV 
prezidento (jį ištisai perskai-
tydama), Valstybės departa
mento sekretor iaus J ames 
Baker III, Californijos gu
bernator iaus . Los Angeles 
miesto meras ir County Super-
visor Mike Antonovich. 

JAV LB Vakarų apygardos 
valdybos pirm. A. Nelsienei 
negalint minėjime dalyvauti, jai 
pavedus, lituanistinės šešt. 
mokyklos mokiniams, laimėju
siems rašinėl io konkursą 
„įvykiai laisvėjančioje Lietu
voje", dovanas įteikė mokyt. D. 
Varnienė. Lietuvių Fondo ats
tovė V. Gedgaudienė, paaiški
nusi šio fondo paskirtį. įteikė 
2000 dol. paramą Šv. Kazimiero 
lituanistinei mokyklai. Čekį 
priėmė mokyklos direktorė 

Maironio patriotinę poeziją. 
Užbaigta buvo Tautos fondo 
atstovo A. Marke-- ičiaus padė
kos žodžiu už paramą Lietuvos 
laisvės reikalams Minėjimas 
baigtas Tautos himnu. Įvykis 
buvo Filmuojama- ir vakare 
buvo parodytas TV žiniose. 

Jau kuris laikas -ūloma keis
ti Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimų programa, pritaikant 
ją amerikiečiams tuo labiau, 
kad susidomėjimas Lietuva šiuo 
metu yra didelis. Šiemet minė
jimo rengėjai to dar nebandė. 
Patirta, kad Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo metinės 
sukakties minėjimas kovo 10 d. 
ruošiamas parap salėje, bus 
anglų kalba. Į minėjimą kvie
čiami žymūs JAV pareigūnai, 

CHICAGOS ŽINIOS 
MIESTAS NENORI 

KALĖJIMO 

Chicagos miestas atsisakė 
duoti leidimą Cook apskričiai 
pastatyti naują priestatą kalėji
mui. Tai būtų konstrukcija, kai
nuojanti 120 mil. dolerių. 

M E R A S TAPO DIAKONU 

Chicagos priemiesčio Hanover 
Parko meras Louis Barone tapo 
katalikų Bažnyčios diakonu ir 
eina policijos kapeliono parei
gas. Jis yra 63 metų, jau išėjęs 
į pensiją. Chicagos arkivys
kupija turi daugiau diakonų už 
kitas vyskupijas. Jau 29 metai 
kai jis yra vedęs. 

BRANGUS LIGONINĖS 
ATNAUJINIMAS 

Užsidariusi Provident ligo
ninė Chicagoje bus atnaujinta ir 
vėl veiks, tik jos atnaujinimas 
vietoj numatytų 11,8 mil. dole
rių dabar kainuosiąs 20 mil. dol. 

draugiškų valstybių atstovai, 
TV. spaudos korespondentai. 

šiosios tarybos rūmų Vilniuje Marytė Newsom. 
tarti JAV kariuomenės atsargos 
kapi tono Andriaus Eivos 
žodžiai: „Ta brigada, kuri mus 
atakuos, iš Vilniaus neišva 
žiuos!" 

Mano draugai, melskite sau iš 
Dievo linksmumo. Būkite links
mi, kaip vaikai, kaip dangaus 
paukšteliai. 

F. Dostojevskį 

Menine programą atliko Šv. 
Kazimiero parap. choras, „Spin 
dūlio" jaunimo choras ir solis
tė V. Vilkienė, muz V. Raliui 
akompanuojant. 

Dvi dainas atliko beveik 70 
asmenų jungtinis choras (para 
pijos ir jaunimo), diriguojant 
muz. V Raliui, akompanuojant 
muz. B. Mūrui. Protarpiais ak 
torius A. Žemaitaitis deklamavc 

VASARIO 16-JI 
L ITUANISTINĖJE 

MOKYKLOJE 
Šv. Kazimiero lituanistinė 

šeštad. mokykla Lietuvos nepri
klausomybės sukaktį minėjo 
vasario 16 d. Akt. A. Žemai
taičiui vadovaujant, susirinko 
mokyklos kieme ir šaukdami 
„Lietuva" paleido į orą tautinių 
spalvų balionus. Po to šventės 
minėjimas buvo tęsiamas salėje. 
Jį vedė ir šventės prasmę aišk-
kino mokyt. V. Gedgaudienė. 
Kalbėdama apie Lietuvos gimi
mą, jos prisiminimąjį pakvietė 
lituanistinių mokyklų inspek
torių L Medžiuką uždegti sim
bolinę šio prisiminimo žvakę. 
Reikšdama viltį, kad pasaulis 
pradeda pažinti komunistinės 
prievartos sistemą ir stoja 
Lietuvos pusėn. Vilties žvakę 
uždegti pakvietė jaunutę mo
kinę B. Pakuckaitę. 

Darželio vaikučiai padekla
mavo ei lėraš t į apie Vytį. 
Mokyklos direktorė Marytė 
Newsom kalbėjo apie Šeimos 
medžio projektus ir tautinių 
vėliavėlių konkursą, š ie darbai 
buvo išstatyti salėje. Įdomu 
buvo pamatyti iabai originalius 
Šeimos medžio projektus. Visi 
dalyvavusieji projekte ir kon
kurse buvo apdovanoti 

Vyresnieji '7-9 skyr.) mokiniai 
mokykloje rašė konkursinę 
temą apie kruvinąjį sekmadienį 
Vilniuje. Patikrinus darbus, 
geriausiais pripažinti Amandos 
Ragauskaitės. Vilijos Tompaus-
kaitės, Aro Mattis. Be to, pagy
rimus gavo: Audra Dūdaitė, 
Daina Žemaitaitytė, Domas 
Rinkevičius. 

Nepriklausomybės šventės 
rengėjų 'LB. VLIKo, ALTos) 
paskirtos mokiniams premijos 
už temą ..įvykiai laisvėjančioje 
Lietuvoje" I pr«mija buvo pri
pažinta Agnei Baranauskaitei. 
II - Povilui Pakuckui, III -
padalinta Arui Mattis ir Aidui 
Kuolui. Jiems premijos buvo 
į te ik tos vasar io 1" d 
Lietuviškai besimokančių klasę 
lankanti kolegijos profesorė, 
buvusi Lietuvoje, parodė 
skaidrių apie Lietuvos vaikus. 

Mokyklos choras (vadovė D. 
Varnienė), akompanuojant muz. 
V. Raliui, padainavo keletą 
dainelių Minėjimas baigtas 
visiems susiėmus rankomis dai 

nuojant „Lietuva brangi". 
Ic. M. 

ŽMOGAUS TEISIU 
KONFERENCIJA 

Kovo 16 dieną įvyks Baltų 
Laisvės lygos rengiama dešim
toji Žmogaus teisių konferenci
ja. Joje dalyvaus svarbūs ir 
įtakingi svečiai — „Baltų sky
r iaus" Valstybės departamente 
vedėjas ir specialus patarėjas 
pavergtų tautų Sovietų Sąjun
goje klausimais Paul Goble. 
žymus Amerios diplomatas. 
JAV ambasadorius Jungtinėms 
tautoms Kenneth Blackwell, ką 
t ik grįžęs iš t a r p t a u t i n ė s 
Žmogaus teisių konferencijos 
Ženevoje, kur buvo svarstyti 
žmogaus teisių pažeidimai. So
vietų Sąjungos vykdomi Balti
jos valstybėse. Abu kalbėtojai 
specialiai atvyksta iš Washing-
tono. 

Banketo metu įvyks telefoni
nis pokalbis su Lietuvos Par
lamento pirmininku Vytautu 
Landsbergiu. Tikimasi susi
laukti daug spaudos atstovų, 
kur ie dalyvaus aptardami 
tokius reiškmingus klausimus 
kaip spaudos laisvė Baltijos 
va ls tybėse , demokra t in i s 
judėjimas Sovietų Sąjungoje. 
JAV kongreso politika Pabaltijo 
atžvilgiu, tarptautinis požiūris 
į Baltijos tautų vyriausybių 
pripažinimą bei aktualų žmo
gaus teisių pažeidimo klausimą. 
BAFL pateiks savo programą 
ateinantiems metams. 

Kviečiami dalyvauti visi, kam 
rūpi žmogaus teisių gynimas 
Lietuvoje ir kitose pavergtose 
Baltijos valstybėse. Konferenci
ja vyks Doubletree viešbutyje, 
191 N. Los Robles Ave., Pasade-
noje. Dalyvių registracija 8:30 v. 
ryto. konferencijos pradžia 9:00 
v.r., informacijoms kreiptis į 
Joną Matulaitį, tel. 213-666-
1820. 

D V I K E L I O N Ė S J LIETUVĄ 
PER RYGĄ 

I Š B O S T O N O ir NEVV Y O R K O 
l ė k t u v o k a i n o s t e n ir a tga l . 

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

M55.00 PER HELSINKI: 
Sąlygos: Oro bilieto pirkimas 21 diena prieš 

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

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

1991 m. 
KEUONĖS Į LIETUVĄ 

Nuo 7 Iki 14 dienų Lietuvoje 
19 Įvairių maršrutų 

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

KAINOS nuo $1,145.00 

Informacijoms Ir lankstinukams kreipkitės Į: 
BALTIC TOURS 

77 Oak St„ SuKe 4 
NEWTON, MA 02164 

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

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

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

Leningradas, Maskva 

NAUJIENA! 

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

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

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

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

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

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

& R INTERPOSTMIR CO 
Parcels & Services 

1055 Broadvvay 
Buffalo. NY 14212 

Tel. (716) 8 9 4 - 9 8 8 0 

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

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

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio. 
8:30 - 8KN) v. vakaro. 

Visos laidos ii WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, I L. 00480. 

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

f\^l micllcincl Fcdcrcil 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

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

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

8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

FSUC t=J 
(DUMI 
LENOER 
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JAS ŠAUKIA 
GYVOJI LIETUVOS DVASIA 

Antram Pasauliniam karui 
siaučiant, kaip pūkeliai vėjuje 
išsiblaškėme po visus pasaulio 
kraštus. Likusieji pavergtoje 
Tėvynėje ėjo Kryžiaus kelius. 
Visi galvojom, kad tai tik trum
pam — tuoj grįšim į rugiagėlių 
laukus, kur Rūpintojėlis guo
džia ir ramina. Po penkiasde
šimties metų suspindėjo t ikra 
galimybė... 

siekti pilnos nepriklausomybės. 
Dabar atsiliepia daug. ypač 

jaunų asmenų, kurie didžiuojasi 
turėdami bent dalelę lietuviško 
kraujo ir nori kaip nors pa
gelbėti Lietuvai. Tokios yra, 
pvz. Arlington Heights gyve
nanti Donna Naujokas. Rolling 
Meadovvs High School mate
matikos mokytoja, kuri labai 
pergyveno, nežinodama kaip 
padėti Lietuvai. Norėjo kaip 
nors suburti šiaurinių prie
miesčių Lietuvai prijaučiančius 
žmones, to siekdama užsakė 
kambarį Arlington Heights 
Memorial bibliotekoje ir 

CHICAGO, ILL 60629. TELEF. (312; 925-5988 penktadienį, kovo 15 d.. 8 v.v., 
„ . ^ „ i _ _ _ _ _ — _ _ — . ruošia simpoziumą kuriame 

kalbės dr. Robertas Vitas, latvė 
advokatė ir estė. Jos gimnazijos 
,,public r e l a t ions" vedėjas 
rūpinasi reklama, kviesdamas 
visus 214 Districto gimnazijų 
bei rajono kolegijų studentus. 
Pažindamas „Daily Herald" 
korespondentus, paprašė ir jų 

Daiva Vaitkevičiutė-Meilienė 

Daiva Vaitkevičiutė-Meilienė 
baigusi Marijos gimnazija. 
Chicagoje. UIC studijavo anglų 
kalbą ir istoriją. Nuo pat 
mažens domėjosi politika, bet 
buvo atkalbėta nuo studijavimo 
politinius mokslus, kaip neprak 
tiškus. Ji mato. kad istorinė per
spektyva pol i t ikoje turėjo 

dabar naudoja p la t indama p a g a l b o s . T a i p r adžia labai pozi-
žinias apie Lietuvos padėti. t y v i o g v e i k l o S ; k i l u s i iš vieno 

Turėdama daug kontaktų su 
kitataučiais, supranta ameri
kiečių galvoseną ir sugeba tin
kamai apibūdinti organizacinę 
veiklą amerikiečių 
korespondentams. Beveik visi 
telegramų ir daugelio laiškų 
tekstai yra Daivos suredaguoti. 
Daiva uoliai palaiko ryšius su ! 

, r . , , T . kančias 
korespondentais, kad Lietuva 
neišspruktų jiems iš atminties, 
{domi pažintis išsivystė su Bill 
Hough. kuris jau daug Lietuvai 
padėjo. Dažnai jai paskambina 
Portugalijos korespondentas ir 
gautą informaciją spausdina 
Portugalijos spaudoje.Turėjo 
progą susitikti su Lietuvos par
lamentarais A. Čekuoliu ir A. 

asmens didelio noro padėti 
Lietuvai. 

Pagal Daivą Meilienę. dabar 
yra toks laikotarpis, kad vieni 
kitus skatinam, vieni kitus 
palaikom, tiesiam ranką viens 
kitam padėti ir semiamės jėgos 
pergyvendami tėvynes didvyrių 

Lina Saulytė-Žliobienė 

Lina Saulytė Žliobienė yra 
JAV Jaunimo sąjungos Chica-
gos sky r i aus pirmininkė. 
Paklausta, kodėl ji taip uoliai 
dirba atsakė: 

— „Sunku atsakyti į klausi
mą, kas mane labiausiai 

rėmėja, gyvena Chicagos prie
miestyje — Winne tka , yra 
„Amer icans for Li thuanian 
Freedom" nare. J i sumaniai 
reiškiasi ir savo miestelio veik
loje Norint įtakoti amerikie
čius, reikia būti ir jų orga
nizacijų nare. Todėl Austė, kuri 
buvo ALF reklaminės lentos 
iniciatorė ir dabar platina ALF 
kavos puodukus su trispalve 
kregždute ir užrašu „Freedom 
for L i t h u a n i a " , su rengė 
Lowry Wyman ir dr. Peter Stan-
lis paskaitas apie Lietuvą praš
m a t n i a m e Michigan Shores 
Country Club, taip pritrauk
dama įtakingus amerikiečius 
išgirsti apie Lietuvos laisvės 
ats tatymą. Ji buvo pakviesta 
kalbėti Lake Forest Women"s 
International Club ir dabar 
dalyvauja League of Women's 
Voters susirinkimuose ir disku
sijose, nes jų balsas, pareikš
tas Foreign Affairs Commit-
tee Washingtone, turi įtakos 
Amerikos politikai. Šiuo laiku 
dr. Austė stengiasi, kad Ame
rican Foreign Service organi
zacija kuri rūpinasi jaunuolių 
kviet imu į Amerikos gimnazi
jas , apjungtų ir Lietuvą. Austė 
y ra dalyvavusi televizijos pro
gramose, sąžiningai palaiko 
asmeniškus ryšius su savo kon-
gresmanu Porter ir senatoriais 
Simon < pasisiūliusi dirbti jo 
rinkiminėj kampanijoj i ir Dixon 
ir nuolat rašo laiškus i spaudą. 
įvairiems politikams bei galin
t iems aukoti Lietuvos reika
lams. 

Reg ina Fi ranta i tė -Naruš ienė 

DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. kovo men. 9 d. 
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LB seminaro ..Darbas Lietuvai" \Yashir>Įjtone organizatore adv. Regina 
Narušiene sveikina seminaro dalyvius Nuotr. J. Urbono 

PAVASARIO SUTIKTUVĖS IR 
TRADICINIS VELYKŲ VAIŠIŲ 

STALAS 

Brazausku, su Terlecku ir paskatino įsijungti i lietuvišką 

Daiva Vaitkevičiutė-Meilienė praveda Vasario 16-tos minėjimą Chicagoje. 
Nuotr J . Tamulaičio 

Per visą tremties laikotarpį 
buvo pasišventusių asmenų, 
kurie puoselėjo tau t i škumo 
sąvoką, dirbdami Lietuvos išsi
laisvinimui, steigdami kultū
rinius vienetus, lituanistines 
mokyklas ir kt. Vis labiau jau
tėmės nusivylę, kad mūsų jau
nimas nebesidomi lietuvybe... 
Lyg niekas nepastebėjo tu 
jaunuolių, kurie, laikui bėgant. 
perėmė savo mokytojų vietas 
klasėse, ar tapo vadovais tu 
ansamblių bei organizacijų 
kuriose užaugo... 

Ir štai. Lietuvoje krizė' Kaip 
žibutės po žiemos pražydo jauno
sios ir vidurines kartos veikla, 
puolant padėti savo protėvių 
žemei. Sukruto vyrai ir jaunos 
moterys, studijuojančios, dir 
bančios, auginančios šeimas, 
slaugančios senus tėvus — puolė 
padėti Lietuvai! Garbė tėvams, 
kurie per ilgus dešimtmečius 
izoliuoti nuo tautos kamieno 
įstengė išauklėti vaikus, kurie 
jau augina ir savo vaikus, 
turinčius tokį pareigos jausmą. 
Norėčiau šį kartą supažindinti 
su keliomis moterimis, kurios 
šiuo kritišku Lietuvai laikotar 
piu įtakoja mus savo pozityvia 
veikla. Tik pasidalindamos 
patirtimi galime teikti vienos 
kitoms paramą ir įkvėpimą toli 
mesniems siekimams. 

vaidmenį, ypač Lietuvos pri
jungimo nepripažinimo klausi
me. Ją vis domino, kodėl JAV 
sutiko nepripažinti Pabaltijo 
įkorporavimo į Sovietų Sąjungą. 

Daiva buvo skautė (skilti-
ninkė) ir Jaunimo Sąjungos pir
mininkė. Buvo išvykusi šešiems 
mėnesiams į Pietų Ameriką ten 
rengiant Lietuviu Jaunimo 
Kongresą. Buvo išrinkta į LB 
Tarybą ir dirbo PLB seime. 
Nuo 1989. d i rba ALTOS 
įstaigoje reikalų vedėja (public 
relation director). Lietuvos 
padėčiai sparčiai keičiantis kilo 
tempas ir Daivos veikloje. 
. .Marketing" ' sr i tyje įgytą 
patyrimą ir pažintis Daiva 

Petkum, kuris buvo nominuotas 
Taikos premijai. Dirbant Lietu
vos labui, susidaro progos su
sitikti žmones, kuriuos sekame 
spaudos puslapiuose, ir jų min
tis asmeniškai išgirsti. Daiva 
palaiko įdomų ryšį su Patricia 
Szymczak. „Tribūne" dienraščio 
korespondente, su kurią susipa
žino, Chicagoje lankantis A. 
Brazauskui. 

Pat pradėjo domėtis Lietuvos 
klausimu ir nutarė atostogas 
praleisti Sovietų Sąjungoje. I 
Lietuva ji sutiko vykti su 
sąlyga, kad galės privačiai ap
s is to t i . Ats i rado Vilniuje 
antradienį, tuoj po Kruvinojo 
Sekmadienio. Tas jai paliko gilų 
įspūdį. Grįžusi ji prisipažino, 
kad anksčiau nesuprato, kodėl 
Amerikos lietuviai taip pergy
vena dėl Lietuvos. Dabar ji 
mato. kodėl Lietuva turi būti 
laisva, kodėl taip trokšta pilnos 
Nepr ik lausomybės ir kaip 
Lietuva skiriasi nuo Rusijos — 
Maskvos . Grįžusi parašė 
s t ra ipsn į , bet l a ik raš t i s 
nesutiko jį spausdinti. Tačiau, 
rašydama kitomis temomis, ji 
randa būdų įterpti Lietuvą, 
pvz.. rašydama apie „Litera-
turnaja Gazietta" redaktorių, 
įtraukė St. Lozoraičio komen
tarus apie valstybės depar
tamento elgesį dėl Pabaltijo. 
Dirbdama „Tribūne", stengiasi 
atkreipti redakcijos dėmesį į 
lietuvių veiklą. Daiva ragina, 
kad žmonės nenustotų rašyti 
laiškus, kad nemanytų, kad 
laiškai neturi įtakos. Yra svar
bu, kad kiekvienas lietuvis 
pasiųstų bent vieną laišką val
džios pareigūnams, kad nenus
totų dirbti pastangose Lietuvai 
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veiklą. Nors esu gimusi Ameri
koj, nuo pat mažens tėvai 
augino mane lietuve, tai man 
yra natūralu dirbti Lietuvai, 
nes jaučiuos, kad tai yra mano 
kraštas. Augdama lankiau litu
anistinę mokyklą, priklausiau 
skautams ir ateit ininkams, 
dalyvavau stovyklose ir šokau 
tautinių šokių šokėjų grupėse. 
Studijuodama politinius moks
lus Purdue universitete, pradė
jau mokslą paversti praktika: 
lankyti Senatorius ir Kongres-
menus Washingtone Lietuvos 
reikalais ir dalyvauti Jaunimo 
sąjungos politiniuose semina
ruose. Grįžusi į Chicagą studi
juoti teisę Loyola universitete, 
įsijungiau į JAV Lietuvių Jau
nimo sąjungos Chicagos skyrių. 
Turėčiau pasakyti. kad ši grupė 
turbūt didžiausia įtaką turėjo 
mano veiklai. Ypatingai per 
paskutinį Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo kongresą Australijoje 
pamačiau, kad yra daug užside
gusio jaunimo, kuris aukojasi ir 
dirba kartu Lietuvos labui. Taip 
pat pastebėjau, kad darbo yra 
labai daug. Supratau kongresų 
ir seminaru svarbą, būtent, 
kad jaunimas yra tautos ateitis, 
kad reikia jame kaip nors už
degti norą siekti Lietuvai lais
vės, išlaikyti kultūrą ir kalbą, 
duoti progą naudoti savo talen
tus ir energiją.Turejau viltį, kad 
jaunimas susivienys bendram 
tikslui. Pati norėdama prisidėti 
ir tuo pačiu kitus pritraukti prie 
darbo, sutikau 1?90 m. rudenį 
perimti JAV Lietuvių Jaunimo 
sąjungos Chicagos skyriaus pir
mininkės pareigas. 

Taip pat priklausau grupei 
„Americans for Li thuanian 
Freedom". esu Lietuvių fondo 
kontrolės komisija ir Muzikos 
šventės garbes svečių priėmimo 
komitete. 

Negalime skųstis savo jauni
mu. Kokios demonstracijos ga
lėtų apsieiti be Kitos ir Kris
tinos Likanderyčių ar Ramutės 
Kemežaitės0 Koks kultūrinis 
renginys ar stovykla galėtų ap-
sieti be Rasos Šciiūnaitės-Pos-
kočimienės ar Polikaičių? Yra 
daug tokių pavadžių. 

Regina Firantaitė-Narušienė 
baigė Morgan Park gimnaziją ir 
Illinois, universitetą Urbanoje. 
Studijavo politinius mokslus. 
Teisės daktaro laipsni įsigijo 
1959 m. Illinois universitete. 
Ištekėjusi, 1959 persikraustė i 
Crystal Lake. Turi savo advo
katės praktiką. Yra tarptau
tinės teisės žinovė. Regina dir
ba su daugeliu amerikiečių 
organizacijų, skaito paskaitas ir 
yra apdovanota įvairiais pažy
mėjimais ir premijomis. Sie 
išvystyti ryšiai dabar veikia 
Lietuvos naudai. Dirbdama su 
Respublikonų partija j i buvo de
legatė State Republican Con-
vention Rockforde, kur paruošė 
rezoliuciją, remiančią Lietuvos 
nepriklausomybę ir įteikė ja 
State Republican Chairman. 
Kitą, švelnesnę rezoliuciją, 
pagal prez. Bush nustatymus, 
pateikė Lynn Martin ir Judy 
Barr Topinka. Regina pareiškė 
protestą. Lynn Martin atsakė, 
kad prezidentas nenori stip
resnio pasisakymo. Regina 
konstatavo, kad suvažiavimas 
reiškia žmonių, o ne prezidento 
norus. Taip Lynn Martin ir 
Judy Barr Topinka pateikta 
rezoliucija. Reginos pastan
gomis, buvo sustiprinta ir priim
ta . Ne svetimos Reginai ir 
lietuvių organizacijos. Ji jau 10 
metų lietuvių taut inius šokius 
šoka su . .Klumpės" šokėjų 
grupe ir 2 metus yra Waukegan 
LB pirmininke. Regina įėjo į LB 
Tarybą, kur buvo paskirta vice
pirmininke „In Charge of Le-
gislation" ir padėjo dirbti su 
„Government Affairs Office". 
Washingtone. Rugsėjo mėnesį 

Nutirpus sniegui, pradėjus 
dygti žolei ir žibutei pražydus. 
Lietuvos žemdirbiai — gamtos 
meilės vaikai, džiaugsmingai 
šventė saulės grįžimo šventę. 
Buvo atliekamos iškilmingos 
apeigos, žmonių džiaugsmą 
reiškiančios. Lietuvai priėmus 
krikščionybę. Katalikų bažny
čia šią šventę susiejo su 
Velykomis, kurios švenčiamos 
pirmą sekmadienį po pavasario 
mėnulio pilnaties. Kadangi 
menulio pilnatis esti ne tuo 
pačiu metu. tai ir Velykos yra 
švenčiamos kilnojamą diena. 
Šiemet Velykas švęsime kovo 
31 dieną. 

Apeiginis stalas buvo apkrau
tas prosenoviškais ir senoviš
kais valgiais. Stalo viduryje 
buvo padė tas kiaušinis — 
gyvybės šaltinis, pavasario 
prisikėlimo simbolis. Padėti 
įvairūs pyragai, mėsos — keptas 
p a r š i u k a s , k iau lės galva, 
ž a lumyna i s puošta, sūris , 
varškė ir kitos švenčių maisto 
gėrybes . Stalą puošė javų 
želmenų vazonėlis, visa šitai 
skirta džiaugsmui išreikšti, 
grožiui paryškinti. 

Lietuvio žemdirbio saulės 
grįžimo ir Velykų šventės 
džiaugmas yra pilnai supran-
tamasjis iškentėjo ilgų ir šaltų 
mėnesių žiemą, jautė žiaurius 
sniego kirščius į veidą, siekė 
kaimyno per gilų pusnyną, 
laikėsi griežto gavėnios pasnin
ko. — visą gavėnios metą valgė 
net be pieno! Tad sulaukęs 
saulės, pajutęs šiltus, malonius 
jos spindulius, ją sveikino visu 

Regina buvo viena pagrindiniu 
organizator ių . .Li thuanian 
Freedom Forum" seminaro ir 

. .Li thuanian 
Association"" 

v ra steigėja 
American Bar 
(IABAS). 

Ind re 

savo širdies jausmu! 
Ieškant atsakymo į klausimą, 

kodėl kalbant, rašant apie 
tautos praeities gyvenimą, pir
muoju asmeniu statomas žem
dirbys, ūkininkas, tenka pri
pažinti, kad žemdirbys yra 
mūsų tautos centrinis asmuo: jis 
sėjo — augino duoną, jis kūrė 
tradicijas, papročius, išlaikė 
kalbą ateities kartoms, tad jam 
ir pr iklauso už ta rnau ta 
pagarba! 

LKF Chicagos Moterų klubas, 
gerbdamas ir brangindamas 
savo protėvių, tėvu tradicijas, 
jaučia pareiga šias tradicijas 
kartoti ir perduoti jas ateičiai. 
— atlikti savo kartos uždavinį. 
Šiuo pagrindu LKF Chicagos 
Moterų klubo narės nutarė at
gaivinti — rengti tradicinį Ve
lykų valgių stalo renginį, 
ankstyvesniais metais turėjusį 
didelį pasisekimą Chicagos 
lietuvių visuomenėje. Rengėjos 
laikosi nutarimo: ..Nieko pirkto 
— visi valgiai pačių ir skaniai 
gaminti! Teko patirti, sužinoti, 
kad šeimininkių didžiausias 
rūpestis yra. kaip tas vaišes 
skaniai pagaminti ir tuo pačiu 
išvengti cholesterolio perviršio. 
Už šitokį rūpestį tenka sveikinti 
šeimininkes paisančias medici
nos mokslo patarimus. Pagarba 
joms! Pažįstant klubo nares, 
netenka abejoti, kad vaišių 
stalas bus puikus: valgiai 
skanūs, sveiki, o pats stalas 
meniškai, gražiai papuoštas — 
apetitą žadinantis. 

Tad visi norintieji draugų, 
pažįstamu draugėje pasveikin
ti grįžusį pavasarį ir išgyventi 
Velykų švenčių džiaugsmą, yra 
kviečiami į šį neeilinį renginį. 
Tradicinis Velykų valgių stalo 
renginys balandžio 7 dienos 
vidurdienyje — 12 vai. Žinios 
dėl rezervacijų bus skelbiamos 
spaudoje. 

Z. Juškevičienė 

..Americans for I.įtrinamas Fre«-dom" narės dr. Auste Vygantienė ir studente 
Nida Tijūnelyte. Chicago* miesto tarybai priėmus Lietuvos nepriklausomybę 
remiančia rezoliucija, kalbasi su aldermanu L. Gutierrez ir CBS politiniu 
r<>rvirter'ti M i k e Fl;-

Dr. Auste Vygantienė 

Dr. Austė Vygantienė, žinoma 
daugelio lietuvišku organizacijų 

T 
LFK Chicagos Moterų klubo nares Lietuviu Tautirruose namuose pri" V elvku vaiSiu stalo pasi 
rengusios sutikti svečius 
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Sofija ir Antanas Valiai 

SAVANORIS-KŪRĖJAS 
ANTANAS VALYS 

Kiekvieną dieną, pavarčius 
spaudos p u s l a p i u s , dažna i 
užtinki liūdną žinutę, kad iš 
gyvųjų tarpo išsiskyrė savano-

. arėjas, laisva valia ir noru 
1918 m. — 1920 m. stojęs kovo
ti dėl Lietuvos la isvės ir 
nepriklausomybės. Nenuostabu, 
kad jie iškeliauja ten, iš ku r 
niekas negrįsta... J u k 1918 m. 
jie buvo vyrukai,ne vaikai. J a u 
ir mūsų naujųjų ateivių gretos 
iabai retėja. 

Savanoriai yra asmenys, savo 
noru stoję į Lietuvos kariuo
menę 1918-1920 m., sudarę 
pap-indą Lietuvos kariuomenei 
ir pirmieji pakėlę ginklą dėl 
Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės. Lietuvos kariuomenė 
kūrėsi sunkiose sąlygose: t rūko 
maisto, vienodos aprangos, ap
mokymo. Ir silpnai ginkluoti 
kariai tvirtai stojo kautis , gin
ti kraštą nuo Raudonosios armi
jos, lenkų ir bermontininkų. J ie 
kovą laimėjo. Bet daugelis jų šių 
garbingų vyrų į namus negrį
žo... Jie padėjo savo brangiausią 
turtą — gyvybę an t tėvynės 

iaisvės aukuro. Likusių gyvų 
jau nebedaug turime. 

\ ' ienas iš tokių savanorių-kū-
rejų yra A n t a n a s Va lys , 
gyvenąs Marąuette Parke. An
tanas Valys gimė 1899 m. 
birželio 6 d. Utenos mieste. Jo 
tėvai Kazimieras ir Cecilija 
Vaičiūnaitė — Valiai turėjo 6 
%aikus: 5 berniukus ir vieną 

itę. Antanas buvo ketvir-
i eilės. Tėvai turėjo mažą 
.. kurį 1914 m. pardavė ir 

išvažiavo į Peterburgą, Rusiją. 
n mirė ir jo mamytė. 1919 m. 

\n t anu ir Adolfu grįžo 
Luvą, kiti liko Rusijoje. 

tbar nėra nė vieno gyvo. 
Paklaustas, kas paskat ino 

anoriu į kariuomenę, 
tsakė. kad kunigo pamokslas 
lažnyčioje, kur iame ragino 

jaunuolius stoti į kariuomenę ir 
i kraštą. Antanas to tikslo 
nas ir 1919 m. įstojo, jokių 

i.mių tikslų neturėjo. Jo 
mu kariuomenėje esant 
daug vargti. Važiuojant 

u pritrūkdavo malkų, 
vandens reikėdavo bėgti ieškoti, 

;ogas, duona sušalusi. 
Karšta. Drabužiai, su 
atvažiavo, buvo suplyšę. 

i parėjės iš sargybos, 
.ule ant duonos dėžės ir 

uždainavo: ..Lietuvos kareivėlio 
gi keliai, o jo kelnių tik šmo-

Nei sulopyt. nei susiūt, 
reik Lietuvos kareivėliu be 
kelnių būt". Išgirdęs karininkas 
pasiuntė Antaną į sandėlį ir ap-

NERPIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ - GRAUDI IR 

DIDINGA 
ALFONSAS NAKAS 

rengė nors civiliais, bet gerais 
drabužiais. Antanas kariuome
nėje ištarnavo 4 m. 8 mėn. Kaip 
jis sako rusus išlydėjom iki 
Daugpilio ir mūsų pulkas grįžo 
į Alytų, iš čia jį pasiuntė į Karo 
veterinarijos puskarininkių 
mokyklą, kurią baigęs dirbo 
prie arklių. Liko virštamybiniu, 
nes nebuvo kas pakeičia. 

Grįžęs iš kariuomenės, An
tanas 1932 m. sukūrė šeimą su 
Sofija Savickaite, su kuria ir 
dabar tebegyvena, tik yra didelė 
ligonė. Kaip savanoris Antanas 
buvo gavęs žemės, kurią par
davė, o medžiagą trobesiams 
atidavė broliui. 

Buvo baigęs tik rusų pradžios 
mokyklą, o lietuvių kalboje tik 
savamokslis . Grįžęs iš ka
riuomenės, tuojau gavo darbą 
Pasienio pasų kontrolėje virši
ninku Klaipėdos krašte. 1940 
m. rusams atleidus iš darbo, 
daugiausiai slapstėsi. 1944 m. 
pasitraukė į Vokietiją. 1949 
m. atvyko į Ameriką, Nebraską, 
o 1960 m. — į Chicagą. Šiame 
krašte dirbo įvairius darbus, iki 
išėjo į poilsiui. 

An tanas Valys priklauso 
šioms organizacijoms: Lietuvos 
savanorių kūrėjų s-gai.R. Lietu
vių Bendruomenei, Vytauto Di
džiojo šaulių rinktinei, Altai, 
Namų savininkų, Lietuvių Fon
dui, Balfui ir Tautos Fondui, 
k u r i o y r a labai s tambus 
rėmėjas. Taip pat priklauso 
parapijai. 

Antanas Valys, nors einąs 92 
metus, bet tebėra sąmoningas, 
labai jautrus ypač Lietuvos rei
kalams. Labai pergyveno, kad 
dėl ligos šiais metais negalėjo 
dalyvauti Lietuvos Nepriklau
somybės minėjime. Jautriai per
gyvena įvykius Lietuvoje, bet 
pilna viltimi tiki, kad Lietuva 
bus laisva ir nepriklausoma 
Okupacijos laikais į Lietuvą 
nebuvo nuvažiavęs. Skundžiasi 
regėjimu, bet vis tiek su padi 
dinamo stiklo pagalba perskai 
to ..Draugo" pirmąjį puslapį 
M a i t i n a s i lengvu mais tu 
daugiausia vaisiais, daržovėmis 
tur i moterį, kuri juos prižiūri 

Malonu buvo kalbėtis su juo 
ypač malonu buvo klausytis 
kalbos, kada jis su pasidi 
džiavimu aiškino apie sava 
norių ryžtą, kovingumą ir per 
galę. laimint kovą. Lietuva tapo 
laisva ir nepriklausoma. 

Antanui Valiui už atliktas 
garbingas pareigas Tėvynei 
l ink iu d a r daug saulėtų 
gyvenimo metų šioje laisvės 

Ant . Repšienė 

Nepriklausomybės minėjimą 
Sunny Hills išgyvenu penktąjį 
kartą. Šiemetinis buvo pats ori
ginaliausias j au todėl, kad 
nelaikdinom vadinamo „pagrin
dinio kalbėtojo" iš kurio tolimo 
miesto, o pakankamai gerai pa
kalbėjo savieji. Turėjome ir kitų 
įdomių momentų. Bet toliau 
tegu kalba protokoliški, gerokai 
kondensuoti, užrašai bloknote. 

Minėjimas įvyko sekmadienį, 
vasario 17 d. 

Pirmoji dalis — Šv. Teresės 
bažnyčioje. Tai lietuviškos mi
šios, laikomos kun. L. Mus
teikio, su trimis koncelebran-
tais kleb. F. Szczykutowicz, I. 
Gedvilą ir P. Jaraška. Vargo
nais grojo V. Mamaitis, giedojo 
Antros jaunystės choras, skai
tymus atliko A. Vėlavičius. Il
gokame pamoksle kun. L. Mus
teikis prisiminė sausio 13-sios 
aukas (paskaitė gyvos liudi
ninkės laiško ištrauką apie 
žuvusią po tanko vikšrais mer
gaitę) ir įpynė patriotinių poezi
jos posmų. Mišių gale angliškai 
pasveikino kleb. Sczykutowicz 
ir palinkėjo Lietuvai visiškos 
laisvės. Bažnytėlė buvo sklidi
nai pilna, apie šimtas maldi
ninkų. 

Antroji dalis parapijos salėje 
trečią vai. p.p., pradėta keliais 
LB apyl. v-bos pirm. Vytauto 
Macio žodžiais. Programai vado
vauti jis pakvietė renginių va
dovę Valę Zubavičienę, kuri, 
taikliai nusakiusi vasario Še-
šioliktosios reikšmę bei mūsų 
pareigą tėvynės nepamiršti ir 
padėti jai išsivaduoti, kvietė ki
tus kalbėtojus. 

Po kun. Izidoriaus Gedvilos 
pakilios ir prasmingos invoka-
cinės maldos ilgiausią, apie de
šimties minučių, kalbą pasakė 
Vytas Macys. Karštai, su daug 
jausmo bet sklandžiai j is 
priminė pirmąją nuskurusių, 
nuožmių bolševikų okupaciją 
1940 m. vidury, jų siautėjimą 
pakeitusią nė kiek negeresnę 
rudųjų nacių okupaciją, po šios 
antrąjį, dešimtmečius trukusį, 
tėvynei daug kančių atnešusį 
sovietų siautėjimą, prasidėjusį 
laisvėjimą ir paskutinę trage
diją Vilniuje š.m. sausio 13-ją. 
Išgirdome viską, kas būtina, 
viską supratome, ne vienam 
sudrėko akys. Į V. Macio žod; 
buvo įpintos G. Beleckienės su
rinktos ištraukos iš lietuviams 
palankios vietinės, nelietuvių 
spaudos, o jis pats pavardėmis 
dėkingai prisiminė „The News 
Herald" dienraštyje apie mus 

TIKTAI $850 
iš Chicagos j Sporto Žaidynes Lietuvoje! 
Iš New Yorko — $800. Registruotis iki balandžio 
1 d., Įmokant $150. 
Išvykstame liepos 22 d., grįžtame rugpjūčio 7 d. 

Kreiptis American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave 

Chicago, IL 60643 
Tel 312-236-9787 

palankiai rašančius kleb. F. 
Szczykutovvicz bei Sunny Hills 
lenkų porą, Stan ir Niną Kra-
jewsky. 

Minutės susikaupimu ir „Ma
rija, Marija" posmu pagerbus 
žuvusius už Lietuvos laisvę, 
Sofija Kačinskiene papasakojo 
apie „Aušros" reikšmę Lietuvos 
nepriklausomybei ir paskaitė 
trumpą ištrauką Jurgis Savai-
tis pavardėmis išminėjo visus 
Nepriklausomybes Akto signa
tarus ir perskaitė Akto turinį. 
Nauja S. Hills gyventoja Adelė 
Pečka i t i enė , neseniai čia 
atsikėlusi iš Chicagos, su jaus
mu padeklamavo ilgoką poemą 
„Nežinomojo kareivio motinai", 
kur ios ir autorius esąs 
nežinomas. Plojimu priimta V. 
Macio perskaityta peticija prez. 
Bushui. 

V. Mamaičiui pianinu paly
dint, Antrosios jaunystės choras 
(13 tautiniais rūbais moterų ir 
7 vyrai) pakiliai, drąsiai, sklan
džiai sudainavo keturias dainas, 
Onai Adomaitienei jas aptarus. 

Vieni tuoj po pamaldų, kiti 
salėje pasirašėme keturias įvai
rias peticijas JAV valdžios ir 
Kongreso nariams bei sveiki
nimo raštus Vytautui Lands
bergiui ir kard. Vincentui Slad
kevičiui. Peticijas parengė 
Romas Šatas. 

Po kavos ir pyragaičių per
traukos žiūrėjome vaizdajuostę 
iš Lietuvos, pavadintą „Lietuva 
1990". J i užtruko 70 minučių. 
Matėme milžiniškas demonst
racijas su dainom ir vėliavom, 
Kremliaus propagandą berian
čius malūnsparnius, matėme 
ir rauplėtus, išpurtusius kremli-
ninkų veidus, jų krūtines, nu
sagstytas medaliais, ir karei
vių pilnus sunkvežimius, nepra
kalbinamus, veidus dangstančius 
policininkus, nuožmiais veidais 
„ b i r e t i n i n k u s " ir daug 
daugiau. 

Apie 90 minėjimo dalyvių su
aukojo 2,495 dol. (JAV LB 
1,445, PLB 120, Tautos Fondui 
310, Altui 125 ir Relig. šalpai 
495). 

Minėjimą surengė keturių 
asmenų LB S. Hills apylinkės 
valdyba (V. Macys, Vytautas 
Gečas, J. Savaitis ir V. Zuba-
vičienė) su pagalbininkais, 
penktajam, Vincui Derenčiui, 
dėl didelės nelaimės šeimoje 
pasitraukus. 

Dalį minėjimo filmavo Pana
ma City TV-13 videografas 
Brian D. Miller, kitą dalį, vėliau 
atvykęs, fotografavo „The New 
Herald" dienraščio reporteris 

Vern Miller, TV-13 tą patį vaka
rą perdavė 35 sekundžių repor
tažą, o 11.18 ryte praplėtė iki vi
sos minutės. Abiem atvejais pa
rodė keletą mūsų tautinius rū
bus dėvinčių moterų ir apie 
L ie tuvos aspiraci jas leido 
pakalbėti Vyt. Maciui. „The 
News Herald" dienraštis 11.19 
įsidėjo per du mėnesius jau 
aštuntą nepaprastai gerą, Pa
baltijo tautoms laisvės ir pri
pažinimo re ikalaujant į ve
damąjį, na ir pasipuošė spalvo
t a čia aprašy to minėjimo 
nuotrauka. 

Rašinį baigiau klausimu: 
kodėl mes, pensininkai flori-
diečiai, vis dar tebeminime 
Vasario Šešioliktąją ne vasario 
16, o vis tebekeliame į artimiau
sią sekmadienį? Kai jau visa 
Lietuva mini pačią brangiąją 
dieną, lygiai kaip amerikiečiai 
nekilnoja savo Fourth of July, 
nebekilnokime ir mes Vasario 
Šešioliktosios. 

CLASSIFIED GUIDE 

Atlieku namų remonto darbus 
gerai ir sąžiningai. Skambinti: 

Sigitui, tel. 312-565-8074 

V. T. ELECTRIC CO. 
Licensed, Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

1991 METŲ KELIONĖS Į 
LIETUVĄ 

301 Gegužės 14-30 d. 
Lietuvoje 14 naktų, Berlyne 1 naktis. 

302 Birželio 10-27 d. 
Lietuvoje 14 naktų, Kopenhago j 2 naktys. Lankysimės 
Rainiuose (paminklo šventinime) Kryžių kalne, Vilniu
je , Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. 

303 Liepos 23 — Rugpjūčio 9 d. 
Lietuvoje (Sporto šventė) 14 naktų, Berlyne 2 naktys. 

304 Rugpjūčio 12-26 d. 
Kopenhagoje 1 naktis, Vilniuje 4 naktys, Kaune 3 
naktys. Klaipėdoje 3 naktys, Šiauliuose 1 naktis. 

305 Rugsėjo 9-25 d. 
Lietuvoje 14 naktų, Kopenhagoje 1 naktis. 

306 Spalio 7 -24 d. 
Lietuvoje 14 naktų, Kopenhagoje * naktis. 
Su visomis mūsų grupėmis gali skristi »r pavieniai 

keliautojai, turintieji privačius iškvietimus 

Smulkesnėms informacijoms kreiptis: AMERICAN 
TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 So. W « t a m Ave . , 
Chicago, IH. S0643. TeW. 312-236-9787. 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta pirmadieni ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad ir trečiad susikalbesit 
lietuviškai 

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

INCOME TAX 
SERVICE 

Dabartiniai pajamų mokesčių [sta
tymai žymiai apsunkino ir ateityje 
apsunkins metinį mokesčių formų 
užpildymą. Profesionaliam, sąžinin
gam ir konfidencialiam patarna
vimui kreipkitės: 

Pranas G. Malio, CPA 
2649 West 63 Street 
Chicago, III. 60629 

Tel . : Rastinė (312) 776-5163 
Namų — (708) 636-5347 

RACINE KEPYKLA IR 
DEUKATESAI 

Atidaryta 7 dienas savaitėje. Dide
lis pasirinkimas jvainausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

Catering 
6216 S. Archer Ave. 

Chicago, IL 60638 
Tel. 581-8500 

YVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd. 

Phone (312) 581-4111 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 566-5959 
(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. 
• Pensininkams Nuolaida. 

-E. MIS Qntujfo» 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn. Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
RM. 708-423-0443 

ASTA T. M IKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose 

i ^ J T r h 111/ KM|ECIK REALTORS 
\^*"U*Kyt 7922 S. Pulaski Rd. 

£A 436S S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. )i 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

HELP VVANTEO 

MECHANIC 
Full Tint* 

Certified preterrsd Own transportation 
necassary Mus spsak FLUENT English 

Apply in pereon 
7S20 W 2«t-

No. mvarsfcto, IL 
'.' call 

Jl lM( l t 708-447 3888 

leikoma šiek tiek angliškai kal
banti moteris prižiūrėti vyr. amžiaus 
moterį invalidę ir gyventi kartu Aurora. 
IL. Kreiptis 708-652-6076 arba 
708-892-9682. 

FORSALE 

Parduodu keletą paveikslų: 
dail. L. Gudausko ir dail. Šturmai-
tės drobės darbai. 

Kreiptis: tel. 8 0 1 - 5 8 3 - 2 6 3 1 . 

AMTECH REFRIGERTION & 
APPUANCE CO 

ie»Xlttt 
Rejars* 

1961 

FAST& 
CONVENIENT 
IN H O M E OR 

CARRY IN 
SERVICE 

MAJOP APPUANCE 
SPECIAUST 

• Atr Conditto«ws • R«fri$«ro1<xl 
• FrMzeri • Goi & Electric Rong«i 
• Microwov«l • Wosh»r* • Dry«rj 

ICENSED BONDED INSURED 
• Call fw Detaiis 

NORTH 
6121 W Addison 312-286-8700 

SOUTH 
3615 W 95th Evergreen Pk 708-423-0441 

Juoai Pllkams, Serv Mgr 

Vidutinio amžiaus 
pora ieško darbo. 

Tel . 312-523-3506 

Atlieku namų remonto dar
bus gerai ir sąž in inga i 
Skambinti: 
Sigitui, tel. 312-585-8074 . 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed. Bonded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuves 
ir vonios kabinetai Keramikos ply
telės Karšto vandens tankai, pom
pos Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius 
BEN SERAPINAS 636-2960 

REAL ESTATE 

09 
BELL-BACE REALTORS 

J . B A C E V I Č I U S 
6529 S. Kedzle Ave . , 

Chicago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

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

LB MLS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Irena Bllnstrublenė, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas lncomeTax. 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

Sav. parduoda namą Oak Lawn, IL: 
Delux, 3 mieg kamb . 2'/2 vonios; mūrinis 
..Di-level". apatiniam aukšte 2 dideli mieg 
Idealus butas uošviams, 2v2 auto garažas, 
centr. šaldymas: didelis sklypas: arti gero 
susisiekimo ir parduotuvių $235.000. 
Kreiptis 708-423-2637. Kalbėti angliškai 

FOR RENT 

Išnuomojamas 6 k a m b . butas; 
antras aukštas; Marquet te Pk. 
a p y l , geras sus is iek imas, netoli 
krautuvės ir va lgyk los. 

Tel . 3 1 2 - 4 7 1 - 0 0 7 8 

Išnuomojamas ..garden apt." bu
tas: 2 mieg., su šiluma, šaldytuvu, 
virykla: galima tuoj pat užimti: 71 St. 
ir Francisco A v e : $450 + ..deposit". 
Skambinti: 312-436-0844. Kalbėti 
angliškai. 

I šnuomojamas 3 m i e g . butas 
antrame aukšte Be gyvul iukų. 
Nuominininkas užsimoka už ..Utili
t ies" . „Secur i ty d e p o s t " . 

Kreipt is: 3 1 2 - 2 5 4 - 1 3 3 0 

IEŠKO BUTO 

Lietuvis mokyto jas Ieško m a ž o 
buto su baldais Marąuet te Pk. ar
ba Brighton Parko apy l . Skambin
ti 7 0 8 - 4 4 7 - 8 2 8 5 (nuo 4 v. p.p. iki 
8 v.v.) 

Nerūknat ls v y r a s Ieško Išsi
nuomoti 1 kamb . Marquet te Pk. 
apyl. Skambint i 3 1 2 - 3 7 6 - 1 2 2 5 . 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus 

F R A N K Z A P O L I S 
3208V2 W e s t 9 5 t h Stret 

T e l . — GA 4 - 8 6 5 4 

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

Tunu Chicngos miesto leidimą Dirou ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži-
jnngai 

312-77'*-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
2346 VV 69 St 
Tel. 776-1486 

file:///ntanu


G A R S U S I S LIETUVOS 
D A I N Ų IR Š O K I U LIAUDIES A N S A M B L I S 

Koncertai Amerikoje: 
Elmira, N.Y. balandžio 3 d. 
CIeveland, OH balandžio 6 d. 
Chicago, IL, Morton H.S. auditorijoje balandžio 14 d. 

„ E K R A N Ą S " 
Rengia: Amerikos Lietuvių 

Bendruomenės Kultūros Taryba 

Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjimas Kultūros Židinyje Brooklyne. N.Y Iš kairės: 
Gintare Bukauskienė, Rasa Allan Kazlienė, Arūnas Čiuberkis. sol. Angelė Kiaušaite, Jurgis Valai 
tis. sol. Asta Krikščiūnaite iš Lietuvos. Viktorija Garbauskaitė - minėjimo vedėja.ir Fr?r 
CovaleskyKavaliauskaitė — akompaniatorė. 

Nuotr. L. Tamošaičio 

NEW YORKO LIETUVIAI 
ŠVENČIA VASARIO 16 

P. PALYS 

Šiais metais 73-čioji Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktis 
buvo minima išskirt inose 
aplinkybėse. Nežiūrint, kad 
Lietuvos Aukščiausioji taryba 
praėjusių metų kovo 11 d. 
paskelbė Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą, ten dar vis 
tebešeimininkauja okupanto 
kariuomenė ir liejasi lietuviu 
kraujas. Ta brangią šventę New 
Yorko l ie tuvia i minėjo 
sekmadieni, vasario 17 dieną. 
Ją šventė susikaupime ir maldo
je, pasiryžę visais galimais bū
dais ir toliau dirbti ir aukotis iki 
paskutinio galutinio pilnos 
nepriklausomybės atgavimo. 

Minėjimas buvo pradėtas 11 
vai. ryte sekmadienį iškil
mingomis Mišiomis Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje. Brooklyne. 
N.Y. Procesijai priartėjus prie 
altoriaus, o organizacijų vėlia
voms išsirikiavus jo šonuose. 
Mišias aukojo vysk. Paulius 
Baltakis. OFM. klebonas kun. 
V. P a l u b i n s k a s , kun . J. 
Pakalniškis, kun. S. Raila. kun. 
K. Pugevičius ir vienuolyno 
vyresnysis kun. A. Prakapas. 
OFM. Turiningą, religiniai 
tautinį pamokslą pasakė vysk. 
Paulius Baltakis: Tiesa ir 
teisingumu yra pagrįsta ir 
šiandieninė lietuvių tautos kova 
su Sovietų Sąjunga... Tankai 
triuškino beginklius Lietuvos 
nepr ik lausomybės gynėjus, 
kulkos draskė jų jaunus kūnus, 
bet kruvinojo sekmadienio 
laimėtoju liko ne galingoji 
Sovietų Sąjunga, o tiesa ir teis
ingumu besivadovaujanti 
lietuvių tauta. ...Tai.kas įvyko 
tą naktį, vadiname stebuklu. 
pakeitusiu tautą ir istorijos 
eigą. Pralietame kraujuje buvo 
įžvelgta Lietuvos nepriklau
somybės krikštas. Tankų su
triuškintuose kūnuose buvo 
atpažinta uola. ant kurios bus 
statoma laisva demokratinė 
Lietuvos respublika. Ne ginčai, 
bet visų vienintelis noras ir 
tikslas — vieninga visuomeninė 
veikla, auka ir malda pagelbės 

tautai atsiekti pilną valstybinę 
nepriklausomybę ir autentiška, 
dvasinį atsinaujinimą". 

Mišių metu Apreiškimo baž
nyt in is choras giedojo 
l ie tuv iškas kun. G. Šukio 
parašytas mišias „Karalienės 
garbei". Mišių intarpuose sol. 
Asta Krikščiūnaitė (viešinti iš 
Lietuvos) giedojo ,.Ave Maria" 
— Bach-Gounod ir , ,Panis 
Angelicum" — C. Frank. Chorui 
vadovauja ir solistę vargonais 
palydėjo muz. Gintarė Bu
kauskienė. 

Mišių baigmėje trumpą žodį 
tarė konsulas Vaclovas Kleiza. 
„... Man baisu ir neramu, bet aš 
tikiu! Tikėkite ir jūs — mes lai
mėsime!" Chorui giedant ..Ap
saugok Aukščiausias", skirs-
tėmės iš bažnyčios ir skubėjome 
į Kultūros židinį, kur minėjimas 
buvo tęsiamas toliau. 

3 vai. p.p. Židinio didžiojoje 
salėje minėjimą atidarė Tautos 
fondo pirm. Jurgis Valaitis. 
Atnešus į sceną vėliavas ir jas 
pagerbus, sugiedojus Amerikos 
ir Lietuvos himnus, maldą 
sukalbėjo vysk. Paul ius 
Bal takis . Buvo įspūdingas 
vasario 13 naktį nekal ta i 
nužudytų lietuvių, pagerbimas. 
Aktoriai Rasa Allan Kazlienė ir 
akt. Arūnas Čiuberkis perteikė 
dramatinį įvadą ir skaitė žuvu
siųjų vardus ir pavardes. Him 
nus ir žuvusiųjų minėjimo metu 
giesmes „Lietuva brangi" ir 
„Kur bėga Šešupė" giedojo 
Apreiškimo parapjios choras, 
diriguojamas muz. Gintarės 
Bukauskienės. 

LB N Y apygardos pirm. Vy
tautas Alksninis, taupiu žodžiu 
pasveikinęs, pranešė, kad kiek
vienu momentu yra laukiama 
a t v y k s t a n t N.Y. valstijos 
senatoriaus Alfonse D'Amato. 
kuris itin palankus lietuviams 
ir daug dirba,remdamas Lietu
vos laisvės siekius. Senatoriaus 
belaukiant , buvo perskaitytos 
N.Y. valstijos valdžios, guberna
toriaus ir N.Y. miesto tarybos 
bei mero rezoliucijos ir prok 

lamacijos. Į minėjimą buvo 
atvykę ir savo sveikinimus iš
reiškė latvių ir estų atstovai. 
Lenkų sveikinimas buvo gautas 
raštu. 

Senatoriui Alfonse D'Amato 
pasirodžius salėje, jis buvo su
tiktas su milžiniškomis ova
cijomis. Jam atėjus į sceną, jis 
buvo papuoštas didele lietuviš
ka juosta ir padovanotas filmo 
įrašas iš kruvinojo sekmadienio. 
Sen. Alfonse D"Amato, vos prieš 
keliolika valandų grįžęs iš ap
silankymo Lietuvoje, pasakė 
padrąsinančią, daug vilties ža
dančią ir ryžtingą kalbą. Kalbė
damas apie prez. Vytautą 
Landsbergį sakė: jis yra 
didelis patriotas, kuris kovoja už 
lietuvos ir jos žmonių laisvę..." 
Toliau senatoriaus kalboje 
girdėjome: ..Baltijos valstybės 
dar nėra laisvos. Gorbačiovas 
joms laisvę paneigia. Todėl 
Sovietų Sąjungai Amerika netu
rėtų duoti nei vieno cento!... 
Lietuviai nenusilenkė jėgai, 
nesitraukė iš kelio, išdidžiai ir 
drąsiai stovėjo prieš tankus,pa-
sitikėdami Dangiškąja Galia! 
Leiskime jiems žinoti, kad mes 
jų neapleisime!" Sen. D'Amato 
kalba daug kartu buvo per
traukta plojimais. 

Pagrindinę kalbą pasakė 
konsulas iš Chicagos Vaclovas 
Kleiza. Jis pasidžiaugė vieninga 
Nevv Yorko vadovaujančių or
ganizacijų veikla, pastebė
damas, kad „mes Chicagoje šito 
dar neišmokome". Tolimesnėje 
konsulo kalboje girdėjome: 
..Mažai yra tautų, kurios vieno 
šimtmečio bėgyje net tris kar
tus paskelbtų savo valstybine 
nepriklausomybę. Tas liudija 
tos tautos nepaprastą troškimą 
būti laisva ir savarankiška savo 
krašto šeimininke. Kelias į 
laisvę nelengvas, tolimas ir dar 
gali pareikalauti naujų aukų. 
Sausio 13 nakt ies žiaurūs 
įvykiai sukrėtė mus ir atrado 
nuostabiai platų atgars; pa
saulyje. Tautai jie suteikė nau
jo pasiryžimo ir naujos ener
gijos. Kraujas, tekėjęs Vilniaus 
gatvėse, nebuvo veltui pralie
tas. Jis suvienijo tautą ir dar 
kartą parodė ir patvirtino, kad 
vienintelis mūsų kelias yra į 
pilnutinę laisve ir nepriklau
somybę.. Taip kaip po gavėnios 

ateina Prisikeurnas, taip ir 
Lietuvai ateis nepriklausomo 
gyvenimo prisikėlimas!" 

Po t rumpos per t raukos 
meninę programos dalį pradėjo 
sol. Angelė Kiaušaitė. Solistė 
padainavo Br. Budriūno, J. 
Stankūno (har.l S. Čerienės ir F. 
Poulenc kompozicijas. Pianistė 
Frances Covalesky-Kavaliaus
kaitė skambino Franz List, M. 
K. Čiurlionio ir S. Rachmaninov 
kompozicijas. 

Dramos režisiere aktorė Rasa 
Allan Kazlauskiene ir dramos 
ak to r ius Arūnas Čiuberkis 
skaitė lietuvių poetų sukurtus 
eilėraščius, kurių buvo net 12. 
Buvo nuogąstaujama, kad tų 
eilėraščių gal kiek per daug. 
Apsir ikome! Nuogąstauti 
nereikėjo. Eilėraščiai buvo me
niškai perteiki: J ie buvo 
išklausyti visiškoje tyloje, kad 
ir adatos kritimas ant grindų 
būtų buvęs girdimas. 

Paba iga i solistė Asta 
Krikščiūnaitė dainavo B. Dva
riono. E. Gailevičiaus, J. Tal-
lat-Kelpsos, A. Kačanausko kū
rinius ir G. Verdi ariją iš operos 
„Likimo galia' Solistėms ir 
Apreiškimo chorui akompanavo 
Frances Covalesky-Kavaliaus-
kaitė. Visi menininkai, jiems 
atsidėkojant, buvo apdovanoti 
gėlėmis ir garsiais plojimais. 

Minėjmą uždarydamas žodį 
tarė ALT N.Y.-pirm. dr. Jokū
bas Stukas. Kalbėdamas apie 
vienybės reikalą sakė: Taip, 
kaip renkant popiežių, visi kar
dinolai yra uždaromi ir neišlei-

aziami, IKI popiežius neuuna iš
rinktas, tą patį reikėtų padaryti 
ir su mūsų vadovaujančiais 
veiksniais!" 

Programai vadovavo Viktorija 
Garbauskaitė. 

Prasmingas sol. A. Kiaušai-
tės, čia gimusios, išaugusios ir 
išsimokslinusios ir sol. A. Krikš
čiūnaitės iš Lietuvos sugre
tinimas simbolizavo nelyginant 
ti l tąjungiantį mus čia ir juos 
ten. 

Sunku suprasti, kodėl, šį 
mūsų tautos ir valstybės di
džiausios šventės minėjimą ati
darant, lietuvių kalba buvo 
nustumta į antraeilę vietą! 
Atliktų dainų žodžių kūrėjai-
poetai buvo nuskriausti. Pro
gramoje jų vardų nebuvo. O juk 
jie nemažiau svarbūs kaip ir 
kompozitoriai. Be poetų žodžių 
ir tų dainų nebūtume girdėję. 

New Yorke įvairius renginius 
mėgstama net iki pusvalandžio 
vėluoti (tik radijo „Laisvės 
žiburys" parengimai nesivė-
luoja). Šį. kartą sklandžiai su 
plačia ir turtinga programa pra
vestas minėjimas vėlavosi vos 6 
minutes! 

Scenos dekoracijas atliko Pau
lius Jurkus. 

Buvo meniškai paruoštas 
padėkos raštas „NY Times" už 
jų palankius straipsnius, palai
kančius Lietuvos s i ek ius . 
Dauguma sveikinimo rašte 
pasirašė. Minėjimą rengė Tau
tos fondas, LB NY apygarda ir 
Amerikos Lietuvių Taryba Nevv 
Yorke. 

A.tA. 
LIUDVIKUI ČEPULIUI 

Lietuvoje mirus, jo sūnui dr. ALGIUI ČEPULIUI SU 
žmona RAMUTE, 
šiems reiškiame 
bendra širdgėla. 

Florida. 

visiems giminaičiams ir artimie-
širdingą užuojautą ir dalinamės 

Juoze ir Jonas Daugėlai 

P A D Ė K A 
A.tA. 

Dr. JUOZAS BRIEDIS 
Mirė 1991 m. vasario 2 d. ir palaidotas vasario 6 d. Šv. 

Kazimiero lietuvių kapinėse Chicagoje. 
Nuoširdžiai dėkojame Palaimintojo Jurgio Matulaičio 

lietuvių katalikų Misijos kapelionui kun. Leonui Zarembai 
ui maldas koplyčioje, atnašautas šv. Mišias bei pasakytą 
prasmingą pamokslą bažnyčioje ir palydėjimą į kapines. 

Reiškiame gilią padėką A. Šantarui ui atsisveikinimo su 
velioniu pravedimą, taip pat jam, K. Sušinskui, R. Domans-
kiui. V Jasinevičiui, S. Barui ir S. Vanagūnui ui pasakytas 
jautrias be; nuoširdžias atsisveikinimo kalbas. 

Nuoširdus ačiū sol. J. Vazneliui ir muz. A. Vasaičiui ui 
giesmes ir muziką šv. Mišių metu. 

Širdingą padėką reiškiame karsto nešėjams: A. Baltru
šaičiui, J. Baltrui, V. Jasinevičiui, A. Kereliui, A. Ruibiui ir 
A. Sirgėdui. 

Tariame nuoširdų ačiū visiems, lankiusiems velionį 
koplyčioje :r palydėjusiems Jį į Amžino Poilsio vietą. 

Dėkojame ui aukas šv. Mišioms, Lietuvių Fondui, 
Pasaulio Lietuvių centrui. Lithuanian Mercy Lift ir visiems, 
kurie atsiuntė velioniui gėlių. 

Gili padėka visiems, pareiškusiems mums uiuojautą žo
džiu, laiškais ir spaudoje. 

Dėkojame laidotuvių direkt. S. C. Lack ir Sūnums už 
rūpestinga ir malonų patarnavimą. 

Visiems už parodytą nuoširdumą ir draugiškumą liekame 
giliai dėkingi. 

Brolis Stasys su šeima ir kiti {riminės. 

A.tA. 
RAIMUNDUI HORNUI 

Australijoje mirus, jo motiną ANTANINĄ HORNIE-
NE, sesutę MEILUTE RULIENE ir jos vyrą PETRĄ 
giliai užjaučiame. 

Jane ir Juozas Daunorai 
Dana ir Adomas Macijauskai 
Marta ir Henrikas Macijauskai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS DS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
P R A N E Š A 

k a d a t i d a r o nau jus l a i d o t u v i ų namus 

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

Kit i S . C. Lack l a i d o t u v i ų nama i : 
11028 Southvvest Hvvy * Pa los Hills 

H icko ry Hills 
C h i c a g o 

Visų telefonas: 708-974-4410 

9236 S. R o b e r t s Rd 
2424 W. 69 St 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 604^ 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 30th Avenue 

Cicero. Illinois 60630 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, I l l inois 60630 
708-652-1003 

V i s u s l a ido tuv ių n a m u s gal i te pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

OONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

! i 
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x Poetas Kazys B r a d ū n a s 
skaitys savo kūrybos eilė
raščius, papasakos įspūdžius iš 
viešnages Lietuvoje. Popietės 
programa vyks Vyresniųjų 
lietuvių centre kovo 13 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p. Bus bend
rovės vaišes — pietūs. Kvie
č iame visus da lyvaut i ir 
pabendrauti. 

x Rima (Briedytė) ir dr . Li
n a s Sidriai vasario 20 d. 
susilaukė septinto kūdikio Gin
to Viktoro. Broliuku džiaugiasi 
keturios sesutes — Lina, Vija, 
Gaja ir Saulė, du broliukai — 
Rimas ir Vincas. Jauniausiu 
vaikaičiu džiaugiasi seneliai 
Birutė ir Juozas Briedžiai ir dr. 
Rimvydas Sidrys. 

x Katalikų choro draugi ja 
atliks programą Šv. Kryžiaus 
ligoninėje kovo 20 d., trečia
dienį. 7 vai. vak. Koncertas bus 
Šv. Kryžiaus ligonines šiau
rinėje koplyčioje. Ligonines 
tarnautojai, gydytojai ir ga
lintieji pacientai kviečiami 
dalyvauti. 

x Amerikos Lietuvių Tary
b o s Chicagos skyriaus valdyba 
kviečia visuomenę dalyvauti 
Lietuvos Respublikos atkūrimo 
metinėse kovo 11 d., pirmadienį, 
rengiamame simpoziume, 
demonstracijose ir solidarumo 
vakare, nors viename iš jų. 
kurie vyks miesto centre. I 
demonstracijas bus autobusai. 

x Dainų šventė y r a Lietu
vių Bendruomenės renginys. 
Rengimo komitetas išsiuntinėjo 
LB-nes apygardoms ir apy
linkėms laiškus, tačiau mažai 
atsiliepimų gauta. Dainų šventė 
nėra tik Chicagos, bet visos 
išeivijos renginys. Tad ir lauk
tina daugiau dėmesio ir visų įsi
jungimo. 

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 Pol įkaitis, Bronius Se-
liukas ir Emanuelis Jarašiūnas. 
Akompanuoja: muz. Raimonda 
Apeikytė, kuri taip pat atliks ir 
dalį programos. Bilietai 
gaunami: Gifts International, 
sav. Natalija ir Jonas Vazneliai. 
2501 W. 71 St.. Chicago. IL 
60629, tel. 312-471-1424. 

(ski 

x Ieškomas Vytas Skučas, 
gyv Chicagoje. 6640 S. Fair-
field. Ieško jo sesuo Donata 
S k u č a i t e - P a t a p a v i č i e n ė . 
Prašome atsiliepti rašant : 
Li thuania , Kaunas 23300, 
Baltų g-vė 73-10, Ričardas Pa-
tapavičius. 

(sk> 

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

< s k > 

x Dėmesio v ideo apara tų 
savininkai! Norėdami tikrai 
kokybiškai išversti video įrašus 
iš Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos i amerikiet iškają 
NTSC ir atvirkščiai, kreipkitės 
j INTERVIDEO. Su moder-
niausią ..digital" aparatūra, už 
prieinama kainą galima perra
šyti jūsų vaizdajuostes į 1 V U-
Matic, Beta. VHS, 8 mm, 8 mm 
„high-band" Stereo Hi-Fi forma
tus. Taip pat perrašome 16 
mm kino filmus į videojuostas. 
Mūsų adresas INTERVIDEO, 
3533 S. Archer Ave., Chicago, 
IL 606O9. tel. (.312) 927-9091. 
Sav. Pe t r a s Berno tas . 

(8k) 

x Lietuvos nepr iklausomy
bės a t k ū r i m o metines minint 
kovo 11 d., pirmadienį, Chicagos 
miesto centre ruošiama „Lais
vės atgimimo diena; 1-3 v. p.p. 
viešas simpoziumas anglų kalba 
vyks State of Illinois pastato 
salėje, 100 West Randolph St. 
4-5:30 v. p.p. Daley Plazoje vyks 
demons t rac i jos . ku r iose 
dalyvauti pasižadėjo Illinois 
g u b e r n a t o r i u s J . Edga r . 
Chicagos miesto meras R. M. 
Daley, senatoriai Simon, Dixon. 
kongresmanai Lipinski, Durbin. 
Sarpalius. Favvell ir kt. 6-8 vai. 
vak. Bismarck viešbutyje. 170 
W. Randolph St.. vyks tautinis 
so l ida rumo v a k a r a s . Visi 
lietuviai, o ypač jaunoji karta, 
yra raginami savo dalyvavimu 
prisidėti prie Lietuvos nepri
klausomybės pripažinimo pa
stangų. 

x Marguč io r e n g i a m a s sol. 
Jinos Varytės ir pianisto Povilo 
Stravinsko koncertas rengia
mas šį sekmadienį, kovo 10d.. 
3 vai. p.p. Jaunimo centre. 
Drauge bus paminėta ir Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mo vienerių metų sukaktis. 
Bilietai gaunami Margučio 
raštinėje ir Vaznelių parduo
tuvėje. Sekmadienį nuo 1 vai. 
p.p. bilietų bus galima įsigyti 
Jaunimo centre. Minėjimas-
koncertas prasidės punktualiai. 
Prašoma nesivėluoti. 

x „Lie tuvos va ikų vi l t is" 
šaukia spaudos konferenciją šeš
tadienį, kovo 9 d., 3 v. p.p. 
Seklyčioje. Konferencijoje 
kviečiami dalyvauti visi. no
rintys susipažinti su šios JAV 
LB Socialinės tarybos organiza
cija ir jos veikla. Jos tikslas yra 
atvežti iš Lietuvos paliegusius 
vaikus gydymui Shriners ligo
ninėje, kur visas gydymas yra 
veltui. „Lietuvos vaikų vilt is" 
neturi jokio ryšio su Panevėžio 
Caritas talkos būreliu Chicago
je, kuris talkina Caritas veiklai 
n a š l a i t y n u o s e Panevėž io 
mieste. 

x Lie tuvių Muzikos Šven
tei aukojo: $3,500 Standard Fe-
deral Bank for Savings, po 
$1,000 Danutė Kavalienė, dr. 
Edmundas Ringus, po $500 Sta
sys ir Elena Barai, Emilija Jo
nušienė, po $250 dr. Linas Sid
rys, Jurgis ir Danutė Bendikai. 
po $100 Vysk. Paulius Baltakis, 
Petras ir Ilona Dapkai, Vincas 
Klova. Dėkojame ir prašome 
remti šventę, siųsti aukas : 
L i t h u a n i a n Music Fes t iva l , 
P.O. Box 29485, Ch icago , I L 
60629-0485. 

(sk) 

x NAMAMS P I R K T I PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į M u t u a l FederaI Sav ings , 
2212 West C e r m a k R o a d - ei. 
VI 7-7747. 

(sk) 

x R i m a n t a s Po l ika i t i s už
pildo „income tax" Tam darbui 
galiu atvykti į jūsų namus. 
Kreipt is : 708-371-2184. 

(sk) 

x Balt ic M o n u m e n t s , Inc . , 
2621 W. 71 Street, Chicago. IL. 
Tel. (312476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

x Lietuvių Muzikos šven
tės laimėjimų bilietų siuntimo 
vajus buvo pravestas kovo 5-6 
dienomis JAV LB rašt ines 
patalpose, t a l k i n a n t a r t i 
dvidešimt talkininkų, kurie 
visada dalyvauja, padeda atlikti 
masinį laiškų išsiuntimą mūsų 
visuomenei, norint sutelkti 
lėšas l i e tuv i ška i veikla i . 
Šventės lėšų telkimo pirm. 
Birutė Jasaitienė daug laiko ir 
energijos skiria šiems darbams, 
tikėdamasi, kad šią didžiąją 
lietuviškos kultūros manifes
taciją dosniai parems JAV ir 
Kanados lietuviai. 

x Dr. George H. Volodka, 
Largo. Fla., E. Diminskis, Hot 
Springs Village, Ar., R. ir R. 
Kontrimai. Mission Viejo, Cal.. 
Severiną Kriščiūnas, So. Bos
ton, Mass., Zigmant A. Jakim-
čius. Ann Arbor. Mich., Anna V. 
Shukis, Rochester, N.Y., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 25 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Už kalėdines korteles, ka
lendorių atsiuntė po 20 dol.: 
Vytautas A. Juodka, Chicago, 
111., R. Namikas, Toronto, Kana
da. Ona Deveikis, Los Angeles, 
Cal., Vladas Sonda, Toronto, 
Kanada, Ant. Masionis, Fair 
Lavvn, N.J.. Ju l ius Jakutis, Ci
cero, 111., Donatas Zakaras, Sun 
City, Az.. Liucija Hoffman, Oak 
Lavvn, 111. Visiems nuoširdus 
ačiū. 

x P o 20 dol. a u k ą a t s iun tė 
už kalėdines korteles: Juozas 
Brizgys ir S. Adickienė, Chica
go, 111., P. Morkūnas, Toronto. 
Kanada. S. Kiršinąs, Toronto. 
Kanada. Stel la Maurukas , 
Algonąuin, 111., Genovaitė Pus-
telninkas, Oak Lawn, 111., Jonas 
Didžbalis, Toronto, Kanada. 
Visiems tariame ačiū. 

x Ant. Gal ina i t i s , A. ir L. 
Polikaitis, G. D. Lietuvninkas. 
A. ir M. Valaičiai, Daminikas 
Matonis, Vladas Rackus, VI. 
Zinkevičius, Alvydas Martin 
lankėsi . . D r a u g e " , p ra tęsė 
prenumeratą su 10 dol. auka. 
Labai ačiū. 

x Vaizda juos tę „ K r u v i n a s 
Sekmad ien i s " — sausio 13 d. 
įvykiai Lietuvoje, platina JAV 
Lietuvių Bendruomenės Socia
linių Reikalų Taryba. Prie vaiz
dajuostes pridedama prof. Vy
t a u t o Skuodž io į žang ine 
paskaita — kas prie tų įvykių 
privedė. Vaizdajuostės kaina 
$25.00. su persiuntimu $30.00. 
Užsisakant prašome rašyti: 
L i thuanian H u m a n Services, 
Inc. Visas pelnas gautas už 
vaizdajuostes skiriamas padėti 
Lietuvai laisvės kovoje. 

(sk) 

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

(sk) 

Chicagos meras Richard Daley Lietuvos Nepriklausomybės minėjime. Iš kairės: St. Balzekas, 
Ev. Ožehene ir meras Richard Daley. 

CHICAGO J IR APYLINKĖSE 
DAINAVOS ANSAMBLIO 

VISUOTINIS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS 

Lietuvių meno ansamblio 
Dainavos visuotinis narių susi
r inkimas įvyko vasario 19 d. 
Jaunimo centro 203 kambaryje. 
Dalyvavo valdyba ir didelė dalis 
visų ansambliečiu. Susirinkimą 
atidarė pirm. Meta Gabalienė. 
To l i au ji pakvietė Juozą 
Polikaitį pirmininkauti ir Salo
mėją Daulienę sekretoriauti. 
Susirinkimo pirmininkas pa-

x Rekolekcijos Akademi
n i a m Skautų sąjūdžiui Chica
goje vyks kovo 28-30 d. Jaunimo 
centre. Visi ASS nariai ir jų 
šeimos prašomi dalyvauti. 

x Ligos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštu. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave.. Chicago. IL 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk.) 

x Opt ica l S tudio , 2620 W. 
71 St„ Chicago , IL 60629, tel . 
312-778-6766. Kreiptis \ Aldoną 
K a m i n s k i e n e . Darbo vai . : 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r . - l v. p.p. P i r m a d . i r an t rd . 
u ž d a r y t a . 

x Amer ican Travel Service 
Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš Nevv Yorko 
ir VVashingtono į Chicagą, Los 
Angeles. Cleveland, ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
Nevv Yorke, kuris sutinka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Ta patį patarnavimą at
lieka ir grįžtantiems į Lietuva. 
Taip pat darome nuotraukas pa
sams ir ki t iems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
Kreipt is į Amer ican Travel 
Service B u r e a u . 9727 S. VVes-
te rn Ave., Chicago, IL 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

(sk) 

x Gražios išvaizdos mergi
n a , atvykusi ilgesniam laikui iš 
Lietuvos, nor- susipažinti su 
r imtu lietuvių kilmės džen
telmenu JAV-ėse. Gali būti 
vvresnio amžiaus. Rašyti: Rūta 
Tumina i t ė , RD6 Box 6216E. 
S t r o u d s b u r g , PA 18301. 

(sk) 

x PATRIA: didelis išpar
d a v i m a s ! Dauguma prekių su 
2 0 ^ - 4 0 ^ nuolaida. Elektroni
ka , gintaras, kristalas, lino au
diniai, lietuviškos muzikos ka
setės, odos dirbiniai ir kt. PAT
RIA, 2628 W. 71 St., Chicago, 
t e l . 312-778-2100. Sav. A. ir F. 
Siuta i . 

(sk) 
x KARGO Į LIETUVĄ! Rū 

bus, naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas ir nereceptinius vais
t u s ribotais kiekiais, galima 
siųsti į Lietuvą B E MUITO! 
siunčiame ORO L I N I J A \ 
RYGĄ. Siuntimus atsiimti RY
GOS muitinėje. Minimumas 
110 lbs arba 50 kg. Kaina $1.45 
už svarą. Kn-iptis į: G. T. In
ternational , tel. 708-430-7334, 
9525 So. 79th Ave., Hickory 
Hills, IL 60457. 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL, 
INC. rašo vietinius bilietus ir 
tvirtina Aerofloto reisus atvyks
tantiems iš Lietuvos. Taip pat 
parūpinama profesionalų pasi
tikimą ir persodinimą New 
Yorko bei Washingtono Aero
uostuose F-ašome kreiptis: 
G.T. I N T E R N A T I O N A L , 
INC., 9525 S. 79th A \e . , 
Hickory Hills, IL. Tel. (708) 
430-7272. 

(sk) 

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

(sk) 

sveikino visus susirinkusius, 
padėkoje už pasitikėjimą pra
vesti susirinkimą ir perskaitė 
dienotvarkę. Jis pakvietė sekre
torių Kazį Jankauską perskai
tyti praėjusio visuotinio narių 
susirinkimo protokolą. Proto
kolas buvo priimtas be pataisy
mų. Paskiau kalbėjo pirm. Mėta 
Gabalienė ir pasakė, kas buvo 
atlikta per paskutiniuosius dve
jus metus. Apie iždo stovį 
kalbėjo Juozas Vieraitis. Pinigai 
laikomi keliose sąskaitose ir jų 
dar šiek tiek yra, bet suma vis 
mažėja. Revizijos komisijos 
pirmininkas Aleksas Smilga 
pasakė, kad knygos yra ve
damos gerai, tvarkingai. Po šių 
visų pranešimų visa valdyba 
atsistatydino ir labai trumpam 
laikui Dainavos ansamblis liko 
be pirmininko. 

Toliau buvo naujos valdybos 
rinkimai. Mėta dėl susidėjusių 
asmeniškų sumetimų nekandi
datavo ir jokie prašymai 
nepakeitė jos nuomonės. Buvo 
siūlomi kandidatai į valdybą. 
Įdomu, kad niekas nenori apsi
imti pareigų, bet visi prižada 
padėti, kai reikės. Gal nereikėtų 
turėti įvairiose organizacijose 
valdybas, reikėtų turėti tik pa
galbos būrel ius . Susidarė 
nemažas sąrašas žmonių, kurie 
ne per daug spardėsi, kai buvo 
jų pavardės pasiūlytos į 
valdybą. Slaptu balsavimu 
balsų dauguma į valdybą buvo 
išrinkti šie asmenys: Danguolė 
Ilginytė, Juozas Vierai t is , 
Kazys Jankauskas, Rita Likan-
derytė ir Yolanda Budelsky-
tė-Lass. Kandidatais pasiliko 
Aleksandras Plėnys ir Lidija 
Stroputė. Revizijos komisijos 
nariai Aleksas Smilga. Antanas 
Krutulis ir Elena Račkauskie
ne sutiko pasilikti dar vienai 
kadencijai, kandidatu pasiliko 
Česlovas Geležiūnas. Naujai iš
rinktai valdybai palinkėta daug 
sėkmės ir visi vėl prižadėjo pa
dėti, kai reikės. (Gal reikėtų 
visų prižadėjusių parašą gauti 
krauju!!!) 

Susirinkimo pirmininkas pa
dėkojo senajai valdybai už įdė
tą darbą ir nuvestą kelią ir 
palinkėjo naujai valdybai gražių 
darbo metų. Po rinkimų vyko 
klausimai ir sumanymai. Daug 
kas teiravosi dėl automobilių 

statymo ir dėl apsaugos. Buvo 
pasiūlyta net ieškoti kitos vietos 
repeticijoms. Tokie klausimai 
laukia naujos valdybos spren
dimų. Sus i r i nk imas buvo 
uždarytas po 9 vai. vak.. bet dar 
ne visi skirstėsi. 

Didelė padėka išreikšta buvu
siai pirmininkei Mėtai Ga-
balienei už puikų vadovavimą. 
Per paskutinius porą metų Dai
navos ansamblis daug veikė, 
daug darė. visur rodėsi ir labai 
pagyvėjo. Tai buvusios valdy
bos ir d i r igen to Dariaus 
Polikaičio nuopelnas. Naujoji 
valdyba žada tęst i pradėtą 
darbą ir toliau garsinti Dai
navos vardą. 

Naujoji valdyba susirinko va
sario 25 d. ir pasiskirstė parei
gomis. Naujoji Dainavos an
samblio pirmininkė — Danguole 
Ilginytė, vicepirmininkė ir ko
respondentė — Rita Likande-
rytė, sekretorius — Kazys Jan
kauskas, iždininkas — Juozas 
Vieraitis ir renginių vadovė 
bei foto žurnalistė — Yolanda 
Budelskytė-Lass. Naujoji pirmi
ninkė sakė, kad. jei visi kartu 
dirbsime ir v ienas kitam 
padėsime, tai ir darbas bus leng
vesnis ir greičiau atliekamas. 

Rita Likanderytė 

ATVYKSTA LIETUVOS 
SVEIKATOS MINISTERIS 

Lithuanian Mercy Lift prane
ša, kad sekmadienį, kovo 10 d., 
Lietuvos sveikatos apsaugos 
ministeris Juozas Olekas at
skrenda į JAV. Ministeris 
Olekas atvyksta į JAV Lithu
anian Mercy Lift pakvietimu 
stiprinti Lietuvai medicininės 
pagalbos reikalingumą. 

Ministeris Olekas yra trem
tinių šeimos sūnus, gimęs 1955 
m. spalio 10 d.. Sibire. Baigęs 
Vilniaus universiteto medicinos 
fakultetą, dr. Olekas pradėjo 
dirbti chirurgu-traumatologu. 
vėliau specializavosi mikrochi
rurgijoje. 1988 m. susikūrus 
Sąjūdžiui, jis įsitraukė į jo 
veiklą ir kartu su kitais atgai
vino Lietuvos gydytojų sąjungą. 

Ministeris Olekas yra vedęs, 
žmona Aurelija yra ekonomistė. 
Šeimoje auga 3 vaikai. 

Ministeris Olekas dalyvaus 
,.Laisvės Atgimimo" minėjime 

IŠ ARTI IR TOLI 
J A V A L S T Y B Ė S E 

— Stasys Kašauskas , Lie
tuvos parlamento narys ir rašy
tojas, šiuo metu yra atvykęs į 
Los Angeles ir veik nėra dienos, 
kada neduotų pareiškimų ame
rikiečių laikraščių, radijo ir tele
vizijos korespondentams. Va
sario 2 d. buvo nuvykęs į Las 
Vegas ir ten savo pareiškimus 
padarė dviejų TV stočių ir trijų 
laikraščių korespondentams. 
Spaudos konferenciją Caesar 
Palace viešbutyje suorganizavo 
ir išlaidas apmokėjo adv. Nida 
Žibutė Brinkienė. Kašauskas 
susitiko ir pabendravo ir su N t -
vados lietuviais. 

— Vasa r io 7 Stasys Ka
šauskas , kviečiamas Havajų 
lietuvių bendruomenės, iš
vyko į Honolulu miestą ir 
vasario 10 buvo pagrindinis 
kalbėtojas Vasario 16-sios 
minėjme. Kašauską globoja ir 
spaudos konferenciją orga
nizavo veikti Elena Aglins-
kienė-Bradūnaite. 

x Adv. Nidą Žibutę Brin-
kienę Los Angeles. Calif., Cali-
fornijos gubernatorius paskyrė 
į Californijos valstybinę me
dicininių bylų peržiūros 
komisiją. J i veikliai dalyvau
ja Californijos l ie tuvių 
respublikonų veikloje. Nida 
Brinkienė padarė pranešimą 
sausio 26-27 įvykusiame poli
tinių studijų savaitgalyje ir savo 
namuose globojo Lietuvos parla
mento narį Stasį Kašauską ir 
Lietuvos gen. garbės konsulą iš 
Venecuelos dr. Vytautą 
Dambravą. Iš Washingtono 
atvykusiam Linui Kojeliui sau
sio 25 d. savo namuose suruošė 
priėmimą, kuriame dalyvavo 
taip pat latviai ir estai. Sausio 
24 vietos dienrašt is ..San 
Gabriel Valley T r i b ū n e " 
paskelbė straipsnį „Lavvyer 
Urges More Attent ion for 
Baltics", kuriame dienraščio 
vienas iš redaktorių Joseph 
Ascenzi perduoda advokates Ni
dos Brinkienės pareiškimus. 
Laikraštyje yra dvi Žibutės 
Brinkienės nuotraukos. 

pirmadienį, kovo 11d. Minėjimą 
organizuoja Lithuanian Hotline 
Chicagoje. 

Aštuntasis konteineris su 
vaistais ir medikamentais, siųs
tas per Lithuanian Mercy Lift, 
pasiekė Lietuvą penktadienį, 
kovo 8 d., o devintas konteineris 
pasieks Vilnių pirmadienį, kovo 
11 d. 

Iš viso Lithuanian Mercy Lift 
aukotojai siuntė Lietuvai 165 
tonų vaistų ir medikamentų 
daugiau kaip 5 milijonų dolerių 
vertės. Vaistus dalina Lietuvos 
Sveikatos apsaugos ministerija 
į Lietuvos ligonines ir klinikas. 

Rasa M. L a k a s 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 776-5162 
14300 S. Bell Rd , Lockport, 11.60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal suMtarima 

. . . * » * • • 

Seattle LB vicepirm Irena Blekytė su Dale Flynn, pabaltie^ių marškinėlių 
Droiektuotoiu. Jam Vasario 16 d. įteikia padėkos lentele. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Oarbo vai nuo 9 iki 7 va! v ak 
šeJCad 9 v r iki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 VV. 69th SLeet 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave.. S te . 18-2 
H insda l e . 11.60521 
Te l . (708) 325-3157 

Valandos pagal susitar,ma 
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