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Pakanka žodžių, reikia 
darbų! 

Sen. Alan Dixon siūlo atidaryti įstaigą 
Pabaltijo valstybėse 

YVashingtonas. 1991 kovo 14. 
— JAV senatorius Alan J. Dix-
on šiandien, kaip pranešė jo 
įstaiga, pasiūlė rezoliuciją pri
pažįstant specialius ryšius tarp 
Amerikos ir Pabaltijo valstybių 
ir įsteigiant nuolatinę JAV 
prekybos įstaigą Pabaltijyje. 

Sen. Dixon rezoliucija ragina 
Komercijos departamento sek
retorių, susitarus su Valstybės 
departamentu, paskirti asmenis 
Amerikos prekybos centre Var
šuvoje, kurių pagrindinis užda
vinys būtų išvystyti prekybi
nius ryšius tarp Amerikos ir Pa
baltijo valstybių. Rezoliucija 
taip pat ragina Administraciją 
pasiųsti tokį personalą į vieną 
iš Pabaltijo valstybių ir atidary
ti minėtą įstaigą. 

Pabal t i jo įstaiga Varšuvoje 
Dixon. kuris yra Senato dau

gumos vado ..Deputy VVhip". 
kurio pareigose yra rūpinimasis 
ne t ik Illinois valstijos repre 
zentavimu. bet ir tuo, kad Se
nato darbai būtų greičiau apta
riami ir vykdomi, pareiškė, jog 
JAV vyriausybės ir Kongresas 
pastoviai palaiko Pabaltijo ne
priklausomybės teises, tačiau 
dabar atėjo laikas, kad tie 
žodžiai būtų vykdomi. J is 
sako, kad laikas Amerikai 
pradėti veikti, kai vyksta kova 
už Pabaltijo valstybių "laisvę. 

N o r s ši rezoliucija nėra 
įstatyminio pobūdžio šiuo metu. 
bet bus daroma netolimoje atei
tyje, kad ji būtų saistoma įsta
tymu, kurį jis planuoja pasiū
lyti, kad Komercijos departa
mentas paskirtų asmenis į Var
šuvos prekybos centrą rūpintis 
JAV įstaigos atidarymu Pabal
tijo valstybėse. Kadangi šiuo 
metu nėra praktiška atidaryti 
tokią įstaigą kurioje nors Pabal
tijo valstybėje, tai tokia įstaiga 
veiktų laikinai Amerikos Var 
šuvos esamame centre. 

P a g r i n d a s ateičiai 
,.Įsteigimas Amerikos preky

bos įstagos Pabaltijo valstybėms 
yra specialių ryšių reikalin 
gumo pripažinimas tarp Jungti
nių Amerikos Valstijų ir Pabal

tijo respublikų. Tai. ką aš 
pasiūliau šiandien, ir tai, kas 
bus daroma ateityje, padės 
pagrindą tai dienai, kada Jung
tinės Amerikos Valtijos galės 
įsteigti vyriausybės įstaigas 
laisvoje Lietuvoje, laisvoje Lat
vijoje ir laisvoje Estijoje". 

Kalbėdamas Senate ir prista
tydamas šią savo rezoliuciją, 
sen. Dixon pasakė, jog iki šiol 
buvo daug rezoliucijų, daug 
pareiškimų, daug palankių 
pasisakymų pareikšta Pabalti
jo atžvilgiu per 50 metų. bet tai 
buvo žodžiai, atėjo laikas veikti 
ir savo moralinius įsipareigo
jimus paremti darbais. Tuo 
nebus pažeisti diplomatinio per
sonalo susitarimai tarp Ameri
kos ir Sovietų Sąjungos. Tuo tik 
pripažįstama Amerikos Sovietų 
ryšių realybė. ..Darbai pasako 
daugiau,negu žodžiai. Laikas 
pradėti veikti", pareiškė se
natorius ir paragino savo kole
gas senatorius priimti šią rezo
liuciją. 

Alan I)ixon, 
-Jungtinių Amerikos Valstijų 

senatorius. 

Angliakasių protestai plečiasi 
Maskva . — Sovietų Sąjungos 

angliakasiai šį kartą išplėtė 
savo streiką įvairiose vietovėse, 
kurie dar nėra apjungti visuoti
niu visų angliakasių streiku. 
Tai tik bandymas laikinai 
sustabdyti krašto industriją ir 
įspėjimas Sovietų vyriausybei. 
Angliakasiai reikalauja didės 
nio atlyginimo ir geresnių darbo 

Lietuva nedalyvauja 
V i l n i u s . — Lietuvos 

Aukščiausioji Taryba skelbia, 
jog Lietuva nedalyvauja kovo 17 
dienos referendume, tačiau 
Sovietų piliečiai, gyveną 
Lietuvoje, gali balsuoti, kaip 
kad galėjo balsuoti Latvijos, 
Estijos ar I>enkijos piliečiai. Bet 
Vilniaus radijo pranešimu. 
Maskva stengiasi ignoruoti 
Lietuvos įstaigas. Iš Kremliaus 
yra atsiųsti balsvimo lapai; 
pastebėta, kad padaugėjo ir 
kariuomenės dalinių. Lietuvos 
prez. Landsbergis pareiškė, jog 
visi šie Sovietų veiksmai yra 
neteisėtas kišimasis į Lietuvos 
vidaus reikalus. 

sąlygų, o svarbiausia, preziden
to Gorbačiovo pasitraukimo. 

Sovietų Sąjungos ministeris 
pirmininkas Valentinas Pavlo
vas pasakė, kad šie jų reikala
vimai yra neteisėti. Jis sako. jog 
šių metų pradžioje anglių pro
dukcija sumažėjo 5T ir anglia
kasių reikalavimas padidinti at
lyginimus 150^ yra juokingas, 
nerimtas. Jo nuomone, jog 
daugelis žmonių, kurie nieko 
nežino apie tai, bando kelti 
sąmyšį, pasakė Pavlovas, kalbė
damas Sovietų televizijoje. Jei 
dabar bus pakenkta ekonomijai, 
tai bus pakenkta ir sėjai, o tai 
reiškia, kad pavasarį nebus 
duonos, sakė jis. 

Netesėti pažada i 
Angliakasių unijos parei

gūnai Kuzbas kasyklose vakari
nėje Sibiro dalyje pranešė, jog 
darbininkai penkiose kasyklose 
metė darbo įrankius ir nutrau
kė darbą po oficialaus 24 valan
dų streiko. Taip pat nutraukė 
darbą dar 27 vietose Ukrainoje 
ir Uralo kainų srityje. „Tasso" 
žinių agentūra pranešė, jog 

Chicagos ir a p y l i n k i ų l ie tuvia i demonst ; 
nepriklausomybės ir kad JAV pripažintų derc>< 

reikaiauda Lietuvai 
ikta Lietuvos vyriausybe Vilniuje. 

Nuotrauka J o n o Tamulaičio 

Imperialistinės politikos 
atgarsiai 

Sovietų atstovo pareiškimas Bonoje 
B o n a . — Reu te r io žinių 

agentūra praneša, jog Sovietų 
Sąjungos ambasadorius Vokieti
jai Vladislav Terečov, kalbėda
mas Vokietijos Socialdemokratų 
partijos suvažiavime, beveik 
viešai ragino vokiečius atsiri
boti nuo Pabaltijo klausimų. 

Reuteris citavo ambasadorių: 
„Pabaltijo respublikos buvo 
Rusijos konfederacijos dalis per 
200 metų ir Sovietų Sąjungoje 
50 metų ir taip bus toliau". Kar
tu pridūrė, , jog palaikymas Pa
baltijo .separatistų', būtų pavo
jingas visos Europos saugumui. 

I ta i tuoj reagavo Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkas Vytautas Landsber
gis, pabrėždamas, jog Sovietų 
d iplomat i ja n u s i ė m ė savo 
kauke, nes tik imperialistas, 
kuris nepripažįsta žmonių ir 
tautų teisių, gali pavadinti tą 
tautą, kurios gyventojai dau
giau kaip 75(£ taikingai pasisa
kė už nepriklausomybę, separa
tistais. Ambasadoriaus istorinė 
klaida apie Lietuvos 200 metų. 
iš tikrųjų 120, yra tai, kad tai 
buvo Rusijos baudžiava, kurią 
jis vadina konfederacija, o tai 
neišlaiko jokios kritikos Tai esąs 
jo nežinojimas arba melas tiems, 
kurie nėra su šia istorine tiesa 
susipažinę, paaiškino Landsber
gis. „Teisiniu požiūriu, Lietuva 
niekada nebuvo Sovietų Sąjun
gos respublika, kaip kad Kuwai-
tas nebuvo Irako provincija". 

Tarptautiniam įstatymui ir 
t a ika i daug iaus i a i g ras ina 

re ika lav imus . Gi Donbasso 
anglių kasyklose, kurios yra 
pačios didžiausios savo anglių 
klodais, s t re ikavo 12 tokių 
vietų. Šioje vietoje streikas bus 
tęsiamas ir toliau. 

Min. pirm. Pavlovas sako. jog 
angl iakasių p roduk tyvumas 
sumažėjo maždaug 75 milijonais 
tonų per trejus metus. J is norįs 
pasakyti angl iakasiams, jog jie 
suprastų, kad vyriausybėje nėra 
jiems priešu, bet reikia ob
jektyviai žiūrėti, ką galima rea
liai padaryti. 

Sovietų vyriausybė 1989 me
tais, kai streikavo daugiau kaip 
500.000 angliakasių, pažadėjo 
jiems padidinti at lyginimus ir 
gyvenimo sąlygas, tačiau dar
bininkai sako. kad to niekados 
nebuvo padaryta, todėl ir šie 
įvairiose vietose streikai yra dar 
tik įspėjamieji. 

viešas šantažas, nukreiptas į 
Europą, kur i praktikuoja 
Sovietai. Jei palaikysi Sovietų 
agresijos auka<. tai taip pat būsi 
pavojuje. 

Prašymas 
J u n g t i n ė m s Tautoms 

Lietuvos Parlamentas praė
jusį antradj- nį kreipėsi, kad 
Jungtinės Tau'os diskutuotų 
Pabaltijo laisvės klausimus ir 
prašė, jog tarpininkautų, kad 
prasidėtų derybos tarp Lietuvos 
ir Sovietų Sąjungos ir kad 
paskirtų savo stebėtojus tose 
derybose. Taip pat prašė pa
skirti komisiją, kuri ištirtų 
sausio 11-13 dienų įvykius 
Vilniuje. Lietuva, kuri buvo 
Tautų lygos narė, reikalauja, 
kad būtų priimta į Jungtines 
T a u t a s . Praėjusį mėnesį 
Lietuvos Parlamentas priėmė 
nutarimą ir kreipėsi į valstybes. 
kad būtų atstatytos respublikos 
tarptautines teisės. įskaitant ir 
priėmimą i Jungtines Tautas. 

Jelcinui uždrausta 
M a s k v a . — Kremlius šią 

savaitę neleido kalbėti per 
televizijos programas Rusijos 
prezidentui Borisui Jelcinui, 
kad nenutfiktų žmonių prieš 
Gorbačiovo vykdomą referendu
mą šį sekmadienį. Jam taip pat 
neleista ir oficialioje spaudoje 
pasisakyti. 

Bet užsienio žinių agentūros 
iš Maskvos .ranešė, jog Jelcinas 
pareikalav Centro vyriausybę 
sugrąžinti elevizijos pastatus 
su visais rengimais tikrajam 
savininku. — Rusijos Respub
likai. Jelcinas taip pat pasakė, 
jog atėjo V.kas suorganizuoti 
masinę politinę partiją prieš 
komunistu kontrolę. Ryšiai tarp 
Sovietų prezidento Jelcino 
žymiai pablogėjo, ypač po 
įvykusiu rr 5*inių demonstracijų 
praėjusi m • madienį ir prieš šio 
sekmadieni referendumą 

Prezidentai 
nesusitarė 

Irois-Ile'* Martiniąue 1991 
kovo 14. — f ia prez. Bushas ir 
Prancūzij '- prez. Mitterrand 
pasisakė sutarė, kad reikia grei
tai spręst. Vidurio Rytų taikos 
klausimus bet baigė savo 
pasitarim i nesusitarę kitai? 

Lietuva padeda Ukrainai 
ir Sibirui 

Jie nori tiesioginių ryšių 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Sovietų Sąjungoje rytoj 
vyksta referendumo balsavimai, 
kurie labai svarbūs prez. 
Gorbačiovo politikai. Balsuoto
jai t u r ė s a t saky t i į vieną 
klausimą, ar pritaria respub
likų unijai, nors nėra žinoma, 
kokias tada teises tos res
publikos turės, būdamos unijo
je. Kad žmonės už tai balsuotų 
jis net apeliuoja į patriotinius 
gyventojų jausmus. 

— Maskvoje praėjusį šešta
dienį paskelbtas Gorbačiovo 
norimos unijos tekstas, rodo, 
kaip p raneša prancūzų ir 
Reuterio žinių agentūrų kores
pondentai iš Maskvos, kad į tą 
uniją įsijungusios respublikos 
turėtų mažiau teisių, negu kad 
jos turi dabar. 

— Lietuva, Estija, Latvija, 
Armėnija. Gruzija ir Moldavija 
šio sekmadienio Sovietų refe
rendume nedalyvauja. 

— Sovietų prez. Gorbačiovas, 
atvykus JAV Valstybes sekreto
riui James Baker III pasitari
mams su Sovietų vadais, pasa
kė, jog jis neužstos Irako pre
zidento Husseino. kad jis išlik
tų valdžioje. Tegu irakiečiai 
patys nusprendžia ką daryti. 

— Sena tas savo balsavimu 
patvirtino buvusį Tennessee 
valstijos gubernatorių Lamar 
Alexander naujuoju Švietimo 
departamento sekretoriumi. 

— Gudijos Respublikos ko
munistinė vyriausybė pasisakė, 
kad reikia balsuoti už Gorba
čiovo norima uniją šį sekmadie
nį referendumo metu. 

— Maskvoje Valstybės sekre
torius Bakeris susitiko su opo
zicijos vadais — Pabaltijo 
atstovais. Rusijos prezidentu 
Jelcinu ir buvusio sovietų 
Užsienio reikalų ministeriu 
Ševardnadze. Iš čia jis skren
da į Turkiją, o sekmadienį 
sugrįžta į VVashingtoną. 

— Kuwai to emiras ketvir
tadienį sugrįžp į Kuwaito 
miestą savo sostinę, kuris 
malūnsparniu buvo pabėgęs 
rugpjūčio 2 d . ) Saudi Arabiją. 

klausimais. Nuomonės išsiskyrė 
dėl Palestiniečių Išlaisvinimo 
organizacijos a ts tovavimo 
visiems palestiniečiams, dėl 
tarptautinės taikos konferen
cijos tam regionui sušaukimo ir 
dėl į s te ig imo Pales t inos 
valstybės. Prez. Bushas į visus 
šiuos klausimus pasakė ,,ne", o 
Prancūzijos prezidentas Mitter
rand „taip" . 

Vi ln ius . 1991 kovo 14. -
Lietuvoje Sovietų angliakasių 
streikuotojai susilaukė didelės 
paramos. 

Pranešimai sako, jog streiki
ninkams gresia labai didelis 
maisto trūkumas, kai Kremlius 
pasiuntė telegramas, įspėdamas 
juos, kad maisto siuntimas bus 
sustabdytas, jei streikas bus 
tęsiamas toliau. I tai nuostabiai 
atsiliepė lietuviai beveik kiek
vienoje vietoje. Maistas buvo iš 
Lietuvos labai greitai pasiųstas 
streikuojantiems Sovietų anglių 
kasyklų darbininkams, bet Lie
tuvos oficialūs pareigūnai bijo. 
kad tos siuntos gali bū t i 
Maskvos sulaikytos. Lietuvos 
darbininkų sąjunga, Sąjūdis ir 
kitos organizacijos kreipėsi su 
prašymu padėti streikuojan
tiems darbininkams ir susilau
kė neįtikėtinos paramos. 

Aldona Balsienė, Lietuvos 
darbin inkų sąjungos pirmi
n i n k ė , pasakė ž u r n a l i s t u i 
Rimantui Kanapieniui, kad 36 
sunkvežimia i , p a k r a u t i su 
maisto produktais, buvo išsiųsti 
iš Lietuvos: 25 tiesiai į Ukrainos 
Donbasso kasyklas ir 11 sunk
vežimių į Kusbasso regioną va
kariniame Sibire per Maskvą, 
kurie sudaro 120 tonų maisto 
produktų. 

Maskvoje apvogė 
..Amerikos balsas", pranešda

mas tai savo laidoje, pastebėjo, 
jog minėta Balsienė pasakiusi, 
kad dė! tolimo kelio, siuntos 
skirtos Kusbassui, buvo nuvež
tos į Maskvą ir čia buvo ma
noma gauti leidimą tą maistą 
siųsti lėktuvu į vakarinį Sibirą. 
Dalis maisto, kaip Balsienė 
pasakė, buvo Maskvoje pavogta. 
Ketvirtadienį buvo tikimasi 
gau t i iš Maskvos oficialių 
pareigūnų leidimą persiųsti 
maistui į Sibirą, tačiau buvo 
oficialių pareigūnų delsiama. 

Sirija nori taikos 
Damascus . — Sirijos prezi

dentas Hafez Assad pasakė jį 
vizituojančiam Valstybės sekre
toriui James Baker III, jog jis 
tvirtai pasižada dirbti tikros 
taikos įgyvendinimui su Izrae
liu, pranešė Amerikos oficialūs 
pareigūnai, keliaują kartu su 
sekretoriumi. Tačiau amerikie
čių pareigūnai buvo atsargūs 
savo pareiškimuose, kadangi iš 
karto sunku patikėti, kad Siri
jos politika būtų taip greitai 
pasikeitusi Izraelio atžvilgiu. 
Bet po 7 valandų pasitarimo su 
Sirijos prezidentu Assadu. 
Bakeris pareiškė, jog šį kartą 
visos pusės nori išnaudoti 
susidariusią galimybę taikai ir 
daryti progresą. Nors dar yra 
nesutarimų, bet situacija esan
ti žymiai geresnė negu buvo 
prieš karą. Sirija tikrai norinti 
taikos su Izraeliu. Iš čia Bakeris 
išskrido į Maskvą. 

„gal Maskva norės, kad jie 
alktų", išsireiškė Balsienė. 
Lietuviai ir toliau nuoširdžiai 
aukoja maistą, bet Balsienė 
sako, kad jiems kelia daug 
rūpesčių, ar tas maistas tikrai 
pas ieks tuos, ku r i ems jis 
siunčiamas. 

P r a š o tiesioginių ry š ių 
Balsienės pranešimu, maistą 

daugiausia dovanoja privatūs 
žmones visoje Lietuvoje, įskai
tant ir valstybinius ūkius, 
tačiau kolektyviniai ūkiai 
mažiau reaguoja į šį šalpos vajų. 
Tačiau ir unijos nepakankamai 
prie to prisideda, nors jos ir 
reprezentuoja darb in inkų 
reikalus. Taip pat pranešama, 
jog Donbasso angliakasiai buvo 
ta žim sujaudinti, kad lietuviai 
jiems padeda ir dar tokiu dideliu 
kiekiu. 

Balsienei paskambino Don
basso angliakasių valdžios 
atstovas ir pranešė, kad jie nori 
turėti tiesioginius ryšius su 
Lietuva ir susitarti dėl jų tiesio
ginių siuntų medžio, anglių ir 
kitų Lietuvai reikalingų me
džiagų siuntimo. 

Taip pat pranešama, kad 
Kremlius į ta i jau pradėjo 
„šnairuoti ir reikšti nepasiten
kinimą". 

— Pietų Afrikos dvi didžio
sios juodųjų grupės susitarė 
Johannesburge baigti ginčus ir 
kartu kovoti prieš gatvėse vyk
domas riaušes, kai Parlamente 
buvo paskelbtas nutar imas pa
naikinti aparteido sistemą ir 
priimant tam reikalui įstaty
mus. 

— Saudi Arabijoje esančios 
karinės pajėgos vėl užėmė tas 
pozicijas, kurias turėjo karo 
metu, maždaug 30 mylių Irako 
teritorijoje. 

Apaštalų Sostas ir 
Lietuva 

Vatikano miestas. 1991 kovo 
14. (LIC) — Popiežius Jonas 
Paulius II vakar, trečiadienio 
bendrosios audiencijos metu vėl 
prisiminė Lietuvą, paminėda
mas lietuvių tautos teisingus 
siekius. Pasak Vatikano radijo, 
po ilgesnės kalbos bendrojoje au
diencijoje dalyvavusiem savo 
tautiečiam lenkam maldinin
kam. Šventasis Tėvas savo žodį 
taip už"baigė: 

..Šiomis kovo mėnesio pirmo 
šiomis dienomis maldoje telkia-
mės prie šv. Kazimiero kapo 
Vilniuje. Drauge su visa lietu
vių tauta, kurios globėju yra 
šv. Kazimieras, jungiamės j 
kovą už šios broliškos tautos 
teisingas teises". 

Kaip praneša Vatikano radi
jas, prieš kelias dienas, praėjusį 
sekmadienį , kovo 11-osios 
išvakarėse. Jonas Paulius II 
taip pat prisiminė Lietuvą, 
pasakydamas, kad kasdieną 
širdimi ir malda yra drauge su 
Lietuva ir pažymėjo, kad Apaš
talų Sostas sekė ir ypač dabar 
atydžiai seka lietuvių tautos 
pasirinktą kelią, jos patiriamas 
kančias, ir tikisi, kad visi 
lietuvių siekiai bus įgyvendinti 
pagal teisingumo dėsnius. 

KALENDORIUS 

K o v o 16 d.: Ju l i j onas , 
Dionyzas, Henrika, Norvile, 
Vaidotas. Vilija. 

Kovo 17 d.: Šv. Patrikas, Ai
rijos globėjas. Gertrūda, Gend-
vilas. Vita. Varūna. 

K o v o 18 d.: Anzelmą* 
E imutė , E imut i s , K i r i l a s , 
Gintarė. Saulė. Sibilė. 

Kovo 19 d.: Šv. Juozapas, 

Nautilė. Vilys. Vilė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:03, leidžiasi 5:57. 
Temperatūra šeštadienį 50 L, 

sekmadienį 36 I , pirmadienį 39 
1.. antradieni 47 1. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. kovo mėn. 16 d 

REDAGUOJA Jonas Zadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 4048 W. 91st PI., Oak Lawn. IL 60453. Tel. 708^24-4150 

AMŽINOJI AUKA 
KUN. VYTAUTAS PIKTURNA 

Išganytojas kūną atidavė ir 
kraują išliejo ant kryžiaus. Bet 
ir Didįjį Ketvirtadienį išgyveno 
tą patį, kai kūną atskyrė nuo 
kraujo. Tuo kraujo atskyrimu 
nuo kūno Išganytojas išgyveno 
savo kančią ir mirtį, kuria 
regimai ir kruvinai tęsė Didįjį 
Penk t ad i en į ant kryžaius. 
,,Teesie", ne kartojo, nes per 
visus amžius yra tik viena Jė
zaus auka — jo kančia ir mirtis 
ant kryžiaus. 

Dievo Sūnus, paaukojęs pir
mąsias Mišias Didįjį Ketvir
tadienį, įsakė jas kartoti apaš
talams ir jų įpėdiniams — 
kunigams. Įsakė ir galią suteikė 
šiais žodžiais: „Tai darykite 
mano atminimui". 

Kunigai tą įsakymą vykdo ir 
vykdys iki pasaulio pabaigos. 

Iš pasakyto aiškėja, kad Mi
šios yra Paskutinės Vakarienės 
p a k a r t o j i m a s . O kadangi 
Paskutinioji Vakarienė yra 
nekruvinas išgyvenimas Kris
taus aukos ant kryžiaus, tai ir 
Mišios yra nekruvina Kristaus 
auka. Todėl teisingai sakoma: 
„Kiek kar tų švenčiamas tos 
aukos paminėjimas, tiek kartų 
vykdomas mūsų atpirkimo dar
bas". 

Per Pasku t inę Vakarienę 
įsteigtos aukos paslaptis glūdi 
tame, kad mes savo protu ne
galime pilnai suprasti, kaip 
Didįjį Ketvirtadienį galėjo įvyk 
ti_ pati Išganytojo auka, kurią 
kruvinai j is aukojo tik Didįjį 
Penktadienį. 

Tą didžią paslaptį išaiškinti 
galime tik Dievo visagalybe. 
Kris tus sako: „Tėvas myli 
mane, nes aš guldau savo gyvy
bę, kad ir vėl ją pasiimčiau. 
Niekas neatima jos iš manęs, 
bet aš pats ją laisvai atiduodu. 
Aš turiu galią ją atiduoti ir 
turiu galią vėl ją atsiimti; tokį 
priesaką aš esu gavęs iš savojo 
Tėvo" (Jon. 10, 17-18). Tie jo 
žodžiai yra raktas į Paskutinės 
Vakar ienės aukos paslaptį. 
Niekas negali atimti iš jo 
gyvybės. J is gali numirti, bet 
vis tiek likti gyvas. Savo mirtį 
jis gali kartoti tūkstančius 
kartų, nes tūkstančius ir mili
jonus kar tų jis gali ją gauti. Va
dinasi, Išganytojas turi galios 
savo gyvybę atiduoti kruvinai 
mirčiai ant kryžiaus, o taip pat 
gali tą pačią auką įgyvendinti 
nekruvinu būdu. Ta galia jis 
pasinaudojo Paskutinės Vaka
rienės metu. Ir tai ne tik tada, 
bet kiekvieną kartą, kada Nau
jojo Testamento kunigas vykdo 
Išganytojo įsakymą — kartoja 
Kristaus veiksmus. 

Mišios yra ta pati Kristaus 
auka, kurią jis aukojo ant 
kryžiaus. Tik prisimintina, kad 
ji yra ypatinga auka: Kristaus 
kūnas atskiriamas nuo jo kraujo 
sakramentiškai, tai yra išori
niais ženklais, kada duona ir 
vynas atskirai perkeičiami į 
K r i s t a u s kūną ir kraują. 
Išoriniais ženklais išreiškiama 
Išganytojo mirtis yra ta pati 
auka, kuri buvo Kalvarijos 
kalne. Tokiu būdu Mišios yra 
Dievo Sūnaus įsteigta Naujojo 
Testamento auka, kur Išgany
tojas nekruvinai išgyvena savo 
kančią ir mirtį ant kryžiaus bei 
perteikia mums tos aukos vai
sius. 

Išganytojo kryžiaus auką 
galima palyginti rankraščiui, o 

Mišias — iš to rankraščio 
atspaustai knygai. Kaip knygos 
tur inys visiškai a t i t i nka 
rankraščiui, taip ir Mišios nieko 
nesiskiria nuo kryžiaus aukos. 
Nuo rankraščio knyga skiriasi 
tik savo išore. Taip ir Mišios tik 
savo aukos būdu tesiskiria nuo 
Golgotos kalno aukos. Šiaip jau 
Mišios yra lygiai ta pati auka, 
kurią Išganytojas aukojo Kalva
rijos kalne. Ir ten ir čia yra tas 
pats aukotojas (Jėzus Kristus) ir 
ta pati auka (Dievo Sūnaus 
kūnas ir kraujas >. 

Mišias aukoja pats Jėzus Kris
tus . Tai moko visuot inas 
Bažnyčios susirinkimas Tri-
dente: „Kaip jis save aukojo ant 
kryžiaus, taip dabar ant al
toriaus jis pats save aukoja, tik 
ne kruvinu būdu" (Ses. XXII. 
cap. 2). 

Mišių aukoje vyriausias kuni
gas yra pats Dievo Sūnus, kuris 
regimo kunigo lūpomis duonos 
ir vyno esmę paverčia savo 
kūnu ir krauju. 

Iš viso kas anksčiau šių 
eilučių autoriaus yra pasakyta, 
aiškėja Mišių aukos sąvoka: Mi
šios yra Naujo Tes tamento 
auka, k u r duonos ir vyno 
pavidaluose per žmogų auko
toją nekruvinu b ū d u auko
j a s i J ė z u s K r i s t u s , k a d 
išpažintų aukščiausią Dievo 
viršenybę ir suteiktų mums 
savo kančios bei mirties nuo
pelnus. 

Ant kryžiaus Kristus atidavė 
savo kūną bei kraują — savo 
gyvybę — kruvinu būdu, o ant 
altoriaus — mistiniu, nekruvinu 
būdu, kai duonos ir vyno 
konsekracija — šventu perkei
timu Kristaus kūnas atski
riamas nuo jo kraujo. 

Ant kryžiaus Kristus atidavė 
savo gyvybę be jokio žemiško 
kunigo tarpininkavimo, gi ant 
altoriaus jis aukojasi regimo 
kunigo pagalba. Ant kryžiaus 
žmogiškoji Išganytojo prigimtis 
galėjo kentėti ir mirti, todėl jo 
kančia ir mirtis buvo labai 
skausminga, gi an t altoriaus 
žmogiškoji Išganytojo prigimtis 
yra jau garbės būsenoje ir nema
ri, todėl Mišių auka yra 
beskausmė. Kruvinąją kryžiaus 
auką Kristus aukojo vieną 
kartą, todėl ji nepakartojama. 
Mišios gi, nekruvinoji Kristaus 
auka tik pratęsia, sudabartinta 

Kaz; Pabedinską vardiniu proga pagerbime sveikina C h agoa ateit ininkų 
sendraugių valdybos pirmininkė Jadvyga Damušienė. 

Nuotr. Valerijos Ž a d e i k i e n ė s 

ATEITININKŲ 
K O N F E R E N C I J A 

LIETUVOJE 

Lietuvos ateitininkai 1990 m. 
gruodžio 1-2 d. Vilniuje įvyku
sia konferencija pradėjo ateiti-

Kristaus kančią ir jo mirtį ant 
kryžiaus. 

Mišių aukos esmę — konse
kraciją, kur duona paverčiama 
Kristaus kūnu ir vynas jo krau
ju, įgyvendina pats Išganytojas. 
Čia žmogus kunigas yra tik 
pap ra s t a s Jėzaus K r i s t a u s 
įrankis. Kituose Mišių veiks
muose kunigas yra Kris taus 
vietininkas. Jis daro tai , ką 
Kristus pavedė jam padaryti. 

Mišių auka yra atiduota į 
Bažnyčios rankas. Jis negali Mi
šių aukoti be žmogaus tarpi
ninko, savo įgaliotinio. Visas 
Mišių apeigas bei maldas kuni
gas atlieka visų tikinčiųjų var
du kaip Bažnyčios įgaliotinis bei 
tarpininkas, išskyrus šventą 
perkeitimą (konsekraciją), kurį 
atlieka pats Kristus. Duonos ir 
vyno esmės perkeitime kunigas 
yra Kristaus įrankis. 

Mišių maldos yra ne kunigo 
privačios, bet viešos Bažnyčios 
maldos, todėl galima sakyti, kad 
Mišių aukojime dalyvauja visi 
tikintieji. 

Visa, ką žmogus gali pasaky
t i apie Mišias, tą iš Dievo širdies 
kylančią paslaptį, yra taip toli 
nuo tikrovės, kad lieka visai 
nieko nepasakyta, kad ir visas 
žmogaus iškalbingumas būtų 
panaudotas. Tad ir šių eilučių 
a u t o r i u s , r a š y d a m a s ap ie 
amžinąją auką, bando t i k 
nurodyti kelią į aukštąjį kalną 
ir padėti į jį įkopti. Autorius 
viliasi, kad čia jo išreikštos min
tys pažadins didesnį susido
mėjimą brangiąja auka, o taip 
pa t s u s t i p r i n s mei lę ir 
dėkingumą mūsų Išganytojui. 

(Pabaiga) 

ninkijos aštuon:asdešimtmečio 
minėjimą, kurį tikimasi atšvęs
ti Vilniuje 199". m. birželio 
mėnesį kartu su .seivijos ateiti
ninkų atstovais Tai sukakčiai 
skirta įvadinė korierencija buvo 
pradėta pamaldomis Vilniaus 
katedroje. Buvc meldžiamasi, 
kad Dievas vestų lietuvių tautą 
ir visą Lietuvą krikščioniško 
dvasinio atgimimo keliu. Arki v. 
J. Steponavičius Mišias koncele-
bravo su vysk. J Matulaičiu ir 
ateitininkų dvasia vadais. Prof
sąjungų rūmuose konferenciją 
pradėjo ASS pirm V. Rastenis. 
Dalyvius sveikino abu Mišias 
koncelebravę vyskupai, švie
timo ir kultūros ministeris D. 
Kuolys, Kauno Vytauto Di
džiojo universiteto rektorius 
prof. A. Avižienis. Lietuvos 
katalikų mokslo akademijos 
atstovė A. Kučinskaitė, or
ganizacijų atstovai. 

„DAINAVOS** STOVYKLOS 
KALENDORIUS 

Birželio 23 d. - 7 d. -
Moksleiviai ateitininkai. 

Liepos 7 d. - 21 d. — Jaunu
čiai ateitininkai. 

Liepos 28 d. - rugpjūčio 4 d. 
— Heritage (angliškai kal
bančių). 

Rugpjūčio 4 d - 11 d. — 
Lietuvių Fronto bičiuliai. 

Rugpjūčio 11 d. — 18 d, — 
Mokytojų savaitė. 

Rugpjūčio 18 d. - 25 d. -
Tautinių šokių kursai. 
Rugpjūčio 30 d. • rugsėjo 2 d. 
— Atei t ininkų federacijos 
studijų savaitgalis. 

Dainavos metinė šventė ir 
35-ių metų sukaktuves įvyks 
sekmadienį, liepos 21 d. 

Šios datos dar nėra galutinai 
patvirtintos ir ateityje gali būti 
pakeitimų. 

Dėl tikslesnės informacijos 
prašom kreiptis į „Dainavos" 
registratore Ritą Giedraitienę, 
tel. 313-478-8456. 

RELIGINIS 
KONKURSAS 

Prel. Juozas Prunskis skiria 
5,000 dol. premiją(s) naujam 
religiniam veikalui išleisti ar 
projektui vykdyti išeivijoje ar 
Lietuvoje. 

Konkurso premijai sk i r t i 
komisiją sudaro: kun. dr. V. 
Cukuras, dr. Mirga Girniuvie-
nė, Aldona Linger ta i t i enė , 
sesuo Igne Marijošiūtė ir Eligi-
jus Sužiedėlis. 

Norintieji konkurse dalyvauti 
turi: 

1. įteikti savo parašytą ar iš
verstą religinį veikalą, skirtą 
va ikams , j a u n i m u i ar 
suaugusiems; arba 

2. paruošti projektą, ugdantį 
krikčionybės idealus. Toks 
projektas galėtų būti seminaras 
kateketams ar liturgistams, ar 
kursas jauniems vadovams, ar 
net stipendija religinių kursų 
studentui(ei), įsipareigojusiam 
vėliau dirbti lietuviškoje para
pijoje, ar panašiai. 

Konkurso medžiagą reikia 
prieš 1991 rugsėjo 1 d. įteikti 
Nek. Pr. Marijos seserims šiuo 
adresu: 
Sisters of the Immaculate 
Conception, 
Religinis Konkuras 
600 Liberty Highway 
Putnam, CT 06260 

Veikalas ar projektas pasi
rašomas s lapyvardž iu ir 
įdedamas atskiras vokelis su 
tikrąja au to r i aus pavarde , 
adresu ir telefonu. Premijų 
įteikimas įvyks spalio 27 d. ir 
bus paskelbtas spaudoje. 

DR. ARVYDAS J. DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Uncoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympla Flaids, IN. 
Tel . ( 708 ) 748 -0033 

Valandos pagal susitarimą 
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JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
ROGER TOLENTINO, M.D. 

Gydytojai ir chirurgai 
Anestezijos ir skausmo gydymo specialistai 

Sherman ligoninė. Eigm. IL 
Tai . 708-»a8-8976 

Skambinti gauma 24 vai. 

DR. VIJAY BAJAJ. M.D., S.C. 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR O D O S CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2 4 3 4 W . 7 1 Street . Ch icago 
Ta* . ( 1 - 3 1 2 ) 4 3 4 - 5 8 4 9 (veikia 24 vai.: 

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

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

DR. E. DECKYS 
G Y D Y T O J A IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ - NERVŲ !R 

E M O C I N Ė S LIGOS 
C R A W F O R D M E D I C A L BUILOING 

8 4 4 9 S o . Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

D R . E . B . G L E V E C K A S 
GYDYTOJAS fl O'RURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. T»l (708) 422 0101 
Valandos pagai susitar ma 

Pirmd 3 v p p - 7 v v . antra '2 30-3 v p p 
trecd uždaryjaa ketvd 1-3 v p p penkto 

ir seštd 9 v -12 v p p 

• 1 3 2 S . K a o z l e A v a . . Chicago 
(1-312) 9 2 5 - 2 8 7 0 arba (1 -312) 4 8 9 - 4 4 4 1 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

K O S M E T I N E CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

D R . KENNETH J . YERKES 
OR. MAGDALEN BELiCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
PenalnSrtkams nuolaida 

4007 W . 59 St. 
Tai. (312)735-5558 

5 0 7 S. GHbart, LaGrange. IL . 
Tai . (708) 352-4487 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
MarqL'ette Medicai BuikJing 

6132 S. Kedzie 
Chicago IL 60629 

Tei (1-312) 436-7 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA. M.D. 

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

Namų (708 ) 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINES LIGOS 

C H I R U R G E 
6 1 3 2 S. Kedz ie . C h i c a g o n t l . 

Tai . (1-312) 925-287C 
1185 Oundaa A v a . . Eigln. I I I . 60120 

Tai. (708) 742-0255 
Valandos paga. susitarimą 

Dr. Maryte Gaižutiene Partizano Daumanto I^emonte kuopos susirinkime jaunučius supažindina 
su keramikos meno pradmenimis. 

DR. JANINA JAK8EVICIUS 
JOKSA 

VAIKŲ LIGOS 
6 4 4 1 S. Puiaafcl Rd. . Ch icago . IL 

Raz. 11-312) 778 -7879 
Kab. (1 -312) 5 8 2 - 0 2 2 1 

Valandos susitarus 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 W a * t BurNngton. tai. (708) 512-0084 
Waatmorrt . IL 

Valandos pagal susitarimą 

I G N A S G . L A B A N A U S K A S , M . D . 
Specialybė — Kaulų ir sąnanų 

ligos ir chirurgių 
Holy Croaa, 2701 W 68 St.. Chicago 

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

M (708) 423-0313, 425-9353 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Ta i . ( 1 - 3 1 2 ) 7 3 5 - 7 7 0 0 

217 E I27st St 
Lemont. IL 60439 

Ta l . (708) 257 -2265 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą R o a d 

H lckory Hllla 

Ta i . ( 7 0 8 ) 5 9 8 - 2 1 3 1 

Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Madtcal Cttntc 
217 E. 127 St. — Lamont. IL 80439 
Pnklauso Palos Cofmumry Hospuai •< 

Siive' Cross Hospctal 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. (704) 257 2268 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

T a i . ( 1 - 3 1 2 ) 7 6 7 - 7 5 7 5 
5 7 8 0 Archar Ava 

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

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

ir hemoroidų gydymas 
5 5 4 0 S . Pulaakl Road. 
T a i . ( 1 -312 ) 5 8 5 - 2 8 0 2 

Valandos pagai susitarimą 
Pirm antr . penki 12-3 v p.p. ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju .r j namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd . . Hlckory H I IU , IL 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave 

Tat (708) 598-4055 
Valandos pagal susrta 

DR. JOVITA KERELIS 
D a n t ų Gydyto ja 

3315 W 55 St.. Chicago. IL 
T a i . ( 1 - 3 1 2 ) 4 7 6 - 2 1 1 2 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. 
T a i . ( 7 0 8 ) 5 9 8 - 8 1 0 1 
Vai pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometr.s.as (Kalba lietuviška') 

T:krma ams. pn'.aikc aiom^s 
2618 W . 71st St. 

Tai. ( 1 - 3 1 2 ) 7 3 7 - 5 1 4 9 
Vai pagal susrtar rr 

P a l o * Vlalon Center . 7152 W.124"th St. 
Palos Hgts IN Ketv vai 3-6 v v. 

Te!. ( 7 0 8 ) 4 4 8 - 1 7 7 7 

Tai . k a b l n a t o Ir buto: ( 7 0 8 ) 6 5 2 - 4 1 5 9 

DR. P. KISIELIUS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 
1 4 4 3 S o . 50tti A v a . , C lcaro 

Kasdien t iki 8 vai vak 
išskyrus treč Sešt i 2 i k i 4 v a l popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

G Y D Y M A S BEI CHIRURGIJA 
155 N . M l c h l g a n A v a . , Sulta 3 2 4 Ir 

5 6 3 5 S. Pu laak l R d . , Ch icago. IL 
81 St . Ir K a a n A v a . . Just lce . IL 

Ta i . ( 1 - 3 1 2 ) 5 6 5 - 2 9 8 0 (veikia 24 vai ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ L'GOS 

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

Tel. 700-836-3113 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDVTC 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester. IL 60153 

Tel. 708-531-1113 
Vafandos pagal susitarimą 

DR. S. LAI 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2 4 5 4 W. 71 st Street 
( 1 - 3 1 2 ) 4 3 4 - 2 1 2 3 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

K a b . t a i . (1-312) 585 -0348 
R a s . (1 -312) 7 7 9 - 5 5 3 3 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

4 2 5 5 W. 6 3 r d St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

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

K a b . t a i . (1-312) 4 7 1 - 3 3 0 0 . 
R a z . (708) 4 4 2 - 8 2 0 7 

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

7 7 2 2 t . K a d s l * Ava . . 
Chicago. III 80852 

Pirm . antr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

OR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLĖS IR 

PR0STATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

Vai antr 1-4 v p p r Ketv 2-5 v p p, 
Sešt pagai sus<tanmą 

Kabineto t a i . (1-312) 776-2880 . 
Raz. (708) 448-5545, 

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D., S.C. 
Specialybė - Vdaus !igų gydytojas 

Kalbame fcatuniikai 
6 1 6 5 8. Archar Ava. one Ausim) 

Va«andos pagal sušnarintą 
Tai. (1 -312) 585-7755 

A R A S Ž L I O B A . M . D . 
AKIŲ C H I R U R G I J A 

A K I Ų L IGOS 
Good Samarttan Medlcal Center-

NaparvIHe C a n p u a 
1020 E. Ooden Ava., Sulta 310. 

Napsrvll le IL 60583 
Tai. 1 708 -527-0000 

Valandos paga! sus>tar:mą 

Kab. t a i . (1-312) 586-3166; 
Mair.ų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seštad ari ais paga' susitarimą 

t i 



Tikroji laisvė 

METAMS PRAĖJUS 
Kovo 11 diena yra Lietuvai is

torinė. Iš naujo paskelbta Nepri
klausomybė, įvesta nauja lais
vė, komunistų partija pasidarė 
tik viena iš partijų ar sąjūdžių. 
Bet t a paskelbtoji Nepriklau
somybė, Aukščiausia taryba 
neturi tos tikrosios laisvės, 
kurią turėtų turėti nepriklau
soma valstybė. 

Svarbiausia, kad Vakarų vals
tybės nenori pyktis su Sovietų 
Sąjunga. Ji reikalinga prekybai, 
nors žino, kad visas Pabaltijis 
ne t e i s ė t a i užgrobtas paga l 
Stalino su Hitleriu sutartį. Abu 
jau mirę, abu yra užsikrovę t ik 
blogį, kuriuo dabar teisinasi 
pasaulio valstybių vadovai. Bet 
niekas, išskyrus mažą Islandiją, 
nedrįsta pavadinti neteisybės 
t ikruoju vardu. Ger iau t a i 
nutyli, apeina suktais išvedžio
jimais, pasiduoda priešo šyps
niui. O tas priešas t ik galanda 
peilį, kada galės juos paskersti. 

Ne tik tauta, bet ir tautos 
dalis išeivijoje džiaugiasi, kai 
girdi, kad Lietuva pasiskelbė 
nepriklausoma ir laisva. Bet 
visi žino, kad Aukščiausiosios 
tarybos įstatymai lieka t ik ant 
popier iaus , kai pr iešo ka
riuomenė tebestovi savo bazėse, 
ant svetimos žemės ir jaučiasi 
tikrieji valdovai. J i e dar gali 
užimti pastatus, jie gali pralie
ti kraują ir nužudyti nekal tus 
beginklius lietuvius, drįstančius 
pasipriešinti valdytojams. Tas 
nuolat kabąs ant laisvės ir Ne
priklausomybės Damoklo kar
das nėra tikros laisvės priešas, 
bet jis gali tokiu pasidaryti ir 
pasidaro, kai to panori okupan
tas, neteisėtai valdęs kraš tus 
Pabaltijy ir kitur kelias de
šimtis metų. 

Tai nereiškia, kad lietuvių 
t au ta tik bijo to kabančio kar
do, — okupanto grasinimų ir 
kraujo praliejimo bei žudynių. 
Tai reiškia, kad paskelbtoji 
Nepriklausomybė nėra t ikros 
laisvės laidas. Kol svetima jėga 
valdo mūsų tėvų ir senolių 
žemę, senoji ir jaunoji ka r ta 
nepajunta, kad jau gali gyven
ti laisvu gyvenimu. 

* * * 

Ar tokia nenormali laisvės pa
dėtis turėtų kelti nusiminimo ir 
desperacijos mintis? Ar tai 
r e ik š tų , kad mūsų t a u t a , 
gyvenusi pusšimtį metų nelais
vėje, turėtų tą padėtį pratęsti 
savo mintyse , e lgesyje ir 
gyvenime? Čia ta i jau būtų 
tautos mirtis, valstybės mer
dėjimas, laisvės pakasimas ir 
nusileidimas nelaisvei ir vergi
jai. To negali padaryti lietuvių 
tauta , kuri jau pabalsavo už 
savo laisvę ir nepriklausomą 
gyvenimą, už savarankišką 
tvarkymąsi ir kultūrinio, eko
nominio, moralinio, religinio 
gyvenimo kūrimą. Laisvės 
troškimas nenugąsdina nieko, 
bet laisvei grasymas taip pat 
nenugąsdina. Tik už laisvę ir 
geresnį gyvenimą atiduodamos 
gyvybės ir praliejamas kraujas. 

Kraujo ir gyvybių ištroškusiai 
komunistų partijai niekis yra, 
kad lietuviai pasyvioje kovoje 
atidavė savo gyvybes. Bet ir ta 
niekingoji partija gyvena šiame 
pasaulyje, santykiauja su žmo
nijos dalimi, negali užslėpti savo 
žiaurumo ir blogio ieškojimo. 
Negali užslėpti net ir Vakarams 
užmerkus akis ir norint užmarš
tyje pa skand in t i L ie tuvos 
vardą, kai viešoji nuomonė ir 
komunikaci jos p r i emonės 

L I E T U V A B A L S A V I M O M E T U Rimties valandėlė 

iškelia tą klausimą viešumon ir 
primena pasauliui komunizmo 
ir Sovietų Sąjungos neteisin
gumą ir norą laikyti vergijoje 
neteisėtai užgrobtus kraštus. 
Tauta, kuri nesigaili už laisvę 
ir geresnį gyvenimą atiduoti 
gyvybės ir pralieti kraują, yra 
gyva, veikli, susipratusi tauta. 

Laikas nėra gailestingas im
perijoms ir netausoja jos jėgų ir 
galybės, kur ias jos jaučiasi 
turinčios. Neilgas gyvenimas ir 
Sovietų imperijos, nors ji nori ją 
išlaikyti kitų sąskaiton, kitų 
tautų gyvybėmis, auka, žudy
mais ir kraujo praliejimu. Stali
nas, kuris milijonus paaukojo 
imperijai kurti , šiandien jau 
pačių komunistų niekinamas ir 
laikomas išsigimusiu tironu. Ne 
geriau bus kalbama ir apie da
bartinį Sovietų Sąjungos vadą 
Gorbačiovą, kuris nori vergijoje 
laikyti ir žudyti tautas, kurios 
jam nepriklauso. 

Metams praėjus tauta ir išei
vija džiaugiasi Nepriklauso
mybe, nors ji dar neturi savo 
tikros laisvės, tikros valdžios, su 
kuria kalbėtųsi okupantas ar jo 
pataikūnai. Tai nereiškia, kad 
reiktų nusiminti ir prarasti viltį 
įgyvendinti laisvę tautoje ir 
valstybėje. Vėliau ar anksčiau 
la isvė t u r ė s a t e i t i . Pr ieš 
komunizmo blogį, pr ieš jo 
valdymą jau patys rusai kyla. 
Jie dar nežino, kas yra tikroji 
laisvė, kas yra nepriklausomas 
gyvenimas, kas yra gerovė, bet 
jie patys nori laisvai rinktis 
valdžią ir patys pamažu kurti 
savo gyvenimą. 

Pabaltijo tautos tai žino, nors 
vergijoje ir klaidingų mokslų 
gadinami išaugino jaunas kar
tas. Jos supranta laisvės vertę, 
jos b r a n g u m ą , savistovų Į 
gyvenimą ir laisvą tvarkymąsi. 
Jok i a va l s tybė iš ka r to 
nesukūrė naujo, idealaus, vi
siems t inkančio gyvenimo. Į 
Nesukurs jo ir nepriklausoma 
Lietuva, kuri pamažu, bet tai
kingai laisvinasi iš svetimų na
gų, iš svetimo grobiko. Jis 
šiandieną turi žinoti, kad į jį yra 
atkreiptos pasaulio akys. Nepai
sant, kad Vakarų valstybės 
vergų laisvės dar nepripažįsta, 
bet jos jau žino komunistų 
klastą, apgaulę ir norą visus 
valdyti. 

Jei nūnai Lietuvoje dar nėra 
tikrosios laisvės ir tikros Ne
priklausomybės, tai su laisvės 
idėja jau pradeda suaugti ir ta 
karta, kuri laisvės niekada 
nepažino. Tėvai ar seneliai bi
jojo apie ją net prasitarti. Pats 
l a i svės žodis bū tų jau 
n u s i k a l t i m a s ir i š rašymas 
bilieto į Sibirą, kur tūkstančių 
tūkstančiai atidavė savo gyvy
bes. 

Šiandien jau daugeliui yra ži
noma Lietuvos Nepriklausomy
bė, nors ji dar ir tebėra tik 
popieriuje. Daugeliui jau ži
noma laisvė, nors jos negali 
paragauti ir jos saldumu pasi
džiaugti dėl okupanto karinių 
pajėgų ir kėslų. Bet pralietas 
kraujas ir atiduotos gyvybės yra 
laidas, kad vieną kartą ateis 
tikroji laisvė ir tikra Nepriklau
somybė, kada jomis galės 
džiaugtis ne tik laisve įsitikinę, 
bet ir visa tauta ir tautos dalis 
išeivijoje. O to mes visi ir 
laukiame, nenusimindami, kad 
po Nepriklausomybės metų dar 
graso vergija. 

P r . Gr. 

Daugiausia stebiu Vokietijos 
pirmo ir antro kanalo televizi
jos stotis, kadangi jose žinios yra 
koncentruotos, paremtos gerų 
užsienio korespondentų tiesiogi
niais pranešimais iš Washingto-
no, Paryžiaus, Maskvos ir kt. 
pasaulinių politinių centrų bei... 
mūsų sostinės Vilniaus. Vokie
čiai atkreipė labai didelį dėmesį 
į sausio įvykius (net ir vyriau
sybė su opozicija! ),greičiausiai 
palikdama savo korespondentus 
Maskvoje, laukiant vasario 9 d. 
balsavimo, kadangi jau dvi die
nas prieš būstinių atidarymą 
korespondentai pradėjo prane
šimus iš Gedimino miesto. 

Daug vietos užimtų aprašyti 
vokiečių nufilmuotus vaizdus, 
pradedant mūsų parlamento 
rūmais, ant stogo stovinčiu 
sargybiniu su šautuvu, viduje 
sustatytus šautuvus, parengtus 
Molotovo koktailius ir šalmus, 
mieste patruliuojančius karius, 
šarvuočius, Marijampolėje gerai 
vokiškai kalbantį J. Paleckį, 
jam aplankant žuvusio a.a. 
Juknevičiaus motiną ir t.t. O 
kur dar radijas? Klausausi žinių 
iš dviejų aparatų, įjungtų į 
Miuncheno ir Frankfurto stotis, 
perjungiant vėl į Vilnių. Ir jose 
tiesiogiai pranešimai iš Vil
niaus, Talino ir Maskvos su 
balsavimo prognozėm <visi 
korespondentai pareiškė, kad 
8 0 ^ bus , ,už") sva r s t an t 
Lietuvos ateitį, Gorbačiovo 
grūmojimus, numautus kariuo
menės pratimus Pabaltijy. 

„Baimės laikai praėjo — sako 
vokiečiai — lietuviai negrįš į 
senąjį kelią, o sieks tik vieno 
tikslo — laisvo gyvenimo. 

Pirmas balsavimo pasekmes 
išgirdau sekmadienį, vasario 10 
d. 7 vai. ryto (Š. Amerikoje 2 vai. 
nakties) pranešant, kad per 
90% gyventojų pasisakė už 
demokratinę ir nepriklausomą 
Lietuvą, &9e buvo prieš ir 3% 
sugadintų lapelių. Sis praneši-

KAZYS BARONAS 

Mūsų ko responden ta s 
Europo je 

mas buvo kartojamas kas valan
dą ir jau 12:30 vai. duodant pla
čius komentarus iš Vilniaus ir 
pažymint, kad tie 6'"' priklauso 
Lietuvos mažumoms. Trumpai 
prieš pirmą valanda ..prašneko" 
televizija i r gerai mokanti 
rusiškai vokiečių korespondentė 
(šeš tadienį , prie balsavimo 
būstinės j i kalbėjosi rusiškai su 
A. Brazausku, paliesdama jo 
išvyką pas Gorbačiovą), atlik
dama pranešimą prie Lietuvos 
par lamento rūmų Atrodo, kad 
vasario 10 d. buvo šalta diena 
Vilniuje, nes ne tik vokietė buvo 
šiltai apsirengusi, bet taip pat 
prie parlamento susirinkę lietu
viai. 

Tikiu, kad skaitytojai atleis 
mano , ,kaltę", tačiau neįma
noma į vaizdajuostę įtraukti 
visų pranešimų iš Vilniaus, 
stenografiškai juos užsirašyti, 
tad ir m a n o korespondencijos 
yra gana skūpios. Tačiau šian
dieną vasario 11 d. esu iš 
anks to pasiruošęs, kadangi 
10:10 vai . vakaro, antras tele
vizijos kanalas skiria 20 min. V. 
Landsbergiui , pavadindamas 
pasikalbėjimą „Kas dabar,pone 
Landsbergį — klausimai Lietu
vos prezidentui apie Pabaltijo 
respublikos ateitį". 

Žymiai geriau su spauda, 
skaitant joje plačius straipsnius 
bei puikiai parašytus komen
tarus , labai dažnai pavadinant 
Lietuvą „stoerrisch" — kieta
sprandiška, atkaklia, laisvės sie
kiuose pirmaujančia Pabaltijy. 
J i daro daug nemalonumų Gor
bačiovui. J is žinojo iš anksto 
balsavimo pasekmes, laikyda
mas jas negaliojančias. Po Lie
tuvos eis kitos respublikos. Kas 
liks iš MasakvDS vaidmens? 

Algirdas Saudargas, L Respublikos Užsienio reik. ministeris, 
pasikalbėjime su PLB pirmininku prof. dr. Vytautu Bieliausku Anglijos Lietu
vių namuose Londone. 

Laisvėjimo sąjūdis pasiekė 
didžiausią dinamiką. Bet koks 
kompromisas yra neįmanomas. 

Ką siūlo vokiečiai? „Gor
bačiovai, su mažesne Sovietų 
Sąjunga gal bus tau lengviau 
spręsti valstybines problemas. 
O gal kada nors „sūnūs palai
dūnai" vėl panorės sugrįžti į 
Sovietų Sąjungos sudėtį? Deja, 
tokios mintys M. Gorbačiovui 
yra svetimos". 

Miuncheno liberalinis „Sued-
deutsche Zeitung" paliečia Lie
tuvos mažumą — lenkus, pa
skelbdamas ilgą straipsnį ir tai 
tik dvi dienas prieš balsavimą, 
savo Varšuvos bendradarbio. 
Dienrašč io korespondentas 
Tomas Urban savo pranešimą 
pradeda Česlovo Milašiaus 
žodžiais: „pamirškime senas 
sąskaitas, nes šiandieną lie
t u v i a i r e i k a l i n g i mūsų 
s o l i d a r u m o " . Tai žodžiai, 
k u r i u o s Nobelio l au rea t a s 
pasakė po žudynių Vilniuje. 
Kodėl? Girdi, apie 200 tūkst. 
aplink Vilnių ir Šalčininkus 
gyvenančių lenkų gan rezer
v u o t a i ž iū r i į paskelbtą 
nepriklausomybę. Lenkai rėmė 
Maskvos propaguojamą 
organizaciją, tūkstančiai jų 
da lyvavo , , J ed ins tvo" de
monstracijose. 

Lenki jos seimo a ts tovai , 
a p l a n k ę lenkų gyvenamas 
vietoves, buvo nustebinti, kad jų 
t a u t i e č i a m s yra vis iškai 
sve t imos demokrat r i jos ar 
pluralizmo sąvokos. Priežastis? 
Sovietinė vyriausybė rusino 
lenkus, priversdama inteligen
tiją repatrijuoti. Sunkus tai 
buvo atsiskyrimas, ypač vyres
niajai kar ta i , kuri dar ir dabar 
negali susitaikyti su Vilniaus 
netekimu, kadangi 2/3 „Wilno" 
gyventojų buvo lenkų tautybės 
(nieko panašaus! 1931 m. Vil
nius skaitė 210 tūkst. gyven
tojų, kurių 77 tūkst. buvo žydų 
tautybės, apie 9 tūkst. rusų, 3.5 
tūkst. lietuvių, 2.5 tūkst. gudų, 
2.5 tūkst. kitų tautybių, tad 
lenkų —jeigu juos visus galima 
būtų pavadinti lenkais — būtų 
apie 100-110 tūkst. - K.B.). 

Tomas Urban, priminęs Lie
tuvos-Lenkijos personalinę 
uniją bei 14-16 š. galybę sako, 
kad „Ostra Brama" lenkams 
yra taip pat brangi kaip ir 
Čenstakova. Trumpa Vilniaus 
istorija, beveik 20 m., „bal
toji dėmė" dviejų tautų santy
kiuose, jie gerokai įkaitinti 
paskelbus Lietuvos parlamentui 
lietuvių kalbą valstybine kalba. 
Lenkai paskelbė Šalčininkų 
sritį autonomine sritim, tačiau 
Lenkijos vyriausybė nepritarė 
tiems Lietuvos lenkų svaičioji
mams, siųsdama savo parla
mento atsotvus. Atrodo, kad 
surastas kompromisas, palen-

KAI BŪSIU PAKELTAS 
AUKŠTYN 

Prieš savo gyvenimo pabaigą 
Jėzus apaštalams nurodė, kokia 
mirtimi jis turės mirti. J i s 
pasakė , kad „Dabar siela 
nerami. Ir ką aš tur iu sakyti? 
Tėve, gelbėk mane iš šios valan
dos! Bet juk tam aš atėjau į šią 
valandą" (Jn.12,27). Ir jis prašo, 
kad Tėvas jį pašlovintų žemėje, 
tarp savo mokinių ir apaštalų. 
„Tuomet pasigirdo balsas iš 
dangaus: Ir pašlovinau ir vėl 
pašlovinsiu" (Jn. 12, 28). Bet 
aplinkui stovintieji ir Jėzaus 
besiklausantieji nesuprato to 
balso, kuris jiems buvo panašus 
į griaustinį. Ir tada Jėzus apaš
talams aiškiai apreiškė savo 
paskirtį: „O aš, kai būsiu 
pakeltas aukštyn nuo žemės, 
visa patrauksiu prie savęs. J i s 
tai sakė, nurodydamas, kokia 
mirtimi turėjo mirti" (Jn. 12, 
32-33). 

Ar tada jau apaštalai ir jo 
mokiniai suprato viską, ką 
norėjo Jėzus jiems pasakyti? 
Greičiau, kad nesuprato, nes jie 
manė, kad Jėzus negali mirti , 
kad jis turi įkurti savo karalys
tę, kad jis savo mokslu ir gyve
nimu turi užimti aukščiausią 
vietą išrinktoje tautoje. Bet Jė
zus neatsisakė kančios valan
dos, nes tam jis buvo atėjęs. J is 
vykdė Dievo Tėvo valią, kaip 
antrasis švč. Trejybės Asmuo. 
Apaštalas šv. Paulius ir sako 
kolosiečiams: „Jis išpildė prieš 
mus buvusį mums priešingą 
įstatų raštą ir atėmė jį šalin, pri
segdamas jį ant kryžiaus. J is 
apiplėšė galybes ir valdžias ir 
drąs ia i jas parodė, v ieša i 
parodydamas esąs jų nugalė
tojas" (Kol. 2, 14-15). 

Gavėnios pabaigoje Jėzus 
Kristus jau kalba apie savo mir
tį ir pakėlimą aukštyn ant 
kryžiaus, nors kryžiaus jis dar 
ir nemini. Bet aiškiai duoda 
visiems suprasti, kad jis mirs už 
žmones, kuriuos myli jis ir jo 
Tėvas danguje, o jis kaip tarpi-

kiant lenkų mažumą lietuvių 
pusėn, sureguliuojnt taip pat 
rusų bei lenkų teises. To 
įrodymu gali būti lenkiškai 
užrašyti ir platinami lapeliai: 
„neužmirškime, kad lietuviai 
kovoja ir už mūsų laisvę". 

I Šalčininkų sritį taip pat 
dėmesį atkreipė Vokietijos tele
vizijos atstovė, pranešdama, kad 
lietuviškiausiame Kaune už 
demokratinę ir nepriklausomą 
Lietuvą pasisakė 95% gyvento
jų, Vilniuje 80%, tuo tarpu 
Šalčininkų rajone tik kas ket
virtas gyventojas ėjo balsuoti, 
atiduodamas 50% balsų už Lie
tuvos laisvę. 

ninkas turi atlyginti teisin
gumui, kuris buvo pirmųjų tėvų 
ir daugelio žmonių įžeistas. Ir 
tas pats šv. Paulius pilypie-
čiams dar sako: „Jis pats save 
pažemino, pasidaręs klusnus iki 
mirčiai, mirčiai gi kryžiaus. 
Todėl ir Dievas išaukštino jį ir 
dovanojo vardą, viršesnį už 
visus vardus, kad Jėzaus vardu 
priklauptų visoks kelias dangu
je, žemėje ir po žeme ir kad kiek
vienas liežuvis išpažintų, jog 
Viešpats Jėzus Kristus yra 
Dievo Tėvo garbei" (Pil. 2,8-11). 
Šv. Augustinas išsireiškia, kad 
„Medis, ant kurio buvo ištemp
tas Jėzaus kūnas, taip pat yra 
Mokytojo katedra, iš kurios jis 
moko visą pasaulį". Tai ir yra 
tas pakėlimas į aukštį, ant 
kryžiaus medžio, nuo kurio Jė
zus moko visus kentėti žemės 
vargus, kančias, nepriteklius ir 
paniekinimus. Jis ir sako, kai 
bus pakeltas aukštyn, patrauks 
visus prie savęs, bent tuos, 
kurie tiki, kad jis yra Dievo 
Sūnus, kad j i s turi vardą aukš
tesnį už viso pasaulio vardus, 
nes tas vardas j a m Tėvo 
suteiktas. 

Išsižadėti visko dėl Jėzaus tai 
laimėti save patį, nes nuėjimas 
pas amžinąjį Tėvą yra laimė, 
kurios žmogus negali suprasti. 
Ir apaštalas šv. Paulius patvir
tina: „Taip, aš visa laikau 
nuostoliu dėl kilnaus pažinimo 
mano Viešpaties Jėzaus Kris
taus" (Pil. 3.8). ir toliau tas 
pats apaštalas sako: „Juk kam 
gi Kristus, mums dar silpniems 
tebesant, tinkamu metu mirė už 
nusidėjėlius? Nes vargu kas 
miršta už teisųjį. Ir jei kas gal 
ir apsiimtų mirti už gerąjį, tai 
Dievas parodo mums savo meilę 
tuo, kad mums dar tebesant 
nusidėjėliais, tinkamu metu 
Kristus už mus numirė; taigi, 
juo labiau dabar nuteisinti jo 
krauju būsim išgelbėti per jį nuo 
rūstybės" (Rm. 5, 6-9). 

Apaštalai ir teisingieji Kris
taus mokiniai kaip tik žiūri į jį 
ne tik vaikščiojantį žemėje, ne 
tik mokantį naujo mokslo ir 
skelbiantį Evangeliją, bet ir 
mirštantį už žmones nusidėjė
lius iš dieviškos meilės. Kristus 
atėjo į pasaulį mokyti, skelbti ū-
rodyti pavyzdį, bet ir mirti 
pakeltas an t kryžiaus. Jis pats 
prisipažįsta, kad tam jis atėjo ir 
negali prašyti Tėvo pakeisti jo 
žmogišką ir dievišką likimą 
savo sprendimu. Būtų užtekę 
prakaito lašo, nes jis buvo Dievo 
Sūnus, išlyginti teisingumui, 
bet jis pats ir Tėvas panoro Jė
zų rodvti kančioj ir meilėj. 

P A . 

Jeigu neatsimeni šiandien ką 
nors padaręs, kas pareikalavo 
nemalon ių p a s t a n g ų , t a i 
reiškia, kad dar nesi paėmęs 
kryžiaus, kurį kasdieną turime 
nešti. 

A. Stolz 

Tie, kurie meldžiasi, pasauliui 
atneša daugiau naudos kaip tie, 
kurie kovoja; ir jeigu pasaulis iš 
blogo darosi dar blogesnis, tai 
dėl to, kad pasaulyje daugiau 
yra kovų kaip maldų. 

Don Cortes 

DIENORAŠTIS 
IŠ VOKIETIJOS 

RIMVYDAS SIDRYS 

O po vidurnakčio atskrisdavo lėktuvai . Gūdžiu 
balsu sustaugdavo sirena, paskui ją an t ra , trečia, kaip 
šunys kaime naktį. Kaip pažįstamas buvo šis ?irenų 
ūkavimas, o tačiau kiekvieną sykį jis vis tiek nudieg
davo. Sirenos nutildavo, bet jų aidas t a ry tum kažkur 
tolumoj vis dar dejuodavo ir ta tyla buvo sunki. !yg slo
gutis. Minutės slinkdavo pamažu, ausys įsitempusios 
klausydavo, ir štai iš anapus horizonto išnirdavo silp
nutis ūžimas. Nuo to momento visi nervai įsikabindavo 
į tą motoro ūžimą, tempdavosi ir atsileisdavo kartu su 
juo. Kiekvienas crescendo suspausdavo krūtinę, 
išdžiovindavo burną, iščiulpdavo iš galvos vica- min
tis. Norėjosi gūžtis, trauktis, išnykti, pabėgt: nuo to 
nervus draskančio, krauju kvepiančio ūžimo Bet štai 
lėktuvų ūžimas vėl nyksta, jau jis tik silpnas dūzrimas, 
jau jis visai slepiasi už horizonto, — o kaip puiku kaip 
gera! Sąmonė vėl atsigaudavo, k rū t inė vėl mdavo 
kvėpuoti, gyvenimo pulsas vėl imdavo plakti. Už valan
dos lėktuvai grįždavo. Matytjie grįždavo išsisklaidę, 
nes motorų garsas nebuvo toks masiškas, ne toks šiur
pus. Bet šiurpi buvo mintis, kad gal šimtai žmr:ų kur 
nors Ulme ar Miunchene dabar guli bombų sodrttkytL 

Sirenoms naktį kaukiant, aš pasilikdava >voje. 
Mano pusrūsio priemenė skaitėsi namo slėptu?*, 

nebuvo prasmės bėgti tik per duris. Prisimindavau aš 
t ada tuos tūkstančius žmonių, kurie dabar drebėdami 
virto iš lovų ir kokį rūbą užsimetę, portfelius sugriebę, 
skubėjo į rūsius ir drėgnus ir šaltus urvus. Tada aš 
džiaugdavausi savo kambariu ir pajusdavau kaip rami
nančiai veikia žemė. kai gali prie jos prisiglausti, kai 
nė ra po kojomis tuštumos į kurią bomba gali tave 
nut renkt i . 

O lėktuvai skraidydavo dažnai. Ne tik naktį, bet 
ir dieną, kartais kelis sykius per dieną. Aliarmai tapo 
kasdieninė gyvenimo dalis, kaip valgymas ar darbas. 
Išmokome atpažinti juose ritmą. Apie dvyliktą valandą 
užkaukdavo sirenos, sustabdydamos gyvenimą dviem 
valandom. Tai buvo subtilus sarkazmas, kaip tik tada 
žmogus sėdėdavai valgykloje už stalo, peralkęs, 
laukdamas kopūstų lėkštės, ir štai,turėjai keltis ir nirš
damas leistis į rūsį. Galėjai tada pagal nuotaiką plūsti 
virš skriejančius lėktuvus, keikti karą ir susipykti dėl 
kokio niekniekio su bendrakalbiu, arba tyliai sėdėti 
rūsio kampe, gyvenimu apkartęs, per daug iščiulptas. 
kad dar galėtum ko nors norėti. Nepriklausomai nuo 
nusiteikimo, aliarmo galas vis tiek ateidavo po pus
valandžio paskutiniam lėktuvui nuskambėjus. O kaip 
pikta būdavo kai, žiūrėk, viskas nutyla, žmogus 
ruošiesi grįžt į valgyklą, pilvas ima reikalaujančiai 
urgzti, o čia žiū, iš kažkur atidūzgė vienas pavėlavęs 
lėktuvas, dar pusvalandžiui nustumdamas aliarmo 
g a l ą 

Juo toliau, tuo aliarmai ilgėjo. Buvo įvestas 
„Voralarm" — perspėjantis aliarmas, kuris duodavo 
daugiau laiko nejudriems senukams ir motinoms su 
vaikais nukakt i į slėptuves. Priėjo laikas, kai 

perspėjantis aliarmas užkaukdavo anksti rytą ir bū
davo atšaukiamas tik vakare. Vargšės motinos 
išsirikiuodavo eile prie urvų angų ir taip praleisdavo 
visą dieną su vaikų vežimėliais, bonkutėmis ir užkan
džiais. 

Vis dėlto dieniniai aliarmai buvo lengviau 
pakeliami negu naktiniai. Įlindus į slėptuvę būdavo 
galima įsigilinti į knygą ir šiek t iek užsimiršti studi
juojant chirurgijos komplikacijas. Kai nutirpo sniegas, 
vieton slėptuvės užbėgdavau į miesto pakraščio 
kalnelius ir stebėdavau viršuje skrendančius 
bombonešius. J i e buvo dviejų rūšių, vieni sidabriniai, 
blizgantys saulėje, kiti juodi kaip krankliai, visuomet 
išsirikiavę kaip rudenio paukščiai trejukėmis po dvi
dešimt septynis vienoje grupuotėje. Mėlynam dangaus 
skliaute kiekvienas lėktuvas išrašydavo ploną baltą 
liniją, lyg vagą, dirvone. Kai praskrisdavo daug 
lėktuvų.visas dangus būdavo išraižytas dirbtiniais de
besėliais, vieni sklaidėsi, kiti vėl naujai rašėsi už pra
skrendančių lėktuvų. Vieną gražų sekmadienio popietį 
skaičiavau lėktuvus. Suskaičiavau jų virš devynių 
šimtų, bet daug jų praskrido šonu ir girdėjosi tik jų 
ūžimas. 

O tačiau anų dienų dominuojantis prisiminimas yra 
ne karas, ne bombonešiai, bet alkis. Bombonešiai 
užskrisdavo ir praskrisdavo, alkis gi lydėjo kaip 
mefistofeliškas draugas nuo ryto iki vakaro. Anos 
dienos dabar atrodo lyg karštligė, aklas zyliojimas. 
beviltiškas bėgimas nuo bado nagų. kartais tačiau lyg 
)rasmingas askezės metas, atvėręs akis naujoms verty-

(Bus daugiau^ 
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Pabaltiečiai demonstruoja prie Sovietų Sąjungos konsulato San Francisco mieste. 
Nuotr. Emils Elstinš 

JAV LB FLORIDOS 
APYGARDA 

Kandidtai j LB XIIIj4 tarybą: 
Armalis Adolfas, 76 m., pensi
ninkas, LB XII-tos tarybos na
rys; Čyvas Matas, 74 m., kuni
gas; Majauskas Vytautas, 72 
m., Med. daktaras pensininkas, 
buv. PLB valdybos narys-, apy
linkės pirm.; Petrui:-- Algirdas, 
67 m., pensininkai Sodonis 
Marius, pensininkas, apyl. 
valdybos narys; Vė avičius Al
fonsas, 69 m., pensir.inkas, buv. 
krašto vald. ižd., apyl- vald. 
narys; ir Zunde Pranas, 67 m., 
profesorius, XII-tos LB tarybos 
narys. 

Floridos apygardos rinkiminę 
komisiją sudaro: Kaz^ Urbšaitis 
— pirm., Marija Šaulienė — 
sekr. ir Vladas Kartanas — 
narys. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
LIETUVIŲ K R E D I T O 

K O O P E R A T Y V O VEIKLA 

Los Angeles lietuvių kredito 
koopera tyvo m e t i n i s susi
rinkimas įvyko vasario 24 d. 
Tautiniuose namuose. Pirmiau
sia susikaupimo minute atsi
stojus buvo pagerbti praėjusiais 
m e t a i s mi rus ie j i n a r i a i : 
H e n r i k a s Baja l is , E l e n a 
Lembergienė. Petras Pamatai
tis, Bronius Strikaitis, Marija 
S tu ron ienė , Alfonsas Vala
vičius. Perskaičius praėjusių 
metų susirinkimo protokolą, 
kuris buvo priimtas be pataisų, 
kooperatyvo pirmininkas R. 
Bužėnas pranešė, kad koopera
tyvui priklauso 695 nariai; pra
ėjusiais metais įstojo 44 nauji 
nariai. Nar iams už indėlius 
išmokėta dividento 375,000 dol. 
Į nuostolius nereikėjo nurašyti 
nė vienos paskolos. Už papras
tus indėlius buvo mokama 7.5%, 
už te rminuotus — daugiau. 
Panašiai numatyta mokėti ir 
šiais metais. Iždininkas V. Juod
valkis pranešė apie praėjusių 
metų balansą, kuris yr 5.5 
milijono. Pelnas, išmokėjus divi-
dentus, 32,000 dol. Kredito 
komiteto pirm. L Medžiukas 
pranešė, kad praėjusiais metais 
patvirt intos įvairių rūšių 78 
paskolos 608,000 dol. sumai. 
P r i ež iū ros komi te to va rdu 
kalbėjo V. Černius. Sakė, komi
tetas t ikr inęs knygas ir doku
m e n t u s kas ketvir t į . Sykį 
per metus t ikr ina Californijos 
valstijos korporacijų depar
t a m e n t o revizoriai . Be ne
reikšmingų pastabų, darbas 
užgirtas. 

Po pranešimų buvo keletas 
paklausimų ir pasisakymų dėl 
kooperatyvo darbo ateities. Į 
valdybą perrinkti: R. Bužėnas ir 
V. Juodvalkis. į priežiūros komi
tetą — C. Norkus. 

Darbų tva rka i išsisėmus, 
vyko draugiški pokalbiai ir 
vaišės. 

Ig . M. 

San Francisco, CA. 
MIŠIOS UŽ ŽUVUSIUS 

V I L N I U J E 

Po Vilniuje sausio 13 d. įvyku
sių žudynių, San Francisco 
lietuviai ryžosi žuvusių atmi
nimą pagerbti iškilmingomis 
pamaldomis. Nutar ta kreiptis į 
San F ranc i sco k a t e d r o s 
(Cathedral of St. Mary of The 
A s s u m p t i o n ) vadovybę. 
Klebonas Milton T. Walsh su
tiko ir sausio 20-tą dieną pats 
aukojo šv. Mišias. 

Pamaldas organizavo Lietu
vių Bendruomenės San Francis
co skyrius, talkinamas vietinės 
Baltų organizacijos Baltic Al-
liance. Dalyvavo didesnė dalis 
apy l ikės l ie tuvių, nemažai 
latvių ir estų. Katedra buvo 
sausakimša — arti 200 pabal-
tiečių ir jų draugų papildė 

parapiečių eiles. Prisidėjo lenkų 
ir ukrainiečių bendruomenių at
stovai. Procesijoje buvo įneštos 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
vėliavos, o jas sekė tautiniais 
drabužia is pasipuošusios 
moterys ir merginos. Prie 
altoriaus garbės vietoje buvo 
pastatytas Juozo Sido šiai pro
gai suprojektuotas ir jo sukur
tas 8 pėdų aukščio lietuviškas 
kryžius. Alberta Astraitė Singh 
skaitė skaitinį, o Mišių aukas 
prie altoriaus atnešė sesutės 
Vida Liaukutė ir Ramoną Bud
rienė. Pamaldų metu buvo per
skaityti Vilniuje žuvusiųjų var
dai. 

Klebonas Walsh pamokslą 
pradėjo sakydamas, kad jo vaiz
duotėje tebestovi tanko 
triuškinamo vilniečio vaizdas. 
Kalbėjo apie smurtą ir jo pasek
mes mumyse ir pasaulyje. Tai 
reto iškalbumo pamokslininkas; 
taiklūs jo žodžiai vertė klausy
tojus susimąstyti. Prieš baig
damas Mišias, kun. Walsh pa
šventino lietuvišką kryžių ir pa
dėkojo pabaltiečiams už daly
vavimą apeigose. Visi buvome 
sujaudinti ir džiaugėmės galėję 
šioje įspūdingoje modernioje 
katedroje pagerbti mūsų tautos 
žuvusius. Mišios buvo filmuoja
mos keturių San Francisco TV 
kanalų, kur ie sekmadienį 
popiet ir vakare rodė ištraukas. 
Septintas kanalas rodė Juozo 
Sido pareiškimą, o CNN Head-
line News programos dalis buvo 
matoma net Latvijoje. Labai 
norėtųsi tikėti, kad ir Lietuvą 
pasiekė šių Mišių ištraukos. 

BALTU 
DEMONSTRACIJOS 

Kai San Francisco lietuvius 
pasiekė pirmos žinios apie 
Sovietų desantininkų aukas 
Vilniuje, puolėme ir mes prie 
telefonų kelti al iarmą. 
Sekmadienį, sausio 13 d., pietų 
valandą arti 300 pabaltiečių, 
ukrainiečių kinų ir kitų susi
rinko prie mums jau ir per gerai 
pažįstamo Sovietų konsulato 
San Francisco Green St. Su
tikome net keletą asmenų, 
kurie sakėsi ten atėję budėti 
vidurnaktį, vos išgirdę apie 
žudynes. Buvo gausu vėliavų ir 
plakatų, jų tarpe pasiūlymai M. 
Gorbačiovui iškeisti Nobelio 
taikos premiją, į geriausio akto
riaus žymenį. Dalyvavo daug 
jaunimo ir šeimų su mažais 
vaikučiais. Po maždaug valan
dos, demonstraciją perkėlėme į 
netolimą Broadway gatvę, kur 
yra konsulo rezidencija. Ten su
giedojome visų tri jų Baltų 
kraštų himnus ir išsiskirstėme. 

Nors demonstracija buvo sku
biai suruošta, pasirodė nemažai 
spaudos ir TV atstovų, taip, kad 
renginys buvo apylinkėje pla
čiai apskelbtas. Jau 1990 m. va
sarą, besiruošdami M. Gorbačio
vo apsilankymui, su latviais ir 
es ta is sudarėme poli t inės 
veiklos vienetą ,,Baltic Al-

liance" ir nusprendėme, kad 
tokias manifestacijas turime 
rengti visos trys pabaltiečių 
grupės vieningai. Taip pat tada 
įgijome nemažai patyrimo kaip 
informuoti ir sudomin t i 
„media". 

JAUNIMAS ANT GOLDEN 
GATE TILTO 

Pirmadienį, sausio 14 d., 7 vai. 
ryto būrys pabaltiečių jaunimo 
jau ruošėsi eisenai ant Golden 
Gate tilto. Šią demonstraciją 
suorganizuoti įsipareigojo SFLB 
valdybos narė Rita Kovaitė. 
Nors tai vyko tuo pačiu metu, 
kaip ir didelis protestas prieš 
karą Persų įlankoje, mūsų 
jaunimui irgi buvo skir tas 
dėmesys radijo pranešimuose, 
pastebint, kad ši grupė buvo 
tvarkinga ir rimta. TV ko
respondentas kalbėjo su Vida 
Liaukutė, o fone matėsi mūsų 
vėliavos ir plakatai. Tuo pačiu 
laiku, trijose San Francisco ir 
Oakland BART (metro) stotyse 
buvo dalinami atsišaukimai 
apie užpuolimus Vilniuje, kurie 
kartu kvietė visus tą vakarą 
dalyvauti budėjime su žvaku
tėmis prie federalinės valdžios 
pastato San Francisco. Budėji
mas tęsėsi nuo 4:30 iki 7 vai. 
vakaro. Jame dalyvavo ir 
kalbėjo mūsų rėmėja, kongreso 
narė Nancy Pelosi. Per radiją 
kalbėjo SFLB skyriaus pirmi
ninkas Gintas Federas, Juozas 
Sidas ir kiti. Šį protestą irgi 
rodė vietiniai TV kanalai. 

Sekmadienį, sausio 20 d., po 
Mišių San Francisco katedroje, 
vėl traukėme į Sovietų konsula
tą. Prie didelio lietuviško kry
žiaus prisegtas Vilniuje žuvu
siųjų sąrašas. Mums demonst
ruojant, per radiją atėjo žinios, 
kad ir Rygoje vyksta užpuoli
mai. Pasidarė aišku, kad prie to 
konsulato vėl už sava i tės 
rinksimės, kad mūsų pareiga 
dar neatlikta. 

D. J . 

Sebring, FL 
ATSILIEPKIME Į 
LIETUVOS S.O.S. 

Floridos aktyvistai prašomi 
rezervuoti vasario 24 dieną, 
sekmadienį, Lietuvos bylai. 
Susijaudinę stebime vaizdus 
Vilniuje ir Rygoje patriotų, 
budinčių šaltyje ir gal nepa-
valgius prie nepriklausomybę 
simbolizuojančių Parlamento 
rūmų barikadų. Tode! negalime 
neatsiliepti į Lietuvos S.O.S. 
šauksmą. Ypač, kai mums šil
toje ir saugioje Floridoje 
pasiaukojimas gal: pasireikšti 
tik kelių valandų ir menkų 
nepatogumų forma. Nujausda
mas tokias nuotaikas mūsų 
organizacijose ir pavienių 
lietuvių tarpe, kad nepraradus 
daug laiko, imuosi iniciatyvos 
kviesti Floridos aktyvo susibū
rimą, kad pabandžius efektin
giau įvykdyti Floridoje tai, ką 
ragino daryti Lietuvai tragišką 
dieną, sausio 13 d., pagirtinai 
vieningai Chicagoje susibūrę 
mūsų pagrindinių veiksnių 
atstovai. Vienok iš patirties 
žinome, kad be platesnės vi
suomenės i r privačios in
iciatyvos įsijungimo veiksnių ir 
vietinių valdybų pasiekimai bus 
gana riboti. 

Vasario 24 d., sekmadienį, 
maždaug centrinėje Floridos 
vietovėje — Sebringe kviečiami 
susiburti organizuoti ir neor
ganizuoti aktyvistai bei tokiais 
būti norį pasitarimui. 

Susibūrimas vyks tarp 10 vai. 
ryto ir 4 vai. p.p., Holiday Inn, 
prie U.S. 27 kelio, vakarinėje 
kelio pusėje, 4 mylios į šiaurę 
nuo Sebring'o, 7 mylios į pietus 
nuo Avon Park, 6525 U.S. 27, 
Sebring North, 33872, tel.: 
813-385-4500. 

Pagrindinė tema: paveikliausi 
būdai reikalingai informacijai 
skleisti ir Amerikos visuomenę 
bei vyriausybę įtaigoti Lietuvai 
palankia linkme. Kadangi tik 
ribotas skaičius toje srityje jau 
veikiančių ir potencialių veikė
jų bus spėta pasiekti tiesiogiai, 
prašau jus pakalbinti kitus 
tokius asmenis. Susibūriman 
kviečiami „bendruomeninin-
kai", „artininkai", ,,vlikinin-
kai", „klubininkai" ir visi kiti 
gyvos lietuviškos dvasios"... 

Apie viet inių bažnyčių 
pamaldų tvarką žinių šiuo metu 
neturiu, tikriausiai susibūrimo 
dalyviai ras galimybes religines 
pareigas atlikti šeštadienio 
vakare arba vėliau sekmadienį. 
Iki pasimatymo vasario 24 d. 
rytą Seabring, Holiday Inn. 

Vilius Bražėnas 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

New Jersey, NJ 
„LIETUVOS ATSIMINIMŲ" 

SUKAKTIS 

„Lietuvos Atsiminimų" radi
jo 50-ties gyvavimo metų — auk
sinės sukakt ies minėjimas 
ruošiamas gegužės 19 d., sek
madienį. Iškilmės bus pradėtos 
koncelebracinėmis Mišiomis už 
gyvus ir mirusius „Lietuvos 
Atsiminimų" radijo geradarius 
2 vai. p.p. Sopulingosios Dievo 
Motinos liet. parap. bažnyčioje, 
Kearny, N.J. Pagrindinis cele
brantas bus vyskupas Paulius 
Baltakis, OFM. 

Po Mišių Lietuvių Katalikų 
centro salėje, 6 Davis-Ave., 
Kearny, N.J., įvyks šaunus 
balius. Meninę programą atliks 
artistų grupė iš Lietuvos, kurią 
sudarys dainininkai — Janina 
Miščiukaitė ir Aldona Stasiule
vičiūtė, Ovidijus Vyšniauskas ir 
Žilvinas Bubelis ir du instru
mentalistai. Taip pat bus šokiai. 

Ilgametis programos direkto
rius prof. dr. Jokūbas Stukas 
kviečia apylinkės lietuvius re
zervuoti tą dieną šiam nepap
rastam renginiui. 

KAM ŽUDYNĖS, KAM 
„DEMONSTRACIJA" 

Įtakingas JAV senator ius 
John Warner Vilniuje 1991 
kovo 13 d., įvykdytas žudynes 
laiko demonstracija. 

P i k t i n a n t i s s ak inys i š 
senatoriaus Warner 1991.III.6 
d. laiško yra toks: „Thank you 
for sending me a copy of the 
witness report regarding t he 
January 13, 1991 demonstra-
tions in Vilnius, Lithuania". 
Toliau laiške senatorius ope
ruoja bendrybėmis apie reikalą 
žinoti, ką galvoja jo atstovau
jami Virginijos valstijoje gyve
nantieji piliečiai. 

Je igu Vilniuje įvykdytos 
žudynės yra laikytingos t ik de
monstraci ja , t a i Kuvvaite 
irakiečių padegtų daugiau kaip 
500 žibalo versmių darbas irgi 
turėtų būti suprastas, ka ip 
kokia nors „žibalo deginimo 
demonstracija". Čia dar cha
rakteringa, kad senatorius War-
ner šiame reikale, atrodo, at
siriboja nuo prezidento Bush 
pažiūros. Tuoj po Vi ln iaus 
žudynių prezidentas sovietų 
įvykdytą nusikaltimą griežtais 
žodžiais pasmerkė. 

Lietuvos ir bendrai Pabaltijo 
k raš tų la isvės r e i k a l u o s e 
senatorius Warner yra daugiau 
negu santūrus. Galima teigti , 
kad jis yra arogantiškai mums 
nepalankus. Gaila, kad jis y ra 

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

Kreiptis: American Travel Service Bureau 
9727 S. VVestern Ave. 

Chicago, IL 60643 
Tel. 312-238-9787 

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 

vienas iš įtakingesnių, JAV 
Kongrese įsistiprinusių sena
torių, 1990 perr inktas naujai 
kadencijai. Pastarųjų rinkimų 
metu iš demokratų pusės jis 
oponento neturėjo. Šalia pa
reigų valdžios aparate , sena
tor ius buvo pagarsėjęs t rumpai 
t rukusiomis savo vedybomis su 
nusi le idusią filmų žvaigžde 
Elizabeth Taylor. 

Lietuvių visuomenę raginame 
į tokią sena tor iaus Warner 
laikyseną reaguoti . Organizuo
ti lietuviai respublikonai čia 
tu rė tų taip pat efektingai pasi
reikšt i . Reikia rašyt i laiškus 
savo senatoriams, protestuojant 
prieš kenksmingą jų kolegos 
laikyseną, kuri pažeidžia ne tik 
Lietuvos reikalus, bet ir elemen
ta r i a s žmogaus teises. Laiškai 
adresuotini: Senatoriaus vardas 
ir p a v a r d ė , U . S . S e n a t e , 
Washington, D.C. 20510. Laiško 
tur inys galėtų būt i kad ir toks: 

„I am shocked and protest 
U.S. Sen. John Warner ' s posi-
t ion that this J anua ry 13th 
massacre in Vilnius, Lithuania 
was simply a ,demonstration' ". 
Please clarify your vievvs on this 
deplorable Soviet action, con-
demned by President Bush as 
well as many world councils. In 
addition, please convey my 
views to Senator Warner" . 

1991 METŲ KELIONĖS Į 
LIETUVĄ 

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

302 Birželio 10-27 d. 
Lietuvoje 14 naktų, Kopenhagoje 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 1 naktis. 
Su visomis mūsų grupėmis gali skristi ir pavieniai 

keliautojai, turintieji privačius iškvietimus. 

Smulkesnėms informacijoms kreiptis: AMERICAN 
TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 So. Wetern Ave., 
Chicago, III. 60643. TeH. 312-238-9787. 

Rf l midlcind Padarai 
a^i^l^a^a^a^ C-3\/innc ar\r\ I r\z*r\ Accr^/^iotmn 

Esnc 
LEN0ER 

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

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

Leningradas, Maskva 

NAUJIENA! 

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

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

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

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

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

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

R & R INTERPOSTMIR CO 
Parcels & Services 

1055 Broadvvay 
Burfalo. N Y 14212 

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

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



Su šiuo numenu aš pasitraukiu iš Akademinių Pro
švaisčių redaktore, pareigų. Per paskutiniuosius keturis 
metus išleidome nemažai AP skyrių, o man padėjo daug 
mano draugų bei pažįstamų, atsiųsdami straipsnius, 
reportažus, nuotraukas ir įvairios kitos informacijos. Kar
tais būdavo lengviau visą skyrių sudėti, o kartais truputį 
sunkiau, bet darbas visuomet pasisekė. Noriu padėkoti 
visiems savo bendradarbiams už nuoširdžią talką. 
Tikiuosi, kad taip pat entuziastiškai padėsite naujai šio 
skyriaus redaktorei Rasai Miliauskaitei. Linkiu Rasai 
daug sėkmės, gerų redagavimo dienų. Akademinės Pro
švaistės tebūna nsuomet pilnos įdomių žinių ir 
nuotraukų. 

Rita 

DRAUGAS, šeštadienis. 1991 m. kovo men. 16 d. 

Red . Rita L i k a n d e r y t ė , 6556 S. Ta lman, C h i r a g o , IL 60629 . Tel . 312-737-9057. 

LIETUVA 1991: KRYPTIS 
IR LIKIMAS 

Politinis seminaras Washingtone 
LAISVĖS NEVERTAS, KAS NEGINA JOS! 

Vasario 16-tos demonstracijos Chicagoje 
Giname! Kovojame! Atsiliepė 

Chicagos lietuvių jaunimas, 
suorganizavęs ir gausiai dalyva
vęs Vasario 16-tos dienos 
demonstracijoje Lie tuvos 
nepriklausomybės obalsiui pa
skleisti tarp kitataučių. 

Svarus skaičius, apie du tūks
tančiai, susirinko, nebijodami 
šalčio, Daley plazoje, žygiavo 
palydimi raitų policininkų 
Michigan Avenue gatve iki 
Tribūne Tovver ir atgal. įspū
d inga i švytėjo virš galvų 
daugelis vėliavų ir kūrybingų 
plakatų. Kur tik pasisuko jau
nimas, energingai sklido šūkiai 
„Lietuva bus laisva"! „What do 
we want — freedom!', ,,When do 
we want it — now!'" arba „One, 
two, three, four, Soviet army 
has to go!" Jaunimas išjudino 
dauguma dalyvių ne tik kūnu 
dalyvauti, bet ir balsu, ir energi
ja prisidėti. Tam ir rengiamos 
demonstracijos, kad žmonės 
parodytų entuziazmą, gyvybę — 
ne kaip teatre, rankas susidėjus, 
atsilošus, pasyviai stebėtų, 
analizuotų, kritikuotų. 

Demonstracijas rengiame,kad 
pasirodytume kitiems, ne patys 
sau, prieš savus. Šį kartą Lietu
vių Jaunimo sąjungos (LJS) 
Chicagos skyriaus valdyba ypa
tingai daug laiko skyrė Lietuvos 
nepriklausomybės re ika lu i 
iškelti tarp kitataučių. Buvo 
kreiptasi į įvairių tautų radijo, 
televizijos programas, laikraš
čius, bažnyčias,organizacijas ir 
mokyklas. Dauguma atsiliepė 
labai pozityviai. Pažymėtinos 
vokiečių Continental Shovvcase 
programa, vadovaujama Marlis 
Schmidt, ir Sig Sakovvicz Hour, 
kurios pakartotinai kvietė savo 
klausytojus remti Lietuvos 
siekius ir dalyvauti demonstra
cijoje, net perduodant kelis 
intervievv per W W X radijo 
stotį. 

Kiti rėmė laisvę Pabaltijui 
savo žodžiu. Ukrainiečiai, len
kai ir latviai skatino žmones per 
pamokslus bažnyčiose, kiti 
išplatino mūsų pateiktus rek
laminius lapelius savo mokyk
lose. „Kaip bus Lietuvoje, taip 
bus Rytų Europoje! Padėkime 
Lietuvos laisvės siekimui! Lai 
Amerika lieka ištikima savo 
principams, teremia laisvę ir 
demokratiją visur" — pritarė 
m u m s ki ta taučia i . Pirmą 
kartą matėme tiek daug ukrai
niečių, latvių, estų, lenkų, 
kubiečių, vokiečių, baltarusių ir 
serbų su savo vėliavomis, iš
reiškiančių sol idarumą su 
mumis. Gaila, kad laiko stoka 
neleido pasiekti jų dar daugiau. 
O kartais reikėjo savo laiką gai
šinti, glostant pasišiaušusias 
savo tautiečių plunksneles... 

Demonstraciją gyvai pravedė 
LJS Chiagos skyriaus pirmi
ninkė Lina Zliobienė. Vacys 
Momkus sugiedojo himnus. 
Kalbėjo PLB pirmininkas dr. 
Antanas Razma, ALTo vardu 
Daiva Meilienė, gubernatoriaus 
Edgar atstovė Pat MichalsKi, 
aldermanas Roman Pucinski 
lenkų vardu, ukrainietis Orest 
Baranyk, estas Juri Toomepuu, 

Davė Shestokas. Vytenis ir 
Audrius Kirvelaičiai perskaitė 
Lietuvai jautrius kongresmano 
Durbin iš Springfield ir Illinois 
universiteto profesoriaus Boyle 
laiškus. Jaunimas pavaizdavo 
tanką su sovietų kariais per
važiuojantį per jaunuolį. Kiti 
nešė juosta perrištą karstą 
su žodžiais „Glasnos t" ir 
„perestroika". Ramutė Kemė-
ža i t ė nepa i l s t amai gyvino 
demonstrantus, pravesdama 
šūkius ir dainas. Iš Indianos 
atvykęs Kęstutis Pocius su 
draugais gitarų palyda pa
dainavo savo sukurtas giliai 
prasmingas dainas. 

Ruošiant šią demonstraciją, 
pirmininkė stengėsi asmeniškai 
aplankyti įvairių grupių susi
rinkimus ir kvietė visus vienin
gai prisidėti prie Vasario 16-tos 
demonstracijos rengimo, 
susilaikant nuo išsimėtymo kur 
kas sau. Tas nepavyko. Atrodo, 
kad dauguma tradiciniai ruošia 
kokį nors savo renginį ir naudo
j a s i Vasario 16-tos proga 
papildyti savo organizacijų 
iždus. Ir tai - žinoma, su geru 

tikslu. Be to, ir demonstracijos 
vyko kas kelios savaitės. Džiau
giamės, kad į šią demonstraciją 
a tvyko už tek t ina i dalyvių, 
vienok, s e k a n č i a i s meta is 
siūlytume šį reikalą rimčiau ap
tar t i . Mažas skaičius žmonių 
demonstracijoje ne tik nepadeda 
Lietuvai, bet kenkia. Kita
taučiai komentuoja: jų nedaug, 
jie mažai patys domisi, tad ne
verti mūsų dėmesio. Turėtume 
sukaupti jėgas į retesnes, bet 
gausesnes demonstracijas ir visi 
kooperuoti, jei mylime Lietuvą. 

Pereitų metų įvykiai sujau
dino kiekvieną lietuvį. Sušvi
tusi laisvės saulė, trenkęs smur-. 
to žaibas, nuolatinės grėsmės 
debesys virpino giliausias šir
dies stygas. Išgirdome kraujo 
šauksmą ir tuo momentu su
šuktus Lietuvos radijo žodžius, 
„Čia Lietuva, čia Lietuva, mes 
dar gyvi..." Atsilankę šioje jau
nimo suorganizuotoje de
monstracijoje tvirtai atsakėme, 
„Čia Chicaga. Mes su Jumis..." 
Nepasiduosime tol, kol Lietuva 
bus laisva! 

Dalia L. 

Kaip matome, mes, Ameriko
je gyvenantieji, daugiausiai 
galime Lietuvai padėti, paveik
dami JAV-ių politinius veikėjus 
ir TV, radijo bei spaudos mediją. 
Tačiau svarbu teisingai 
informuotis patiems, kad mo
kė tume te is ingai , tiksliai 
atstovauti Lietuvos tikslus ir 
re ikalus . Taip pat svarbu, 
norint būti efektyviais, žinoti, 
kuriais keliais prieiti prie tų 
asmenų, kurie galėtų mums 
daugiausiai padėti. 

Tam tikslui JAV Lietuvių 
Jaunimo sąjungos Washingtono 
skyrius kartu su JAV LJS cen
tro valdyba kasmet ruošia Poli
tinį seminarą Washingtone. 
Šįmet seminaras vyks balandžio 
12-14 dienomis Hyatt Arlington 
viešbutyje, Washington. DC, 
pakrašty, netoli Georgetown 
universiteto. Į jį yra kviečiami 
susidomėję jauni profesionalai, 
studentai, išrinkti VII Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo kongreso 
atstovai bei dalyviai, o taip pat 
ir plačioji visuomenė — ypač tie. 
kurie yra aktyvūs Lietuvos lais
vinimo darbuose. 

Algis Šilas iš JAV LJS 
Washingtono skyriaus praneša, 
kad seminaro tema šįmet yra 

Audrius Kirvelaitis, dr. Aras Žlioba, Vytenis Kirvelaitis neša karstą per Vasario 16 demonstracijas 
Chicagoje. Nuotr. J o n o Kuprio 

LAISVĖS EITYNĖS - NAUJAS 
BŪDAS TELKTI LĖŠAS VAISTAMS 

I PABALTIJĮ 
Lietuvių Bendruomenės Vidu

rio Vakarų apygarda globoja 
Laisvės Eitynes: Baltic Way 
Freedom Walk — Walkathon 
gegužės 5 d.. Chicagos 
paežerėje, Grant Park prie mies
to centro. Eitynių tikslas yra 
telkti lėšas vaistų ir medicini
nių priemonių siuntimui į Pa
baltijo kraštus. Vaikštynėmis 
norima sutelkti 750.000 dol. 
tam tikslui. 

Kas organizuoja Baltijos 
Kelio eitynes? 

Šias eitynes organizuoja Ka
nados Baltijos Federacija, kuri 
yra pagrindinė grupė apjun
gianti lietuvius, latvius ir estus. 

zuotos įvairiuose Kanados mies
tuose, tad dabar norima jas pra
vesti ir didžiuosiuose JAV mies
tuose. Lietuvių dalyvavimą 
šiose eitynėse koordinuoja LB 
Vidurio Vakarų apygarda, 
pirm. Birutė Vindašienė. 

Kaip pr iž iūr ima, kad suau-

mylią. Eitynių organizatoriai 
eitynių dieną tuomet oficialiai 
pažymės, kiek mylių nuėjo 
eitynininkas ir ji ar jis tuomet 
sugrįžta pas žade^sius aukoti 
surinkti pažadėta iuką. 

Kiek kiekviena Paba l t i jo 
šal is gaus tų aukų? 

Per visas eitynes norima su
rinkti bent 750.000 dol. Kiek 
kiekviena šalis gMB tų pinigų 
priklausys nuo to, kiek tos 

kot i pinigai t ikrai pasiektų jų tautybės eitynininku dalyvavo, 
r e i k a l i n g u o s i u s P a b a l t i j o kaip toli jie mmfr ir kiek jų 
va ls tybėse? aukotojai už kiek ieną mylią 

Kiekviename mieste, kur ren- mokėjo, 
giamos ei tynės, kiekvienos K a i p aš galiu prisidėti? 
tautybės pripažinta organizacija Lengviausia — dosniai parem-
dalija oficialius registracijos — ti aukų prašant) eitynininką. 
aukų lapus, kuriuos pasirašo Bet jei nori daužau prisidėti, 
aukotojai, pažymėdami, kiek jie būk eitynininku užsiregistruok 
aukoja už kiekvieną aukas pas Birutę VindaMenę: 11129 

latve Ilga Berzkalns, taip pat šios lėšų telkimo eitynės jau renkančio eitynininko nueitą Northwest Rd , Pa-os Hills, IL 
buvęs kongreso kandidatas buvo labai sėkmingai suorgani- mylią — nemažiau 10 centų už 60465, telef. (708) 974-2464, 

. ,Lietuva 1991: Krypt i s i r 
likimą- '. Penktadienį balandžio 
12 dieną, rytinė programa įvyks 
pačiame kapitolyje, Mike Mans-
field kambaryje. Kongresmanas 
Bill Sarpalius, demokratas iš 
Texas valstijos, kalbės tuo 
metu. Kiti pakviesti kongres-
manai yra respublikonai Chris 
Cox iš Californijos ir John 
Miller iš W a s h i n g t o n bei 
demokratas Richard Durbin iš 
Illinois. Respublikonas sena
torius Jesse Helms iš North 
Carolina irgi pakviestas daly
vauti. Skirma Kondrat ienė. 
Ass i s tan t Sec re t a ry for 
Communi ty P l a n n i n g and 
Development, Department of 
Housing and Urban Develop
ment. irgi yra pakviesta pri
statyti temą apie svarbumą įsi
jungti į politinių partijų veiklą. 
Tą pačią dieną yra numaty ta 
gauti pranešimą (briefing) JAV 
Valstybės Departamente. 

Šeštadienio dienai yra pa
kvies t i d a l y v a u t i į v a i r ū s 
pasiuntinybių ambasadoriai , 
Lietuvos vyriausybės atstovas iš 
Lietuvos, atstovas iš Commis-
sion for the Securi ty and 
Cooperation in Europe fCSCE) 
bei kiti tarptautinės politikos 
specialistai. 

Tą dieną taip pat įvyks JAV 
LJS metinis suvažiavimas, 
kuriame bus pristatyta metinė 
veiklos apžvalga bei naujausia 
informacija apie VII Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresą. 

Sekmadienį seminaro pro
grama ba igs i s Lie tuvos 
pasiuntinybėje. Ten bus Mišios 
ir uždarymo programa. 

Ankstyvoji registracija kai
nuoja 20 dol. mažiau, negu re
gistravimasis vėliau. Ji baigia
si kovo 28 d. Tad norint sutau
pyti 20 dol. svarbu tučtuojau re
gistruotis, paskambinant Vikto
rui Kaufmanui 703-998-8771, 
kuris atsiųs reikiamus blankus 
ir suteiks smulkesnę informa
ciją. Registruojantis iki kovo 28 
d., seminaro kaina yra 50 dol. 
Po kovo 28 d . - 7 0 dol. Regist
ruojantis prisiunčiamas 15 dol. 
užstatas (deposif. kuris nebus 
grąžinamas, nutarus seminare 
nebedalyvauti. 

Užsisakyti nakvyne Hyatt Ar
lington viešbuty (1325 Wilson 
Blvd.. Arlington. VA), prašom 
skambinti tiesiog į viešbutį 
(703-525-1234). Norint gauti 
nuolaidą viešbutyje prašom 
skambinti iki kovo 28 d. ir 
paminėti mūsų grupės vardą: 
Lithuanian American Youth 
Association. 

Kongreso registracijos blanką 
su 15 dol. užstatu prašom siųs
ti tiesiog šiuo adresu: Paulius 
Mickus, 5938 Veranda Drive. 
Springfield. VA 22152. Galimas 
seminaro dalyvių skaičius yra 
ribotas, tad kviečiame kuo 
anksčiau užsiregistruoti. 

gauk oficialu ..Baltijos Kelio 
Laisvės E i tyn ių" aukotojų 
registracijos lapą ir jame su
registruok savo rėmėjus iš 
šeimos narių, draugų ir bendra 
darbių tarpo. L i tuan is t inės 
mokyklos ir jaunimo grupės bei 
organizacijos gali sudaryti savas 
e i t y n i n i n k u k o m a n d a s ir 
konkuruoti savo tarpe — tiek 
nueitų mylių skaičiumi, tiek ir 
nueinamų mylių brangumu. 

Vasario 16 demonstracijų metu Chicag<e Daiey piazoje gieda Linas Šoliūnas. 
Teresė Drūtyte-Šoliūnienė. Vita Reinyte. Aušra Jasaitytė ir Kristina 
Likanderytė. 

Nuotr J. Kuprio 

DAR TREJETAS KNYGŲ ANGLŲ 
KALBA 

Lietuvių p a p r o č i a i ir t ra
dicijos išeivijoje L i thuan ian 
C u s t o m s a n d Trad i t ions i Da 
nutė Brazyte-Bindokienė. Lith
u a n i a n World Communi ty . 
1989). 

Šioje knygoje skaitytojas ras 
didelį kiekį informacijos iš įvai
rių ša l t in ių apie l ie tuvių 
kultūrą ir tradicijas. Knyga 
parašyta dviem kalbom, tad ja 
galės naudotis ir nemokantys 
l ie tuviškai . Knyga lengvai 
ska i toma , joje pa te ik ta ir 
nemažai istorinės informacijos. 

Autorė aprašo lietuviu kultū
ros bruožus (nuo lietuviško 
š e i m y n i š k u m o ir moters 
vaidmens lietuvių kultūroje iki 
lietuviškų būdų keiktis*, tra
dicijas, ir religines bei šeimos 
šventes. Knygoje yra liaudies 
dainų ir giesmių :su gaidom. >. 
virimo receptai, paaiškinta kaip 
margučiai marginami ir kalėdi
niai papuošalai veriami. Teks
tas gausiai iliustruotas nuo
traukomis ir iliustracijomis. 

* * * 

L i t h u a n i a n Ce lebra t ions 
Lietuvių šventės (edited by Al
g i m a n t a s Kezys, Galer i ja . 
1991 \ 

Sis fotografinis rinkinys yra 
dešimtas serijoje „Pictorial En-
cyclopedia of Lithuanian Cul 
ture in the U.S.A. and Lithu
ania"". Knygos šioje serijoje 
apžvelgia įvairias istorines, 
etnografines, ir menines temas. 

Mūsų visų gerai žinomas foto
grafas Algimantas Kezys reda
gavo šį nuotraukų rinkinį. Jvai-
rūs fotografai nuot raukose 
pagauna Lietuva, jos žmones, jų 
šventes — liūdnas ir džiaugs-

MIAMI UNIVERSITETO 
PAVYZDYS 

Viena lietuvė profesorė, kuri 
dėsto Miami <Ohio> universitete, 
pranešė, kad to universiteto 
studentai suaukojo ir surinko 
per 400 dėžių mokslinių knygų 
persiuntimui i Lietuvą. Pasi
rodo, kad JAV darbininkų unijų 
federacja AFL-CIO turi specialų 
..Books for Democracy ' ' 
projektą. ku r iuo Miami 
universiteto studentai pasi
naudojo, nes knygas pasiėmė ir 
konteinerio persiuntimo išlai
das apmokės tas fondas. Miami 
univers i te to s tudentai bib
lioteka ir įvairūs skyriai suau
kojo knygas daugiausia ekono
mikos, politinių mokslų, anglų 
kalbos ir kompiuteriu srityse. 

Daugiau informacijos apie 
galimybes pravesti tokį vajų 
kituose universitetuose galima 
gauti: ..Books for Democracy". 
AFL-CIO Student Division, 815 
16th Street NW. Washington. 
DC 20006. arba skambinant 
Cheryl Graeve. 1-800-833-3250. 

Knygos iš Miami universiteto 
štampuojamos ..A Gift from 
Miami University students" ir 
siunčiamos abiems Lietuvos 
universitetams: Vilniaus uni
versitetui ir Kauno Vytautas 
Magnus universitetui. Lietuvoje 
kontaktą su AFL-CIO palaiko 
Lietuvos Darbininkų sąjungos 
pirmininkas Kazimieras Uoka. 

mingas. L iaud ies šven tės , 
šeimos šventės , ves tuvės , 
laidotuvės — nuotraukose pa
juntame lietuvių kultūrą, lietu
vių tautos gilų tikėjimą. Pasku
tinė dalis, ..The Rebirth of 
Lithuania*'. perduoda tautos 
atsinaujinimą paskutiniuoju 
metu, ir n u o t r a u k o s e pa
juntame viltį ir skausmą tūks
tantinėse miniose mitinguose, 
procesijose, minėjimuose. 

The New Russ ians i Hedrick 
Smith. Random House. 1990). 

Hedrick Smith. laimėjęs Pulit-
zer premiją už savo rašymą, 
prieš keturiolika metų parašė 
plačiai skaitomą knygą The 
Russians. Šioje knygoje, jis 
grįžta prie tos pačios temos po 
daugelio, pilnų pasikeitimų 
metų. Ruošiant šią knygą, au
torius keliavo po visą Sovietų 
Sąjungą, pasikalbėdamas su 
daugeliu žmonių, stebėdamas 
tai. kas pasirodė lyg antroji 
revoliucija. Knyga jau gana il
gai yra Amerikos ..best sellers" 
sąrašuose. 

Pilnas skyrius ketvirtoje daly
je. ..The Empire Tea r ing 
Apart", yra paskirtas Lietuvai. 
Skyrius pavadintas ..Lithuania: 
Breaking the Taboo of Seces-
sion". Smith pasikalbėjo su 
daugeliu žmonių.ruošdamas šį 
skyrių, apžvelgiantį pasku
tiniųjų metų įvykius. 1989 kovo 
mėnesio rinkimai, kuriuose 
aiškiai matėsi žmonių nepasi
tenkinimas ir nepasitikėjimas 
komunistų parti ja, plačiai 
aprašyti. Smith pastebi, kad tas 
politinis perversmas įvyko prieš 
komunizmo subyrėjimą Rytų 
Europoje. Smith aprašo Vytautą 
Landsbergį, kuris, jo manymu 
įkūnija tautinį atsinaujinimą, 
skyrelyje ..Gudri lapė" (taip ir 
pavadintas skyrelis t. Daugelis 
kitų lietuvių tautai svarbių 
įvykių aprašyti šiame skyriuje, 
nuo Baltijos kelio iki Artūro 
Sakalausko likimo iki Gorbačio
vo apsilankymo Lietuvoje. 

A u d r a M. Kubil iūtė 

JAUNIMO RENGINIAI 

Kovo 28-30 - Akademinio 
Skautų Sąjūdžio uždaros 
rekolekcijos Jaunimo centre. 

Kovo 23 — Lietuvos kino fes
tivalis Lietuvių centre Lemonte. 

Balandžio 8 — Dainų šventės 
chorų repeticija 7:30-9:30 v.v. 
Jaunimo centre. 

Balandžio 12-14 - Politi
nis seminaras ir JAV LJS 
suvažiavimas Washingtone. 
Rengia JAV Lietuviu Jaunimo 
sąjungos Washingtono skyrius 
kartu su JAV LJS centro 
valdyba 

Balandžio 28 — Abiturien
tu ..Pavasario žiedų" pokylis 
Sabre Room. Rengia LKM 
federacijos Chicagos klubas. 

Gegužės 11 — „Grandies" an
samblio tradicinis vakaras Jau
nimo centre. 

Gegužės 25 — Dainų šventės 
chorų ir šokėjų repeticija (ryte) 
Illinois universiteto paviljone. 

Jaunimo linksmavakaris — 
šokiai Jaunimo centre. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. kovo mėn. 16 d. 

NAUJAS 
ADMINISTRATORIUS 

DAINAVOJE 
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

PLEČIASI LITUANISTIKOS 
TYRIMŲ IR STUDIJŲ CENTRAS 

Vasario 23 dienos posėdyje 
Dainavos direktorių taryba pat
virtino naują administratorių 
Marių Gražulį. M a r i u s su 
Dainava suaugęs nuo pa t 
mažens. Ten jis daugelį metų 
stovyklavo, dirbo ir vadovavo, o 
nuo gegužės mėnesio galo ją ad
ministruos ir ten pat vietoje 
gyvens. Daugelį metų taryba 
buvo nuomonės, kad adminis
tratorius turėtų gyventi netoli 
stovyklos arba jos ribose. Dabar 
tas troškimas išsipildo. Sėkmės 
Mariui naujose ir atsakingose 
pareigose! 

Posėdžiui, užsitęsusiam ket
vertą valandų, sėkmingai vado
vavo ta rybos p i r m i n i n k a s 
Vytautas Petrulis. Buvo aptar
ta daug ir svarbių raikalų. Pir
miausia, jau tur imas vasaros 
stovyklų kalendorius. Stovyk
lavimo sezoną pradės Detroito 
skautai birželio 16-23 dienomis. 
Po to dviems savaitėms rinksis 
moksleiviai ateit ininkai. Nuo 
liepos 7 iki 21 suvažiuos jaunie
ji ateitininkai. Liepos 21 dieną 
taip pat įvyks Dainavos rėmėjų 
suvažiavimas ir metinė šventė. 
Rėmėjus prašome jau dabar tą 
dieną pasižymėti savo kalendo
riuje ir joje kuo gausiau daly
vauti. Metinės šventės dieną 
savaitei atvažiuoja ateitininkai 
sendraugiai. Nuo liepos 28 iki 
rugpjūčio 4 d. stovyklaus lie
tuviškai nekalbančiųjų lietuvių 
kilmės jaunimo grupė. Juos 
seks Lietuvių fronto bičiuliai — 
iki rugpjūčio 11 d. Tą dieną pra
sidės mokytojų savaitė. Pasku
tinė stovykla, irgi savaitės il
gumo, prasidės rugpjūčio 18 
dieną. Tuo metu vyks tautinių 
šokių kursai. Darbo dienos sa
vaitgalyje gali įvykti Pabaltijo 
k raš tų muzikos fes t iva l i s , 
kuriame dalyvautų sukviesti 
orkestrai iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos k a r t u su išeivijos 
pabaltiečių muzikos grupėmis. 
Šio festivalio t i k s l a s bū tų 
s u t r a u k t i Paba l t i j o t a u t ų 
visuomenę ir muzikos formatu 
atkreipti visų dėmesį į Pabalti
jo kraštų padėtį pasaulyje. Šiuo 
metu toliau tar iamasi su ren
gėjais dėl sąlygų ir kitų detalių, 
kurios su laiku bus paskelbtos 
spaudoje. 

Dainavos stovyklavimo kalen
dorių kruopščiai tvarko regis
t r a to rė Ri ta G i e d r a i t i e n ė , 
kur ios te lefonas y ra 313-
478-8456. Ji rūpinasi ne tik 
vasaros, bet ir visų metų re
gistracija. Povasariniame se
zone stovykla naudojasi ne tik 
lietuvių, bet ir amerikiečių 
jaunimo grupės. Kai kurios 
grupės Dainavon vis grįžta. 
Kitos ten tik pirmą kartą. Norint 
patraukti didesnį tokių grupių 

dėmesį, yra ruošiamas spalvotas 
lankstinukas, kurio projektą 
pristatė Vitas Čyvas. Patrauk
lus ir taiklus lankstinukas buvo 
patvirtintas ir bus duodamas 
spaustuvei. 

Dainava šįmet švenčia tris
dešimt penktuosius metus. Ta 
sukaktis bus prisiminta meti
nėje šventėje ir pramatomame 
leidinyje ..Dainava 35" , kurį 
norima išleisti dar prieš pačią 
šventę. Jį redaguoti sutiko 
Juozas Baužys. Posėdyje buvo 
susipažinta su leidinio projektu 
ir j a m entuziastiškai pritarta. 
Pramatoma keturių dalių, 80 
puslapių iliustruotas leidinys. 
Ten tilps žvilgsnis į pirmuosius 
Dainavos žingsnius, jos reikšmę 
ir įtaką lietuviškajame gyve
nime, dabartinę Dainavą ir jos 
ateities viziją. Priede dar būtų 
aukotojų sąrašai ir paskutiniųjų 
penker ių metų f inans inė 
apyskaita. Redaktorius išreiškė 
viltį, kad susilauks pažadėtos 
pagalbos ir kad prašomi žmonės 
sutiks bendradarbiauti. Pro
vizorinis projektas redakto
riaus buvo kartu apsvarstytas 
su Jadvyga Damušiene ir Br. 
Polikaičiu. 

Iždininko Stepono Smalinsko 
pranešime pažymėta, kad 1989 
metų aukos Dainavai buvo 
daugiau, kaip 20,000 dol. Pernai 
metais jos nukrito iki 5,220 dol. 
Čia be abejo, atsispindi visa eilė 
specialių vajų laisvėjančios 
Lietuvos reikalams. Lietuviš
kiems reikalams visuomenė 
buvo ir yra dosni. J i rėmė ir 
teberemia Dainavą — nepamai
nomą išeivijos jaunimo religinio 
ir tautinio auklėjimo instituciją, 
kurią ir institutu galima būtų 
vadinti. Trisdešimt penktųjų 
metų jubiliejaus proga dr. 
Mariaus Laniausko vadovauja
mas stovyklos rėmėjų komitetas 
Clevelande organizuoja didelius 
ir laimikiais patrauklius lai
mėjimus. Laimėtojai išryškės 
Dainavoje liepos 21 dieną 
metinės šventės metu. 

Taryba pritarė minčiai paga
minti Dainavos marškinėlius 
Taip pat nutarė atspausdinti 
korteles stovyklos mecenatams 
(paaukojusiems 1,000 dol. ar 
daugiau) ir rėmėjams (kasmet 
paaukojantiems ne mažiau kaip 
25 dol.). Tokios kortelės būtų 
simbolinė ir vaizdi padėka 
stovyklos geradariams. Jiems iš 
anksto būtų išsiuntinėta meti
nis stovyklų kalendorius. Iš jų 
nebūtų renkamas įvažiavimo 
mokes t i s . Tol imesnių šių 
kortelių apipavidalinimu sutiko 
rūpint is Bronius Polikait is , 
k u r i s t a ip pat i š s iun t inės 
kvietimus į metinį rėmėjų suva-
žiavimą-šventę. 

Dr. Juozas Olekas 
Lietuvos Sveikatos Apsaugos ministras, ką tik 
atvykęs iš Lietuvos ,,Lithuanian Mercy Lifl" pastan
gomis, kalbės apie dabartinę padėtį Lietuvoje, apie 
savo susitikimus su JAV valstybės atstovais 
VVttNngton D.C., ir apie Uthuanian Mercy Uit. 

Š«*td.. kovo 16 d. 7:00 v.v. 
Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje 

6500 So. Pulaski, Chicago, IL 
Sek m d., kovo 17 d. 1:00 v. p.p. 

Pasaulio Lietuvių Centre 
511 E. 127 St 

Lemont, IL 60439 

Informacija: 
UTHUANIAN HOTLINE 

1-708-257-6777 
(ėjimas veltui 

BR. JUODELIS 

Prieš devynerius metus Illi
nois valstijoje inkorporuotas Li
tuanistikos tyrimų ir studijų cent
ras, įsikūręs Jaunimo centre 
Chicagoje, išaugo į plačią moks
linę instituciją. Jam pradžią 
davė nuo anksčiau veikiantis 
Pasaulio Lietuvių archyvas ir 
Pedagoginis Lituanistikos in
stitutas su savo biblioteka. Prie 
šių pagirndinių centro vienetų 
prisidėjo Lietuvių Muzikologijos 
archyvas, Lietuvių medicinos 
muziejus, kartografijos skyrius, 
Foto archyvas, Lietuvių Dailio
jo meno institutas, Lietuvių 
istorijos draugija, J. Dainausko 
istorijos biblioteka ir leidykla. 
Centro skyriai ir darbai vyksta 
25 kambariuose Jaunimo centre 
ir už jo ribų. 

Prie Jaunimo centro esantis 
Jėzuitų privatus gyvenamasis 
namas 1990 m. buvo atremon
tuotas. J is naudojamas laiki
nam apgyvendinimui ir išlaiky
mui iš Lietuvos atvykstančių 
mokslininkų, kurie centre renka 
medžiagą, a t l ieka studijas, 
mokosi su kompiuteriais, at
siųsti Lietuvos mokslinių ar 
kultūrinių institucijų. Šiuo 
metu svečių pastate gyvena ir 
yra išlaikomi penki moksliniai 
bendradarbiai iš Lietuvos. 

Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centro darbams, priemonėms, 
patalpoms ir svečių išlaikymui 
reikalingos stambios lėšos, 
kurias suteikia privatūs auko
tojai, kun. B. Krištanavičiaus 
fondas, Lietuvių fondas, spe
cialūs aukų vajai ir specialūs 
mecenatai. 

Vyriausia valdžia yra direk
torių taryba. Ją sudaro pirm. dr. 
A. Darnusis, sekretorius J. Dai-
nauskas ir direktoriai V. Kleiza, 
dr. B. Vaškelis, kun. V. Gu
tauskas, dr. K. Ambrozaitis, Č. 
Grincevičius, dr. J. Račkauskas 
ir nuo 1991 m. pradžios dr. K. 
Eringis, dr. F. Palubinskas, T. 
Blinstrubas ir D. Kviklytė. 
Valdybą sudaro pirm. dr. J. Rač
kauskas, vyk. vicepirm. dr. R. 
Vitas, vicepirm. Br. Juodelis, 

Tarybos posėdyje vyravo en
tuziazmas, bendrų siekių supra
timas, veiksmo, o ne žodžio 
dinamika. Iš keturiolikos posė
dyje dalyvavusiųjų keturi ar 
penki l a iky t i i energingi 
veteranai, su Dainava susirišę 
nuo jos pirmųjų dienų. Likusie
ji Dainavoje stovyklavo, joje 
augo brendo, o dabar energin
gai jos taryboje darbuojasi. 
Tai gražus ir prasmingas kartų 
bendravimo pavyzdys. 

patarnavimų vedėjas A. Zails-
kas , muziejų direktorė N. Mac
kevičienė, meno archyvo vedėja 
M. Stankūniene, archyvo vedė
jas Č. Grincevičius ir eilė kitų 
skyrių globėju bei vedėjų, išvar
dintų centro leidinyje. 

Visuotinas tarybos direktorių 
posėdis įvyko vasario 27 d. daly
vaujant ir valdybos nariams bei 
centre dirbantiems svečiams iš 
Lietuvos. Posėdį vedė tarybos 
pirm. dr. A. Darnusis. Posėdyje 
buvo aptarta 1990 m. veikla, 
kurios ryškiausi darbai buvo 
ta lka Lietuvos nacionalinei M. 
Mažvydo bibliotekai surenkant, 
suorganizuojant ir pristatant į 
Vilnių 56 tonas knygų, užmez
gant ryšius su Lietuvos etno
grafiniu muziejumi Vilniuje, su
mosiant prezidento A. Stul
ginskio parodas Lietuvoje, JAV 
ir Kanadoje, suorganizuojant 
Lietuvos etnografinio muziejaus 
r i n k i n i o parodas JAV ir 
Kanadoje 1991 m. Ši paroda jau 
atvežta į Chicagą. Chicagoje 
paroda bus kovo 15,16 ir 17 die-
mis. Vėliau Clevelande ir kitose 
lietuvių kolonijose. Paruoštas 
JAV lietuvių gydytojų var
dynas. Ruošiami ir kiti leidiniai, 
norint juos išleisti Lietuvoje. 
Posėdis priėmė 1990 m. finan
sinę apyskaitą, kur i turėjo 
71,510.35 pajamų ir 68,510.13 
išlaidų. Nutarta įsteigti ne-
judomą fondą, naudojant tik jo 
palūkanas. Jo pradžiai paskir
t a 20,000 dolerių. Aptarta 
susidariusi palanki galimybė 
įsteigti filialą Vilniuje, kas būtų 
labai naudinga Lietuvai. Šį 
reikalą referavo svečiai iš 
Lietuvos dr. A. Tupčiauskas ir 
E . Šal t i s . Tarybos nar ia i 
pasisakė už principinę filialo 
steigimo idėją. Projekto sudary
mas pavestas valdybai, patei
kiant tarybos tvirtinimui. 

Lietuvos nacionalinės biblio
tekos darbuotojai L. Kviet-
kauskas ir R. Blagnienė išreiškė 
didžiausią padėką už 3 kontei
nerių knygas, prašydami ir to
liau tęsti knygų surinkimą ir 
siuntimą konteineriuose, dėko
dami knygas aukojusiems ir 
apmokėjusiems knygų persiun
timą, JAV LB „Dovana Lie
tuvai" fondui ir Religinei šalpai. 

Svečias Lietuvos etnografinio 
muziejaus d i rek tor ius E. 
Skrupskelis iškėlė tautinių 
senienų rinkimo svarbą JAV, jų 
reikšmę išeivijos ir Lietuvos 
kultūrai, kviesdamas šią veiklą 
labiau išplėsti. J i s atvežė 
nepaprastai turtingą ir puošnų 
muziejaus leidinį „Lietuvos 

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

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 - fcOO v. vakaro. 

Visos laidos i i W C E V stoties 
1450 AM banga. 

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

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

NAUJOSIOS ANGLIJOS PABALTIEČIŲ DRAUGIJA 
maloniai kviečia visus į 

K O N C E R T Ą 
kurį atliks 

UUJA ŠUKYTĖ, Sopranas 
Solistai akompanuos VYTENIS M. VASYLIŪNAS 
Programoje Brahms, Poulenc, Juzeliūno ir Jakubeno 
kūriniai. 

Š . M . KOVO M Ė N . 24 D., SEKMADIENĮ 
3 v a i . p.p. 

First A Second Church %aiė|e 
6 6 Marlborough Street 

B o s t o n * 

Bilietai parduodami prie durų valanda prieš koncertą. 
Bilietų kainos: $15, $12 senior citizens $6 studentams. 

istorijos paminklai". Sią knygą 
platins mecenatų tarpe ir gau
tas lėšas įdės j JAV banko Lie
tuvos etnografinio muziejaus 
sąskaitą. 

Posėdžio dalyvių ir svečių iš 
Lietuvos diskusijos parodė, kad 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centro veikla labai svarbi Lie
tuvai. 

CLASSIFIED GUIDE 

J A U ATGABENO 
BANGINIUS 

I Chicagos Shedd akvariumą, 
kur į r eng tas v a d i n a m a s 
okeanariumas, kovo 5 d. jau 
buvo atgabenti banginiai, kurių 
buvo užsakyti du. 

U«tuvo|« parduodami automobiliai 
Lada 2106 — $4.200, Lada 2107 — 
$4.300. Lada 2108 — $4.300. Lada 
2109 — $4.500. Automobiliai nauji su 
garantija. Pristatome dolerius Lietuvo
je Jūsų giminėms už dešimtą procentą. 
Keičiame aukštu santykiu dolerius į 
rublius, vienas doleris prie dvidešimt 
rublių- Atsiskaitymas tik po paslaugų 
sutakimo Skambinti: (708) 430-0030 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis ( Hermis Decfcys 

Tel. 585-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti e ' . . %• -

Shamrock Tuckpolntlng 
Sąžiningai atliekami 

Plytų ir mūrijimo remontai 
Pilnai apdrausta 

,,FHA—VA repairs" 

Tai. 708-499-3728 
Sav John Gallagher 

Atlieku namų remonto dar
bus gera i ir sąž in inga i . 
Skambinti: 
Sigitui, te l . 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 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

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

Catering 
6216 S. Archer Ave. 

Chicago, IL 60638 
Tel. 581-8500 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai 
Vytautas Taras 

INCOME TAX 
SERVICE 

Dabartiniai pajamų mokesčių (Sta
tymai žymiai apsunkino ir ateityje 
apsunkins metinj mokesčių formų 
užpildymą Profesionaliam, sąžinin
gam ir konfidencialiam patarna
vimui kreipkitės: 

Pranas G. Meile, CPA 
2649 West 63 St reet 
CMcego, IN. 6 0 6 2 9 

T e l . : Rastine (312) 7 7 6 - 5 1 6 3 
Namų — (708) 636 -5347 

WAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys « 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 8. Pulaski Rd. 

Phone (312) 581-4111 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 
737-5168 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

ta MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Irena Bllnstrublenė, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas income Tax 

5953 S. Kedzle Ava. 
Tel. 436-7878 

Ontui)^ 21 
KMIEOK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

lei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės i Danute Maver. )i 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lavvn. Illinois 60453 

LB MLS 

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

i j i * 

i 
ASTA T. MIKUNAS 

Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose. 

FOR RENT 

I š n u o m o j a m a s p u i k u s 4 Vi 
kamb. butas arti bažnyčios; ..ra-
diant" ši luma, skalbykla. 

Tel. 312-925-9571 

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

For rent 3 bdrm. ap t . second fl. 
vic. Brighton Pk. No pets. Tenant 
pays for Utilities. Security deposit 

Call 312-254-1330 

Išnuomojamas šviesus butas 
antrame aukšte, Marquette Parko 
apyl. Teirautis: 312-737-7202. 

MARQUETTE 
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 irtrečiad susikalbėsi 
lietuviškai 

3314 VVest 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

REAL ESTATE 

ta i— 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzle Ave. , 
Chlcaoo. 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 

[ B MLS Kompiuterio 
pagalba, BUDRAIT IS asmeniškai 
ir sąžiningai patarnauja įvairaus dydžio 
nuosavybių PIRKIME bei PARDA
V I M E . Vel tu i Į K A I N A V I M A S , 
nuolaida PENSININKAMS. 
Skambinti: 3 1 2 - 7 7 8 - 3 9 7 1 arba 
312-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC., 6600 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

For Sale Used 
• Wall unnals (Standard) wri;'.e 
• Wall tOilets vvlnte'beige 
• Smks vvhite/beige 
• Flourescent iight fixtures 
• B-G electnc mo'.ors 
• Door checks 
• Metai and wood doors 
• Hot water radiatots 
• Fedder Hot water neater 
• Assoned electnc boxes 
• Electnc vvall heate.'s 

Cash only as Is. 
312-767-9866 

Saturday and Sunday 
9.00—1200 p.m 

6455 59 S. Central 
Enter in rear of bu.idmg 

FOR SALE IN VILNIUS 
First fl of two story br.ck hse. 3 rms. kit, 
bthrm. & freestandmg bnck garage and 
1984 ..Ziguir auto Wili sell hse and car 
separately In Vilnius call - 73-0806 In In-
dlanapolls — (317) 872-4865 

Sav. parduoda namą Oak Lawn, IL: 
Delux. 3 mieg kamb . 2' z vonios: mūrinis 
..bi-ievel". apatiniam aukšte 2 dideli mieg 
Idealus butas uošviams. 2'.i auto garažas: 
centr šaldymas, didelis sklypas: arti gero 
susisiekimo ir parduotuvių $235,000. 
Kreiptis 708-423-2637. Kalbėti angliška' 

- _ , . * 
MOVING TO FLORIDA? 

Looking for a 2nd home or con-
dommium or retirement community in 
the .Sunshme State' 7 Call Robert at: 

Community Realty 
3856 W. 63 St. 

Chicago, IL 60629 
Tel. 312-581-9500 

Licensed tn Illinois and Florida 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 VVest 95th Stret 

Tel . — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMĄ 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

— - • - — ' • *m/. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St 
Tel 776-1486 

AMTECH REFRIGERTION & 
APPUANCE CO 

Gurrtm! 
»«pairj* 

196 J 

FASU 
CONVENlENT 
IN HOME OR 

CARRY IN 
SERVICE 

VĄJOP APPUANCF 
SPtOM !S t 

• Al* Co"Ci!'Or«i • P«fngero'ort 
• tttlfl • C « t £!«*;< Rorg»< 
• Mtcfowov»l • Woi><4ff • Dry«ri 

IKtHSfO BONOED INSUnrD 
• CtM for Dėta,'* 

NORTH 
61 ?1 W Adrt;son 312-286-8700 

SOUtH 
36'5 W 95ih Evergree-i Pk 706 423 0441 

Juozą* PUksKta. S*^ Mq-

' ' 
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G A R S U S I S LIETUVOS 
DAINŲ 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 13 d. 

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

Bendruomenės Kultūros Taryba 

Vilija ir Vitalija, kurioms būtinai reikia galvos operacijos, su savo motina. 
Jau yra surinkta 29,000 dol.. bet dar reikia 4,000 dol. šių Siamo dvynių 
operacijai, kurią darys Dalias, Tex. Aukas siųsti Lithuanian Charities, 2636 
W 71 St., Chicago, IL 60629. Visiems prisidėjusiems bus mergaitės labai 
dėkingos. 

LIETUVIŲ FONDO 
ŠEIMAI 

SUSIRENKANT 
J U R G I S JANUSAITIS 

Jau dvidešimt aštuntąjį karta 
renkasi Lietuvių Fondo didžioji 
šeima kovo 23 d. Jaunimo cen-
tran Chicagon j savo visuotinį 
metinį suvažiavimą. Lietuvių 
Fondo nariai renkasi ne pramo
gavimui, bet ir šį kartą rimtam 
darbui. Renkasi aptart i LF 
ugdymo, jo atei t ies veiklos 
planus. O jų daug, ypač dabar, 
kada pagalbos šaukiasi ir kovo
janti už laisvę ir nepriklau
somybę lietuvių tauta. 

Taigi sveikiname Lietuvių 
Fondo dvidešimt aštuntąjį narių 
metinį suvažiavimą su linkė
j imais , kad dalyvautų kuo 
daugiausia LF narių asmeniš
kai arba suteiktų savus įgalio
jimus kitiems LF tarybos, valdy
bos ar šiaip nariams. 

Gavome LF vadovybės prane
šimus ir apyskaitą už 1990 m. 
Našūs ir darbingi buvo metai. 
Pasiektas užsibrėžtas tikslas 
— sutelkta daugiau kaip penki 
milijonai dolerių įnašais. Tai 
buvę sėkmingiausi LF metai. 
Naujais nariais įstojo 131 as
muo. O 1990 m. įnašų gauta 
628,084 doleriai. Šiuo metu LF 
yra 6377 jo nariai. Iš tų narių 
didelis procentas yra išėjusių 
amžinybėn. 

Žvelgiant į paskutiniųjų metų 
duomenis vistik reikia susimąs
tyti. Naujų narių įstojo tik 131, 
Ir iš viso narių teturime ne daug 
per šešis tūkstančius. O LF jau 
sunkiai, nuoširdžiai dirba arti 
trijų dešimtmečių. Ir per tą 
laiką tik tiek narių? Sakykime, 
kad senųjų ateivių kartos lietu
viams gal yra svetimi mūsų fon
do reikalai. Bet juk po antrojo 
pasaulinio karo atvyko taip pat 
kelios dešimtys naujųjų ateivių. 
Per tą laikotarpį išaugo beveik 
dvi kartos, kuriose vistik dar 
rusena lietuviškoji kilmė, lie
tuviškoji veikla, rūpi lietuviš

kieji reikalai. 
LF nesustoja sutelkęs penkis 

milijonus, bet pasiryžta siekti 
dešimties milijonų fondo. Ar 
realu ar galima? Taip, realu, 
galima. Juk mename , kai 
jaunas dr. Antanas Razma su 
savo negausiu būreliu rėmėjų 
ėmėsi realizuoti kursuojančią 
mintį, kad reikia sukurti vieno 
milijono fondą, kuris tarnautų 
lietuviškosios išeivijos švietimo, 
kultūros ir jaunimo poreikiams. 
Tada spaudoje pasirodė priešin
gų minčių, entuziastai net buvo 
vadinami „svajotojais". Bet anie 
pirmūnai nepabūgo, bet dirbo, 
dirbo, dirbo. Ir štai anų pasėtoji 
sėkla — penki milijonai. Tad 
šiame LF narių suvažiavime 
skirkime laiko pagvildenti LF 
ateities ugdymo planus, paieš
koti paveikių būdų pajudinti 
tuos tūkstančius tėvynainių, 
kurie net su šimtine neatėjo į 
LF narių šeimą. 

Čia galėtų pasitarnauti dau
giau aktyvūs ir LF įgaliotiniai 
įvairiose kolonijose ir LB 
apylinkių valdybos. 

Štai mažytis pavyzdėlis. Esu 
nedidelės nausėdijos gyventojas. 
LF vadovybė prieš pusantrų 
metų man suteikė įgaliojimus 
rūpintis LF reikalais šiame tel
kinyje. Darbą pradėjau via 
pasibelsdamas su LF prašymu 
į čia gyvenančių tėvynainių 
duris. Taip, darbas nedėkingas. 
Kartais nuryji karčią piliulę, 
bet pagalvoji, juk dirbi bendram 
dideliam, lietuviškam tikslui. 
Tačiau su dideliu dėkingumu ir 
gilia pagarba miniu visus ir 
gausiai atsiliepusius į mano 
prašymą. Jie su tikrai dideliu 
nuoširdumu atsiliepia, įstoja 
naujais nariais, įamžina savo 
mylimuosius, amžynybėn išėju
sius — žmoną, vyrą, gimines, 
tėvus. O kokių gražių pavyzdžių 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Lemont, IL 

S P I N D U L I O ŠVENTĖ 

Sunku išeivijoje išlaikyti lie
tuvybę. Iš visų pusių maišosi 
svetima kalba, kišasi svetima 
kultūra. Tautinis šokis suriša 
mus su protėviais ir Lietuvos 
papročiais. Vasario 2 dieną 
Lietuvių centre susirinko apie 
260 svečių, atšvęsti Spindulio 
tautinių šokių grupės 15 metų 
sukaktį . Penkiol ika metų... 
daug, daug metų, kurie pra
skrido kaip vėjas. Nemažai 
jaunimo yra paaukoję laiko šiai 
grupei. Nemažai jų jau vargiai 
jaunimu gali vadintis! Daug šių 
buvusių šokėjų susirinko šia 
proga pasveikinti dabartinius 
spinduliečius ir prisiminti t a s 
dienas, kai i r jie dalyvavo šokio 
sūkuryje. 

Vakaro pranešėja buvo Asta 
K a z l a u s k a i t ė . P r o g r a m a 

nutinka, kai pora švenčia savo 
vedybinio gyvenimo sukaktį ir 
ta proga štai įgaliotiniui įteikia 
gražų čekį, save įamžindami LF 
šeimoje. 

įgaliotinių darbas apimtų 
didesniuosius ir mažesniuosius 
lietuvių telkinius ir ta ip suras
tume daug naujų LF narių. 

Tenka LF vadovybę nuošir
džiai pasveikinti už didelį 
pasiaukojimą, darbus atliekant 
be jokio atlyginimo. O darbuoto
jai taupo kiekvieną centą, kad 
tik būtų didesnis pelnas lie
t uv i šk i ems re ika lams . Iš 
paskelbtos apyskaitos 1990 m. 
matome, k a d l i tuanist inėm 
mokyklom ir jų mokslo 
priemonėm paskirta 56,825 dol. 
Lietuviams studentams stipen
dijoms net 87,000 dol., iš jų 
Lietuvos studentams 50,400 dol. 
Kultūriniams reikalams 53,500 
dol. Pagalba Lietuvai 10,000 
dol. 

Tai štai akivaizdūs LF darbai, 
kurių nuginčyti niekas negali. 
Dargi LF vadovybė renkama 
suvažiavimuose, demokratišku 
būdu, ko kitos organizacijos 
nepraktikuoja ir tvarkosi „ne-
pamainomumo" principais. 

Šiame suvažiavime be prane
šimų ir k i tų svarstybų yra 
numatytas ir LF 40 paragrafo 
į s t a tų p a k e i t i m a s . Š is 
pakeitimas liestų LF ateitį, 
galimybes L F dalį lėšų skirti 
Lietuvai. Nekartosiu pakeitimo 
teksto, tai bus paskelbta nuta
rimai po suvažiavimo. Bet čia 
suvažiavimo dalyviai turėtų 
gerai įsigilinti į LF veiklos 
ateitį ir, t ik suradus geriausią 
sprendimą, pakeisti įstatus. Tuo 
tarpu manytina, kad LF pagrin
dinio kapitalo, kad ir vieno mili
jono, tuo t a rpu perduoti Lietu
vai gal nereikėtų skubėti, o 
milijono, gerai investuoto, palū
kanų bent 70,000 šiuo metu pa
kaktų būtinai reikalingai pagal
bai Lietuvai. Tai tik gal būtų 
sąlyga, o kai Lietuva bus visiš
kai laisva, t ada ir LF paskirtis 
pasikeistų iš pagrindų. 

Mąstant apie šį suvažiavimą, 
ieškokime i r būdų, kaip spar
čiau ugdyti LF pagrindinį 
kapitalą. Suraskime kiekvieną 
bet kur gyvenant į lietuvį, 
organizaciją, kurie taptų LF 
šeimos nariais . O dešimties 
milijonų sutelkimo galimybės, 
visiems sujudus, būtų reali 
galimybė. 

prasidėjo gyva šokių pynę, kuri 
buvo skurta 1990 Miiwaukee 
T a r p t a u t i n i a m festivaliui. 
Toliau vienas po kito sekė 
pasiutpolkė ir visų mėgiamas 
vyrų šokis miki ta . Smagu 
žiūrėti, kaip vikriai ir grakščiai 
jaunimas pasirodo. Neatsiliko ir 
merginos, kurios pašoko grakš
tų abrūsėlį — šokį, kuris vaiz
duoja rankšliuosčių audimą. 
Programoje sekė mainytinė pol
ka ir keturių dalių šokis ketvir
tainis. Šokėjai gyvai, linksmai 
pasirodė. Programą užbaigė su 
liuoksniniu, linksmu pramogi
niu šokiu. 

Akordeonistai šiai programai 
buvo Viktoras Puodžiūnas ir 
Spindulio vadovė Rasa Posko-
čimienė. Rasa nenuilsdama dir
ba su spinduliečiais, ir jai buvo 
išreikšta padėka iš šokėjų, iš 
Grandies tautinių šokių grupės 
ir ta ip pat buvo pasveikinta 
buvusių šokėjų vardu. Rasa 
choreografuoja šokius, ruošia 
p rogramas ir, aišku, groja 

šokėjams. Jai vadovaujant 
Spindulio grupė yra dalyvavus 
t au t in ių šokių šventėse, 
Milvvaukee Holiday Fair ir kar
tu su Dainavos ansambliu statė 
Lietuviškas Vestuves ir atliko 
„Kai Papartis Žydi". Tik šiais 
metais grupė pasirodė kardinolo 
Bernardino priėmime Palaimin
to Jurgio Matulaičio misijoje ir 
vasario mėnesį pasirodė Daley 
Center Plazoje vasario 16-tos 
proga. Padėkos buvo išreikštos 
Algiui Trinkūnui už scenos 
dekoracijas ir Algiui Mockai-
čiui, kuris jau ilgą eilę metų fo
tografuoja Spindulio pasirody
mus. 

Svečiai po programos skaniai 
pavalgė puikiai paruošto šei
mininkės Aldonos Šoliūnienės 
maisto. Buvo proga pasilinks
minti grojant Gintaro orkestrui. 
Susirinkę linksmai praleido 
vakarą, linkėdami Rasai Pos-
kočimienei ir Spindulio grupei 
dar ilgai gyvuoti. 

Agnė Katiliškytė 

A.tA. 
RAIMUNDUI HORNUI 

Australijoje m i r u s , gili užuojauta jo seseriai MEILU
TEI RULIENEI , Beverly Shores Lietuvių klubo narei. 

Beverly Shores Lietuvių klubas 

A.tA. 
BRONIUS J. MEDELIS 

Baltimorietis po sunkios operacijos mirė Bon Secours 
ligoninėje, Baltimorėje, 1991 m. kovo 4 d., palikęs liūdėti 
žmoną Stasę Ilgūnaitę-Medelienę, seserį Ameliją Medelytę 
Lietuvoje, pusseserę Stelą Medelytę Floridoje ir kitus gimines, 
draugus ir pažįstamus. Palaidotas kovo 9 d. po gedulingų šv. 
Mišių iš Šv. Alfonso lietuvių parapijos bažnyčios, Loudon Park 
kapinių mauzoliejuje. 

Velionis buvo baigęs Vytauto Didžiojo universiteto 
humanitarinio fakulteto filosofijos skyrių. Lietuvoje buvo 
vidurinės mokyklos mokytoju. B. Medelis buvo kultūrininkas, 
tautinių senienų, knygų, archyvinės medžiagos rinkėjas, 
puoselėtojas. Stengėsi išsaugoti Amerikos lietuvių kultūrinį 
palikimą, jų pėdsakus. Rengėsi rašyti Baltimorės lietuvių 
istoriją. Netikėta mirtis nutraukė jo planus. 

Teilsisi Viešpaties ramybėje 
Stasė Medelienė 

G A I D A S - D A I M I D 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA ffi CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9862 

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

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

Ds STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

Mūsų brangiam ilgamečiui Akademinio Skautų 
Sąjūdžio Dvasios Vadovui ir Akademikų Skaučių 
Draugovės Garbės Nariui 

A.tA. 
Tėvui kun. dr. JONUI KUBILIUI, SJ 

m i r u s , didžia; nu l i ūdę , re i šk iame nuoširdžią 
užuojautą velionio giminėms, Lietuvių Jėzuitų Ordino 
Tėvams ir Broliams ir visiems velionio artimiesiems. 

Akademinis Skautų Sąjūdis 
Akademikių Skaučių Draugovė 
Korp! VYTIS 
Filisterių Skautų Sąjunga 

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

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

K i t i S . C . L a c k l a i d o t u v i ų n a m a i : 
* P a l o s H i l l s 
H i c k o r y H i l l s 
C h i c a g o 

Visų telefonas: 708-974-4410 

11028 S o u t h w e s t H w y . 
9236 S. R o b e r t s Rd . * 

2424 W . 69 St . ' 

A.tA. 
MALVINAI VELECKIENEI 

mirus, jos dukrai IRENAI, sūnui 
EVALDUI ir jų artimiesiems nuošir
džią užuojautą reiškia 

Jonas Markualdas 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-<312)-476-2343 

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

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

V i s u s l a ido tuv ių n a m u s galite pas iekt i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 



adienis, 1991 m. kovo mėn. 16 d. 

x Zita Pe tk ienė iš Seattle, 
- !.. yra atvykusi į Chicagą 

da lyvau t i s a v o m o t i n o s 
metinėse šv. Mišiose ir pami
nėjime, i :ena iš Seattle 

\ į :iių komi
te to suorgani; 
kuri; ; 

piani-
mpanuos. 

-: yra 
^auti. 

k Į daina v 

x A k a d e m i n i o S k a u t ų 
są jū i 
Diri die-

• 

VSS na 
•ni šiame ; tiame susi-

ie dalyvauti. Daugiau 
žinių bus trečiadienio „Skauty-

• 

x Dainų šventės ir operos 
chora i pastoviai repetuoja ir 

• 

* ba dairiomis. S' 
dalj 

aini-
ninkai. 

re 
ka te 
raštu 

x J o n a s Rugelis, LB Vidu-
ios rink 

korr 
• 

LB ' inę ve-
pri;-' nkamus 
kandidatu^. \ mų 

pirminin-
- • -649 arba 

1139 Nichois Lane. 
May vvood. IL 60153. Kiti komi-

- nariai - sekretorė Birutė 
Trinki"- i i ir 
nariai — Povilas Norvilas 
Chicagoje Karaliū
nas Lemonte. 

x Dr. J u o z a s Olekas , Lietu
vos Sv< • -saugos minist
ras, kalbės apie dabartinę pa
dėti Lietuvoje, apie savo susi
tikimus su JAV biu atstovais 
VVashington'e ir apie ,.Lithua-
nian Mercy Lift'": kovo 16 d., 

idienį. 7 v.v. Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje, 6500 S. 
Pulaski. Chicago, IL.ir sekma-

į. kovo 17 d.. 5 v. p.p. 
Pasaulio Lietuviu centre, 511 E. 
127 St., Lemont. IL. įėjimas 
veltui. Informacija: Lithuanian 
H'.tlinp. t*>'. 1-708 257-6777. 

x Kriš tanavič iaus Fondas 
padeda tikos 
T j. rimo ir Studijų centrą, k 
užmojis yra 'šsaug Įtau-

ities 
kartom- darbai reikii; 

moraline^ \r T.: - pa-
rarrr omenės 
Bendrai dirbant, mūsų at* 
gali bu laiminga. 

mokesčiu nurašomos aukos a r 
pasr dre-

5620 South Cla remont 
A ve., Chicago, IL 60636 USA. 

12)434-4545 
ninkaK Robertas 

x Am<-ri< an Travel Service 
Bureau parūpi ; 

kur 

mie« žmogų 

pah 
tu* Tą p;<f . at 
liek 
T,') IĮ 
kur 
Kreiptis j American Travel 
Service Bureau, 9727 S. W « 
te rn Ave., Chicago, IL6<)< 
Tel. 1-312-238-9787, 

l ie tuvių veikėjų, propa
guojančių Lietuvą amerikiečių 
tarpe. Taip pat ji yra redaktorė 
Tulpe- Time i r „ D r a u g o " 
nuo la t inė b e n d r a d a r b ė . Z. 
Petkienė veda šokių ansamblį 
..Lietutį"', kuris pasirodo ir ki
toms tautybėms. Ta proga ji 
aplankė ..Draugo'' redakciją ir 
atvežė korespondenciją iš Seat 
tie lietuvių veik 

x Dr . L e o n a s ir I r e n a 
Kriauėeliūnai, suprasdami Le-
monto Lietuvių centro svarbą ir 
reikalingumą, paskolai suma
žinti paaukojo 10,000 dol. 
Lemonto gyventojai nuoširdžiai 
jiems yra dėkingi. Laukiame ir 
k i tas šeimas pasek t i jų 

zdžiu. 
x Aktual ius J a u n i m o są

jungos re ika lus sva r s tys ime 
Chicagos skyriaus susirinkime 

Kmadienį, kovo 17 d., 6 vai. 
vak. Seklyčioje vyksiančiam 
susirinkime. J a u n i m a s pra
šomas dalyvauti. 

x Marijos Neka l to P ras i 
dėjimo seserų rėmėjų šventė 
rengiama sekmadienį, balan
džio 21 d. Šventė prasidės šv. 
Mišiomis 3 vai. po pietų Jėzui
tų koplyčioje. Metinė vakarienė 
bus 4 vai. Jaunimo centro salėje. 

imu.- platina rėmėjų 
narė- ir N ir J. Vazneliai G 
International parduotuvėje. 
Visi kviečiami. 

x Lietuvių F r o n t o bičiul ių 
rinkimų komisija praneša, kad. 
suskaičiavus balsus, buvo į 
tarybą išrinkti Gintė Damušyte. 
Vytautas Vardys. Kazys Am-
brozaitis, Virgus L. Volertas, 
Algis Raulinaitis. Kęstutis Gir
nius. Zigmas B'inkis, Vytautas 
Majauskas ir Vytautas Auš
rotas. Į Kontrolės komisiją iš
rinkti Jonas Kaval iūnas. Pily 
pas Narutis ir Vacys Šaulys. 

x D a i n ų š v e n t ė s c h o r ų 
repetici ja pirmadienį, sausio 
18 d., vyks Jaunimo centre. Re
peticija tęsis nuo 7:30 iki 9:30 
vai. vak. Šventė sparčiai artėja, 
todėl visi choristai prašomi 
būtinai repeticijoje dalyvauti , 
kad t inkamai pasiruoštume 
šventei. 

x I e škomas Vytas S k u č a s , 
Chicagoje. 6640 S. Fair-

field. Ieško jo sesuo Donata 
S k u č a i t ė - P a t a p a v i č i e n ė . 
Prašome a t s i l i ep t i r a š a n t : 
L i thuan ia , K a u n a s 23300, 
Baltų g-vė 73-10, R iča rdas Pa-
tapavioius. 

(sk) 

x Grei t p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apvlinkėse. Skambinki te 
RE MAX REALTORS, Rimas 
Stankus , tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7 i 61. 

' sk ' 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Fede ra l Savings , 
2212 West Cermak R o a d - ei. 
VI 7-7747. 

(sk) 

x Dėmesio video a p a r a t ų 
savininkai! N tikrai 
kokybiškai išversti video įra 
iš Lietuvoje naudojamos PAL 

mos . amer ik i e t i šk 
' ir atvirkščiai, kreipk 

INTER VIDEO. Su mot 
-i;t „digital" ap >. už 

prieinama kaina galima p< 
:ūsų vaizdajuostes i I V U-

VHS, - - mm 
„high-band" Stereo Hi-Fi forma 

Taip pa t perrašome 16 
mm kino filmus i videojuostas. 

x Religinių giesmių švente 
rengia antradienį, kovo 26 d., 
7:30 vai. vak. Lietuvių centre 
Lemon te . Programą a t l iks 
Tėviškės parapijos choras. Kvie
čiami visi Lemonto ir apylinkių 
gyventojai pasiklausyti gražaus 
giedojimo. 

x Ž inomas To ron to lietu
vių c h o r a s „Volungė" , ku 
r i am vadovauja muz. Dalia 
V i skon t i enė , než iūr in t dis
tancijos, dalyvaus Dainų šven
tėje. Bendrai paėmus, Torontas 
žada stipriai pasirodyti net su 
penkiais chorais. 

x Vyresn io amž iaus žmo
n ė m s Šv. Kryžiaus ligoninė 
įkūrė priežiūros centrą Šv. 
Kazimiero seserų centriniame 

• name. 2601 W. Marąuette Rd. 
Centras vadinasi Motinos Mari
jos Kaupaitės vardu ir veiks 
pirmadieniais-penktadieniais 
nuo 7val. ryto iki 5:30 vai. p.p. 
Reikia t ik pasiskambinti iš 
anksto tel. 312-471-8032. 

x E. J o n u š i e n ė , iš Omahos, 
Nebr.. pratęsdama prenumera
tą, paaukojo 100 dol. spaudos 
palaikymui. Už didelę auką 
nuoširdžiai dėkojame. 

x Lietuvių B e n d r u o m e n ė s 
L e m o n t o apy l inkė už nuola
tinę jos informaciją atsiuntė 50 
dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame 
ir linkime sėkmės lietuviškos 
veiklos tolimesniuose darbuose. 

x Archi t . Edm. A r b a s iš S. 
Monica, Ca., atsiuntė 50 dol. 
auką ir prisiminė straipsni apie 
J kūrybą. Jo paties straipsnis 

l auk ia savo e i lės , nes jis 
d e d a m a s tik k u l t ū r i n i a m 
priede. Už auką nuoširdžiai 
dėkojame. 

l i tuanis t inės mokyklos lei 
diniams. 

Studijoms Julius neapsispien 
dęs, ar stos į architektūros fa 
kultetą Tulane universitete, ai 
į krantų apsaugos tarnybos aka 
demijąiU.S. Coast Guaid A 
d e m v i . 

Abiturientai k a r t u su Lietuvių Moterų k lubų federacijos valdyba. 

ARTĖJA „PAVASARIO ŽIEDŲ" POKYLIS 

x Kun. J o n a s Kuzinskas, 
Svč. M. Marijos Gimimo parapi
jos klebonas, rūpinasi parapijos 
choro religinio koncerto suren
gimu. Koncertas įvyks kovo 24 
d.. Verbų sekmadienį, 3 v. p.p. 
parapijos bažnyčioje. 

(sk) 

x Balt ic M o n u m e n t s , Inc., 
2621 W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. '312*476-2882. Visų rūšių 
paminklai , žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

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

(sk.) 

x Optical S tudio , 2620 W. 
71 St., Ch icago , IL 60629, tel. 
312-778-6766. Kreiptis į 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 

1 v p.p. P i r m a d . i r an t rd . 
u ž d a r y t a . 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask 
va Su jūsų giminėmis ryšį 
palaiko ir perduoda visas infor
macijas mūsų raštinės atstovė 

Mūsų adresas I M E R V I D E O , Vilniuje. Prašome kreiptis: G.T. 
3533 S. Arch«T Ave.. Chicago. I N T E R N A T I O N A L , INC., 
IL 60609. te l . '312) 927 9091. 9525 S. 79th Ave., Hickory 
Sav. Pe t ras B e r n o t a s . Hffla, IL. Tel. (708) 430-7272. 

(sk) 

Jau per eilę metų, tradicija 
yra tapęs abi tur ientų pri
statymo ..Pavasario žiedų" 
pokylis. Šiais metais Lietuvių 
Moterų klubų federacijos Chica
gos klubo ruošiamas renginys 
įvyks 199im. balandžio 28 d. 
Sabre Room salėje. LMKF 
Chicagos klubo valdybai talkina 
abiturientų Motinų komitetas. 
Komitetą sudaro: Regina Žvi-
nakienė — pirmininkė, Alicija 
Mikučiauskienė. Regina Modes-
tavičienė, Jūratė Norvilienė ir 
Asta Reitnerienė. 

Žiemos šalčiai jau baigiasi ir 
saulė darosi šviesesnė ir 
šiltesnė. Tai pirmieji ženklai pa
vasario. Pavasriui atėjus, visų 
mintys krypsta į mokslo metų 
pabaigą ir mokyklų užbaigimus. 
Mielieji abiturientai, šis yra 
jūsų pavasaris. Jūsų baigimo 
pavasaris, kuris bus perpintas 
gėlėmis, saulės spinduliais ir 
atestatais. Nuotaikos bus lakios 
ir jausmai įvairūs. Jūs pasku-

x KARGO Į LIETUVĄ! Rū 
bus, naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas ir nereceptinius vais
tus ribotais kiekiais, galima 
siųsti į Lietuvą BE MUITO! 
siunčiame ORO LINIJA Į 
RYGĄ. Siuntinius atsiimti RY
GOS muitinėje. Minimumas 
110 lbs arba 50 kg. Kaina $1.45 
už svarą. Kreiptis į: G. T. In
ternational, tel. 708-430-7334, 
9525 So. 79th Ave., Hickory 
Hills, IL 60457. 

(sk) 
x PATRIA: didelis išpar

davimas! Dauguma prekių su 
2 0 ^ 0 ^ nuolaida. Elektroni
ka, gintaras, kristalas, lino au
diniai, lietuviškos muzikos ka
setės, odos dirbiniai ir kt. PAT
RIA, 2628 W. 71 St., Chicago, 
tel. 312-778-2100. Sav. A. ir F . 
Siutai. 

(sk) 
x „ Ž A I B A S " N R . 6 -

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

(sk) 
x G.T. INTERNATIONAL, 

INC. rašo vietinius bilietus ir 
tvirtina Aerofloto reisus atvyks
tantiems iŠ Lietuvos. Taip pat 
parūptame profesionalų pasi
tikimą ir persodinimą New 
Yorko bei Washingtono Aero
uostuose. Prašome 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) 

tinį kartą uždarysite gimnazijos 
duris ir nubrauksite ašarą. 
Gražūs gimnazijos prisiminimai 
liks praeitimi. Jūs su viltimi 
žiūrėsite į ateitį. Pradėsite 
naują gyvenimo laikotarpį. Tas 
laikotarpis bus smagus. įdomus 
ir pilnas naujenybių. Tinkamai 
a t švęs t i savo gimnazijos 
užbaigimą su tėveliais, gimi
nėmis ir draugais dalyvaukite 
„Pavasario žiedų" pokylyje. 

LMKF Chicagos klubas malo
niai kviečia visuomene šiame 
pokylyje dalyvauti ir pasigėrėti 
mūsų abiturientais, kurie yra 
tikrai daug pasiekę ir labai 
daug žadantys. Jie t ikrai yra 
„Pavasar io ž iedai" . Tegul 
balandžio 28 d. Sabre Room salė 
lūžta nuo lietuviškos dainos, 
šokio ir džiaugsmo! 

Svajonė R. Kerelytė 

pasiekus aukščiausius (A) pažy
mius ir yra pažymėta Illinois 
S ta te Scholar. Ji ta ip pat 
priklausė gimnazijos Amnesty 
International Society ir buvo 
Ispanų ir Ispanų garbės klubų 
sekretorė. 

Lietuviškame gyvenime Kris
t ina baigė Lemonto Maironio 
lituanistinę mokyklą ir dabar 
lanko Pedagogini Lituanistikos 
ins t i tu tą . Ate i t in inkė nuo 
mažens. Kristina šiais metais 
y ra Prez . A. S tu lg insk io 
moksleivių ateitininkų kuopos 
kop i rmin inkė ir Pa r t i zano 
D a u m a n t o jaunučių- jaunių 
kuopos vadovė. Kristina yra 
vadovavus jaunučiams ateiti
ninkams Dainavos stovykloje. 
Ji priklauso „Spindulio" an
samblio šokėjų grupei. 

Šokio mėgėja, Kristina yra 
šokus su Dovvners Grove Park 
District Repertory Ballet Co. 
Besiruošdama ateities darbui, 4 
metus savanoriškai dirbo Hins-
dale ligoninėje kaip „candy 
striper". 

Kristina ruošis gailestingos 
sesers profesijai, bet dar nenu-
sprendus kuriame universitete. 

K r i s t i n a L i a u g a u d a i t ė . 
Algio ir Danutės Liaugaudų 
duktė, šiais metais baigia Benet 
Academy, Lisle. IL. Gimnazijo
je Kristina priklausė National 
Honor Society. visus 4 metus 

x Lietuvos Dukte rų drau
gija turės Velykų pyragų išpar
davimą kovo 28 d., Didįjį 
Ketvirtadienį, 9 v.r. — 4 v. p.p. 
Dukterų nameliuose, 2735 W. 
71 St., Chicago, IL. 

(sk) 

x Lietuvaitė 34 m. 5'4" ūgio 
norėtų susipažinti s u vyriškiu 
iki 45 m. amžiaus. Pageidaučiau 
nuotraukos. Rašyti: La ima 
Urniežiūtė c/o S. Maku tėnas , 
7848 N. Telway, Indianapolis, 
IN 46256. 

(sk) 

x Lietuvių Muzikos Šven
tei aukojo: $1,000 Juozas ir 
Valeria Stanaičiai, po $250 
Albertas ir Irena Kereliai, 
Alina ir Vandelinas Doman 
skiai, po $100 dr. Laimutė 
Griniūtė, LB New Britain 
apylinkė, prel. Simonas Mor 
k ū n a s . J a n i n a Žitkus. 
Dėkojame ir prašome remti 
šventę, siųsti aukas: Lithua
nian Music Festival , P. O. 
Box 29485, C h i c a g o , IL 
606294)485. 

(sk> 

Krista Šil imaitytė, Danu 
Šilimaitienės Pape ir Rus 
Pape duktė, šiais metais baigia 
Marijos aukštesniąja mokyklą 
Chicagoje. Gimnazijoje Krista 
buvo Garbės sąraše ir apra -
Who"s Who Amonį; Ame> 
High School Studente 
1989-1990 metais. Ji taip pat 
priklausė Rūtos rateliui, šiais 
metais eidama vicepirmini] 
pareigas, ir Vokiečių kalbos klu
bui. 

Lietuviškame gyvenime L 
ta baigė Kr. Donelaičio aukš
tesniąją lit. mokyklą 
pagyrimo lapu ir dabar ant 
metus lanko Pedatr<> 
Lituanistikos institutą. Ji yra 
buvusi jūrų skautė. Krista 
priklauso Kun. Alf. Lipni 
moksleiviu ateitininku ku 
ir šiais metais yra kuopos pirmi
ninkė. Ji taip pat šoka Grand 
tautinių šokių grupėje. 

Mėgiamiausi Krist'.s laisva
laikio užsiėmimai yra tinklinio 
lošimas ir tautiniai šokiai. 

Rudenį Krista pradės studi
juoti biznį Vvestern Michigan 
universitete, Kalamazoo. Mir^ 

Ju l ius P . Keblinskas, Vidos 
Kriščiūnaitės ir Algirdo Keb-
linskų sūnus, šiais metais bai
gia Hinsdale Central gimnaziją, 
Hinsdale. IL. Julius gimnazijo
je buvo Garbės sąraše ir 
pažymė ta s Il l inois S t a t e 
Scholar. Ketverius metus jis 
buvo varsity plaukimo koman
dos narys, o dvejus metus jos 
kapitonas. Paskutinius dvejus 
metus J u l i a u s komanda 
dalyvavo Illinois gimnazijų 
valstybinėse plaukimo varžy
bose, kuriose jis laimėjo bronzos 
medalį 200 yd. ir aukso medalį 
400 yd. estafetėse. Julius buvo 
gimnazijos moksleivių atletikos 
tarybos narys. 

Lietuviškame gyvenime Ju
lius baigė Lemonto Maironio Ii 
tuanistinę mokyklą ir anksčiau 
priklausė ateitininkų ir jūros 
skautų organizacijoms. 

Didelis sporto mėgėjas. Julius 
žaidžia tinklinį ir lacrosse gim
nazijos klubuose, bet ypatingai 
mėgsta buriavimą. Jis tur i 
meniškų gabumų ir yra pa
ruošęs iliustracijų gimnazijos ir 

BRANGS MOKSLAS 

Northvvestern universitetas 
nusprendė nuo rudens mok 
už mokslą pakelti 4.7'! ir tad-
metams kainuos 14,370 
Kambario ir maisto kaina pa
kils 4.90 ir sieks 4,636 mok-l*. 
metams. 

BIBLIOTEKOS 
VALDYBOJE 

Chicagos miesto bibliotekos 
komis ionier ius John Duff 
paskelbė, kad nauju vyriausio 
bibliotekos vedėjo padėjėju 
pasamdyta Pittsburgho uni 
versiteto bibliotekininkų pro
fesorė Carla Hayden su nx 
alga apie 65,000 dol. Part 
pradės eiti gegužės 16 d 

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

Tel. (1-312) 776-S162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, U 6"4i-

Tel. (708) ^ O l - J ^ 
Valandos p<ig.>l susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie \ \ e n u e 

< hicago. II M)629 

Tel . (1-312) 776-8700 
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