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Replika 

Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi! 

Ar Lietuva prašė 
1986 m. lapkričio 15 d. „Tieso

je" etatinis pamfletistas Jonas 
Lukoševičius iškoneveikė lie
tuvių išeivius, ginančius savo 
tautos laisvės bylą Vienos 
konferencijoje. Straipsnyje „Ką 
erzina žodžiai „žmogaus teisės" 
ir „taika", tarybinis kores
pondentas lėkštokai pasišaipo iš 
patriotinių organizacijų aktyvis
tų (jei partijos šaukliui 
prisireikė juos išplūsti, regimai 
jų triūsas atkreipti tarptautinio 
forumo dėmesį j Lietuvai 
daromas skriaudas nenuėjo 
veltui) — ir suveda visą 
argumentacijos svorį į 
pagrindinį priekaištą — „..: ar 
Lietuva prašė", kad išeiviai jai 
atstovautų. . . Klausimas iš 
tikrųjų esminis. Verta panagri
nėti jį nuodugniau. 

Mokantis vidurinėje mokyklo
je ir vėliau studijuojant teko 
pažinti nemažą skaičių vienme
čių. Iasikalbėjus, paaiškėdavo, 
kad beveik iš kiekvieno šeimos 
arba artimiausių giminių kas 
nors buvo pokario meta is 
represuotas, išvežtas į Sibirą, iš 
kur grįžo arba negrįžo. Kukliau
siais apskaičiavimais „Stalino 
klaidų" (tada, jų darymo metu, 
vadintų „genialiausia liaudine 
politika") dėka buvo ištremta 
apie 600,000 mūsų tautiečiu. 
Vorkutos srityje, Lietuviškosios 
Tarybinės Enciklopedijos 
duomenimis, iki šiol tebegyvena 
6498 lietuviai tremtiniai. 

Gerbiamas Jonai Lukoševi
čiau, ar išdrįsite tvirtinti, kad 
šita milžiniška tautos masė 

buvo „nusikaltėliai", „buožės", 
„išnaudotojai", gavę pagal nuo
pelnus? Ir čia pat noriu kreiptis 
į Jus Jūsų klausimu: ar Lietuva 
prašė, kad jie būtų gyvuliniais 
vagonais, be maisto, vandens, 
oro, nėščios moterys, mažame
čiai vaikai ir bemirštantys 
seniai deportuoti į amžino įšalo 
platumas? Paklausinėji savo 
tėvų, giminių — ne. mes 
neprašėme, sako. Pereini 
gimtąją gatvę — ir iš kaimynų 
neatsiranda, kas šito būtų prašę. 
Išsišneki gamykloje, įstaigoje, 
studentų bendrabutyje — nė ten 
tokio prašytojo neatsiranda. Tai 
kieno valia tai įvyko? Kas šito 
prašė ir pageidavo? 

Pakedenkime istorines 
peripetijas — iki 1940 m., kol 
Vilniuje, Kaune. Šiauliuose. Pa
nevėžyje nestovėjo tankai su 
raudonomis žvaigždėmis, nie
kam tokie turistiniai pomėgiai 
— važiuoti į Sibirą numirti — 
nekildavo. Beje, tų tankų — 
klausinėkite skersai išilgai 
respubliką — irgi n iekas 
nemaldavo atsiųsti, ir Jūsų 
tėveliai, draugas žurnaliste, 
taipogi ne išimtis. 0 jei jau 
Cvirkos, Neries, Adomausko, 
Giros ir kompanijonų vojaža į 
Kremlių laikysime „Lietuvos 
prašymu" įdukrinti ją TSRS 
šeimon, tai panašiai kažkada ir 
visa Juodoji Afrika, genčių 
vadukų lūpomis už st iklo 
karolius prašėsi ir rašėsi 
priimama Britų ar Prancūzų 
imperijon... 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
SOLIDARUMAS 

SU LIETUVA 

Vysk. Paulius Baltakis, 
sužinojęs apie vėliausius įvy
kius Lietuvoje, dar prieš vasa
rio 16 d., skubiai susisiekė su 
lietuviškų parapijų klebonais 
bei su vietiniais vyskupais, 
kviesdamas juos, jų vyskupijas 
ir parapiečius jungtis maldoje 
bei pasninku su besimeldžian
čiais ir pasninkaujančiais Lie
tuvoje. 

Pats pirmasis į Baltakio 
prašymą atsiliepė Šv. Vincento 
Pauliečio parapijos Pittsburghe 
klebonas prel. Paul Lackner, 
savo laiške pažadėdamas, kad jo 
parapijoje bus kalbamas rožinis 
už Lietuvą kasdieną. 

Taip pat Detroito arkivysk. 
Edmund Szoka išsiuntinėjo ne 
vien lietuviams, bet visiems 
vyskupijos kunigams laišką, 
kuriame primena, kad lietuvių 
tauta pernai atšventė 600 m. 
krikšto jubiliejų. Jis taip pat 
priminė kunigams, kad Lietuva 
šiemet švenčia 70 m. nepri
klausomybės atstatymo sukak
tį, tačiau tragiškose sąlygose. 

Detroito arkivysk. Szoka 
tol iau prašo visų kunigų 
a tkre ip t i dėmesį į vysk. 
Baltakio atsišaukimą, kurio 
tekstą prideda prie savo laiško. 
Detroito arkivyskupijoje yra dvi 
lietuviškos parapijos. Arkivysk. 
Szoka apskaičiuoja, kad jo 
vyskupijoj yra apie 1.200 
lietuvių. 

Newarko arkivysk. Theodore 
McCarrick taip pat atsiliepda
mas į vysk. Baltakio laišką. 

pr i tarė pastarojo žygiui, 
prašant lietuviškų parapijų 
klebonus pravesti maldas už 
Lietuvą vasario mėnesį. 

Scranton vysk. James C. 
Timlin panašiai pritarė maldos 
už Lietuvą akcijai ir žadėjo 
visomis pastangomis prisidėti. 

Tai tik patys pirmieji at
siliepimai šiuo reikalu. 

GAVĖNIOS STOTYS 

Viena seniausių gavėnios 
tradicijų Romoje yra vadi
namos Gavėnios stotys. Jomis 
Romos krikščionys nuo seniau
sių laikų išreikšdavo savo ga-
vėninę maldą ir susitelkimą at 
gailos dvasioje. Gavėnios stotys 
yra susijusios su kankinių gar
binimu ir su bažnyčiomis bei 
bazilikomis, pastatytomis ant 
kankinių kapų. Gavėnios stoty
se, tai yra ant kankinių kapų 
pastatytose bažnučiose nuo pat 
pirmųjų krikščionybės amžių 
rinkdavosi krikščionys drauge 
su savo vyskupu — popiežium 
bendrai Gavėnios maldai ir 
Jėzaus Kr i s taus kančios 
apmastymui. Iškilmingomis at
gailos pamaldomis budėjimais 
ir procesijomis krikščionys reng
davosi Kristaus prisikėlimo 
šventėm — Velykom. Per ilgus 
šimtmečius Romos krikščionys 
liko ištikimi šiai Gavėnios 
stočių tradicijai. Antrojo pa
saulinio karo metu ši tradicija 
dėl įvairių priežasčių buvo 
benutrūkstanti. Bet popiežius 
Jonas XXIII ją vėl atnaujino. Ją 
ištikimai tęsė Paulius VI ir su 
nauju uolumu tęsia dabartinis 
popiežius Jon^s Paulius II. 

Armėnų intelektualų vienas vadų — Igor Muradyan kalba didžiųjų demonstracijų metu miniai 
Erevane. Ši fotografija buvo išvežta iš Armėnijos ir perduota vienai Vakarų agentūrai. 

OSI direktoriaus pranešimas Chicagoje 
Chicago. — OSI dabartinis 

direktorius Neal Sher buvo 
atvykęs į Chicagą ir čia Ner 
Tamid kongregacijos nariams ir 
kitiems kalbėjo apie tos įstaigos 
veiklą Teisingumo departamen
te. Vakar buvo atspausdinta 
trumpa šio pranešimo pirmoji 
dalis. Šiandien duodame antrąją 
dalį. 

Deportuojamieji 

Apžvelgęs jau mirusiojo iš-
deportuoto Karlo Linno veiklą, 
kaip ..nacių įsteigtos koncentra
cijos stovyklos vado Tartu, Esti
joje", jis konstatavo, kad visa 
žydų bendruomenė Estijoje, kuri 
nebuvo pabėgusi iš krašto, 
buvo nacių įsakymu sunaikin
ta. Tvirtindamas, jog gauti 
įrodymai iš Sovietų Sąjungos 
apie Linną buvo pilnai ištirti ir 
patikrinti amerikiečių doku
mentų ekspertų, jis mano, kad 
byla prieš Linną buvo įrodyta... 
Taigi, bet kokie švelninatys fak
tai Linno situacijoje neturėjo 
reikšmės. Sher mano, jog tei
singumas buvo įvykdytas iš-
deportuojant Linną į Sovietų 
Sąjungą, nežiūrint to fakto, kad 
Sovietai jį buvo nuteisę jam ne
sant teisme — i n absentia. 
Direktorius nekėlė klausimo 
apie Sovietų teismo teisėtumą, 
kad sprendimas ir jo nuteisimas 
Sovietų laikraščiuose buvo pa
skelbtas keletą dienų anksčiau, 
dar neprasidėjus jo teismui. 

Linno tragedija 

Linno deportacija buvo nebe 
politinių kivirčų. Sakydamas, 
jog jo įstaigai buvo didelis spau
dimą.-, Mr. Sher daug nuopelnų 
priskyrė Patrick Buchanan, 
buvusiam Baltųjų rūmų 
komunikacijos direktoriui, už jo 
suorkestruotas pastangas palik
ti Linną Amerikoje. 

Jis pastebėjo, jog jis mano. kad 
yra tragiška, kad kai kurie 
pabaltiečiai tebegalvoja apie 
Linną kaip kankinį ir auką. 

Vokiečio byla 

Buvo ir daugiau, ne taip 
išgarsintų kitų bylų, kurias 
vedė teismo keliu. Viena iš 
tokių buvo Chicagoje gyvenan
čio Martin Barte?ch, kuris yra 
Rumunijos vokietis. Pagal 
rastus dokumentus archyvuose, 
jis buvo Mounthausene SS sar
gybiniu ir nušovė žydų jaunuolį 
stovykloje. Bartesch duktė pa

sakė, kad jos tėvas tada buvo 16 
metų ir pagal griežtą įsakymą 
jis nušovė tą bebėgantį jaunuolį. 
Atsisakymas tai padaryti, būtų 
buvęs kaip savęs paties 
pasmerkimas, nes jis būtų 
buvęs nacių tuoj pat sušaudytas. 
Sher į tai turėjo kitokį požiūrį. 
Tokie sargybiniai nebuvo „maži 
žmogeliai", mano jis. „Nukentė
jusiems ir jų ip ;moms tokie 
žmonės buvo Holokaustas", 
pasakė Neal Sher. 

Ukrainiečio byla 

Cituodamas kitą atvejį — 
Bohden Kozij bylą, OSI direk
torius pasakė, kad Kozij buvo 
ukrainiečių policininkas". 
Tokie žmonės, kiek tik akys 
užmatė, persekiodavo žydus 
getuose visoje Ukrainoje ir juos 
žudydavo". Ir jis pasakė, kad 
Kozij kaltas 4 m. mergaitės ir 
jos šeimos nužudymu. „Holo
kaustas buvo įsikūnijęs Bohdan 
Kozije", sakė Sher. „Ar kas gali 
drąsiai pasakyti, kad Bohdan 
Kozij buvo mažas žmogelis? Bet 
yra kurie taip pareiškė — tai yra 
blasfemija". 

Austrijos prezidento „byla" 

Kurt Waldheim nėra maža 
žuvis arba ir pagal OSI kaltas. 
Waldheimui, Austrijos prezi
dentui, yra uždrausta įvažiuoti 
į Ameriką dėl to. kad jis padėjo 
deportuoti graikus partizanus ir 
žydus į įvairias mirties sto
vyklas, aiškino Sher. Jis atmetė 
tarptautinę istorikų komisiją, 
kuri buvo susirinkusi Vienoje 
diskutuoti Austrijos prezidento 
rolę karo metu. kaip nelogišką. 

„Amerikos įstatymas yra Tei
singumo depai"amento aiškina
mas" sakė jis. ..Irtai nėra jokio 
skirtumo, kai jie sako, kad jis 
yra karo nusikaltėlis, ar kai jie 
sako. kad jis yra nekaltas. Tai 
nesudaro jokio skirtumo man ar 
mano įstaigai dar ir dėl to, 
kad mūsų pranešimas yra tvir
tas kaip uola". Faktas, jog 
Valstybės sekretorius Shultzas 
ir generalinis prokuroras Meese 
buvo cituojami pasitarimuose su 
kitais oficialiais asmenimis, 
kurie pasakė. ;og byla prieš 
VValdheimą yra pagal mūsų 
istatymus,būt.i nenugalima". 

Baigdamas k :lbėti, jis pasakė, 
jog yra daug priežasčių dėl 
kurių reikia surast i karo 
nusikal tė l ius , bet viena 
svarbiausių yra tai, „kad tai yra 
teisinga taip daryti". 

Įvyk lai su armėnais 
Nebeužtenka tik pažadų 

M a s k v a . — Prieš dvejus 
metus susiorganizavo nedidelė 
armėnų intelektualų grupė, 
kuri pradėjo reikalauti didesnės 
demokratijos pagal Gorbačiovo 
paskelbtą poli t iką sovietų 
kraštuose. Jie išdrįso rinkti 
parašus ir prašyti Sovietų 
vyriausybę sutvarkyti seną 
ginčą armėnų naudai . J i e 
nuvyko į Maskvą ir ten savo 
pažiūras išdėstė oficialiems 
pareigūnams. 

Vienas jų buvo jaunas ekono
mistas Igor Muradyan. Dabar 
šis intelektualas yra vienas iš 
protestuojančių tūks tanč ių 
vadų, kuris ir pats nesitikėjo 
tokio didelio žmonių pritarimo. 

TRUMPAI 
VISUR 

Kas išteisino Walus? 
Klausimų ir atsakymų metu 

Sher pasakė, jog nėra būdų 
sužinoti, kiek daug nacių pabė
go į Ameriką. Bet direktorius 
patvirtino, jog OSI esmėje 
išteisino Frank Walus Chica
goje, kuris buvo apkaltintas 
žydų žudymu. Tačiau k i t i 
šaltiniai, pavyzdžiui Chicagos 
advokatų leidinyje rašoma, kad 
ne OSI panaikino Walus bylą, 
bet liudijimas kelių labai 
patikimų liudininkų, kurie 
aiškiai nurodė kur buvo kalti
namasis karo metu. 

Nesutinka su „Due process" 

Buvo jam priminta, kad būtų 
tokios bylos vedamos kriminali
niame teisme, bet ne civiliniu 
būdu. Sher tai tuojau pat 
atmetė. Vienu metu jis kaltino 
tą, kuris siūlo kriminalinį 
teismą, turinti paslėptų tikslų. 
„Tie, kurie reikalauja, jog mes 
vestume teisme kriminaliniu 
būdu bylą, daro todėl, kad 
pamatė jog mes žinojome ką 
darome Linno byloje... Visos 
pastangos, aš tikiu, yra labai 
subtilus būdas nukreipti mus 
nuo tikslo". Direktorius mano, 
kad „tokie debatai ir visa pro
cedūra panaikinti šį įstatymą, 
užtruktų labai ilgai ir OSI jau 
būtų pabaigusi savo darbą. 
Specialios taisyklės negalimos, 

| nes jie yra naciai. Štai kodėl yra 
toks kelias". 

Direktoius Sher pasakė, jog jo 
įstaiga bendradarbiauja su ki-. 
tomis vyriausybėmis, o ypač su 
Rytų ir Vakarų Europa, o taip 
pat ir su Kanada ir Australija, 
kurioms OSI padeda įsteigti 
panašias įstaigas. Jis sakė. kad 
kitos vyriausybės jiems padeda, 
nes iš ten ateina įrodymai ir 
liudininkai. 

— Sen. Gary Har t antrą 
kartą pasitraukė iš preziden
tinių rinkimų. 

— Mongolija turi gerą bale
tą. Žmonės mėgsta jo spektak
lius, nes visad būna pilnos salės 
žmonių. Repertuare vyrauja ba
leto klasika: Gulbių ežeras, 
Gisel, Spragtukas, Spartakas, 
Don Kichotas. Ypač gerą pasi
sekimą turi jų tautinis baletas 
„Liūdnų kalnų sakmė", kuris 
yra sukurtas pagal mongolų 
poeto ir prozininko Nacagdordzc 
senųjų legendų motyvus. Nese
niai ten gastroliavo baleto šokė
jas Petras Skirmantas. 

IS 
— Chicagos Tribūne dien

raštis savo vedamajame kovo 11 
d. pasisakė už senatoriaus Bob 
Dole kand ida tū rą į JAV 
prezidentus. 

— Genevoje beveik nutrūko 
derybos Afganistano klausi
mais, nes paaiškėjo, jog Sovietų 
Sąjunga palaiko Kabulo vyriau
sybės nusistatymą, kad nereikia 
laikinosios vyriausybės, kadan
gi vyriausybė yra. Tuo pačiu ir 
Sovietų kariuomenės išvežimas 
paskelbtu jų pačiu laiku gali 
būti neįmanomas. 

— P a n a m o s diktatorius gen. 
Noriega paprašė Libijos diktato
riaus Kaddafi paramos, praneša 
Reuterio žinių agentūra, nors 
pastebi, kad tai dar nepatvirtin
ta žinia. 

— Maskvoje sovietų spauda 
rašo, kad grobikai, kurie bandė 
komanduoti sovietų lėktuvą, 
buvo viena Sibiro muzikų 
šeima. Jie norėję, kad lėktuvas 
skristų į Londoną ar į kurią kitą 
kapitalistų sostinę. Jie vadinosi 
Ovečkin pavarde. 

— K o n g r e s m e n a s J a c k 
K e m p pasi t raukė iš prezi
dentinių kandidatų po nelaimė
tų pirminių rinkimų. 

— Nikaragvos Contras kovo
tojai, kurių pasitarimų delega
cijai su sandinistais vadovauja 
Adolfo Calero, pranešė, kad 
dabar jie sutinka susitikti nau
jiems pasitarimams. 

— Indonezijos prezidentas 
Suhar to per r ink tas penktą 
kartą penkių metų terminui 
tęsti prezidento pareigas. 

— Filipinų prezidentė Cor-
azon Aquino pranešė, kad ji 
nemano kandidatuoti 1992 m. į 
prezidentės postą. 

— Sovietų Sąjunga apkal
tino Ameriką už įvykius Pana
moje, kadangi ji kišasi į Pana
mos vidaus reikalus. 

— Amerika atšaukė sankcijas 
prieš davimą technologinių ins
trumentų Kinijai, nes Kinija 
nebeparduoda Silkworm raketų 
Iranui. 

— Šveicarijoje Britanijos 
princas Čarlis vos išvengė mir
ties, kai jis su draugais slidinėjo 
Kosters žiemos stovykloje. Jo 
draugas majoras Lindsay žuvo, 
o Patty Tomkinson nusilaužė 
abi kojas. 

— Klaipėdoje surengta foto-
meistro Bernardo Aleknavi
čiaus trečioji „Donelaitis ir 
mes" paroda. Aleknavičius jau 
30 metų domisi būrų dainiaus 
asmenybe ir kūryba. Donelaičio 
memorialinis muziejus, pasitik
damas literatūros klasiko 275-jų 
metinių jubiliejų, ruošiasi išleis
ti Aleknavičiaus nuotraukų al
bumą. 

Armėnų demonstracijos sukėlė 
Kremliui nepaprastai daug 
rūpesčių, nes tai liudija sistemos 
keitimą Sovietų Sąjungoje. Ar
mėnai dar prieš Kristų buvo 
žinomi plačiai ir apėmė plotą 
nuo Juodosios iki Kaspijos jūros. 
Tik vėliau turkai juos buvo 
pavergę kelis šimtmečius. 

Rašytojai pas Gorbačiovą 

Sovietai pavėlavo užgniaužti 
armėnų demonstracijas. Gorba
čiovas Maskvoje tarėsi su at
vykusiais rašytojais apie padėtį. 
Tai būdinga visai Gorbačiovo 
vidaus politikai, nes intelek
tualams buvo leista daugiau 
pasisakyti apie sovietijos padėtį 
spaudoje. Įvykių metu buvo 
padarytas filmas, kurį išgavo 
rusų disidentas Sergey Grigari-
jants ir vėliau perdavė ameri
kiečiams. Pagal jį, tai esąs pats 
didžiausias demokratinio pro
ceso pasireiškimas Sovietų Są
jungoje. 

Nesiimta griežtų priemonių 

Je i Sovietų Gorbačiovas 
nepajėgs armėnų reikalo greitai 
išspręsti, tai senieji partiečiai 
turės stiprų ginklą prieš jo 
daromus pakeitimus. Gorbačio
vas pažadėjo išsamiai apsvars
ty t i jų prašymą. Užsienio 
diplomatai pastebi, kad prieš 
armėnus nebuvo imtasi labai 
griežtų priemonių ir tai esą 
reiškia, kad Gorbačiovas nori tą 
krizę išspręsti susitarimo keliu. 
Jei susiformuos intelektualų 
opozicija, ir su kuria kalbėsis 
Gorbačiovas, tai įvykiai Sovietų 
Sąjungoje turėtų būti pasukti 
naudinga vaga. 90.000 surinktų 
armėnų parašų turėjo savo 
prasmę. 

Neužtenka tik pažadų 

Po trijų pasitarimų Maskvoje, 
kai delegatai parvyko į sostinę 
Erevaną, jie minioms pasakė, 
kad laimėjo, nes Politbiuro 
narys Demičevas supratęs, kad 
jų reikalavimai nėra nei prieš-
sovietiniai nei tautiniai. Gor
bačiovas priėmė Z. Balajaną 
ir S. Kaputkijaną, du armėnų 
rašytojus, kurie išdėstė jų reika
lav imus . Pokalbis buvęs 
d raug iškas ir Gorbačiovas 
pažadėjęs jų problemas palan
kiai spręsti. Balajanas apie tai 
pranešė armėnų miniai. Po toji 
išsiskirstė, tačiau jei Gor
bačiovas tik kalbės, o nieko 
nedarys konkrečiai, tai armėnai 
sutarė kovo 26 d. vėl rinktis dar 
didesnėm protesto demonstraci
jom. Šalia reikalaujamo susi
jungimo su Armėnija, jie turi 
dar ir kitų reikalavimų, pavyz
džiui, armėnu kalba tekstai 
mokvkloms ir t.t. 

KALENDORIUS 

Kovo 12 d.: Inocentas. Fina. 
Jorūnė, Galvirdas, Teofanas. 
Grigalius. 

Kovo 13 d.: IV gavėnios sek
madienis. Saliamonas, Kristina, 
Meldutis, Vaiga, Paulina, Rim
gaudas. 

Kovo 14 d.: Matilda, 
Karigaila, Sugirdąs, Viligailė. 

Kovo 15 d.: Lionginas, Liud
vika. Klemensas. Luikrecija. 
Gunta. 

ORAS 

Saulė teka 6:10. leidžiasi 5:52. 
Temperatūra šeštadien} 58 L, 

sekmadienį 35 L, pirmadienį 34 
L, antradieni 38 1. 

« 
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REDAGUOJA Jonas 2adeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 4048 W. 91st PI., Oak Lawn, IL 60453. Tel. 312-424-4150. 

PRISIMINTAS A.A. PREL. 
P. CELIEŠIUS 

Los A n g e l e s a t e i t i n i n k ų 
s e n d r a u g i ų m e t i n i s susi
rinkimas įvyko vasario 14 d. 
pas Marytę ir Praną Grušus, 
Agoura, California. Susirin
kime buvo paminėta prel. Petro 
Celiešiaus 2-jų metų mirties 
sukaktis. Apie prelatą kalbėjo I. 
Medžiukas, prisimindamas die
nas, kai su juo mokėsi gimnazi
joj P r i enuose . Visi velionį 
pagerbė susikaupimo minute. 
Už jo sielą buvo aukojamos šv. 
Mišios vasario 27 d. 7:30 vai. 
vak. Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje. 

Apie skyriaus praėjusių metų 
veiklą kalbėjo pirm. A. Aud-
ronienė. Buvo šaukiami susirin
kimai, sendraugiai dalyvavo 
bendroje Ateit ininkų šeimos 
šventėje ir Advento susikau
pime. Iždininkas P. Grušas 
perskaitė skyriaus pajamų ir 
išlaidų apyskaitą. Kontrolės 
komisijos vardu kalbėjo I. Med
žiukas, patvirt indamas, kad, 
p a t i k r i n u s d o k u m e n t u s ir 
knygas, rasta , jog apyskaita 
sudaryta teisingai . Bendras 
balansas, įskai tant ir perei
namąsias sumas, 1,423.21 dol. 

Į skyriaus valdybą išrinkti 
pareigomis pasiskirstė: pirm. J. 
Motiejūnas, vicepirm. A. Audro-
n ienė , ižd. P . G r u š a s , 
sekretorius ir jaunimo reikalų 
vadovas J. Raulinait is , narė 
ryšiams su akademiniu jauni
mu — A. Brazdžionienė; revizi
jos komisija perr inkta ta pati: 
dr. Z. Brinkis, I. Medžiukas ir 
prof. F. Palubinskas. 

Tol iau buvo d i s k u t u o t a 
ateities veikla. Imant dėmesin 
praėjusiame susirinkime keltus 
priekaištus, dėl veikos plano ir 
prasmės, kai buvo pasiūlyta 
t i ems n a r i a m s į s i jungt i į 

komisiją, jie nesutiko įeiti. Tad 
šiame susirinkime diskusijos 
tuo klausimu buvo tęsiamos. 
Kalbėjo B. Brazdžionis, D. Po-
likaitienė, A. Sirutis, J. Mo
tiejūnas, dr. J. Starkus, svečias 
M. Šilkaitis ir kit i . Siūlyta 
pamėginti įtraukti į veiklą aka
deminį jaunimą, j au baigusį 
mokslus, kurie jau nebe studen
tai, bet nejtelpa į sendraugių 
veiklą. Geresnei koordinacinei 
veiklai atgaivinti ta rp sąjungų 
padalinių tarybinius pasitari
mus. Kiti buvo nuomones, kad 
atsižvelgiant į kitose vietovėse 
esančius skyrius, mūsų veikla 
yra gera. 

E inamuose r e ika luose P. 
Grušas pranešė, kad a.a. prel. P. 
Celiešiaus palikimo byla einan
t i p r i e galo i r n e t r u k u s 
paaiškės, koks iš tikrųjų atei-
t ininkiškajam jaun imui bus 
prelato testamentinis paliki
mas. Paveiks la i ir knygos 
pasiųsta Ateitininkų federacijos 
vadui J. Polikaičiui. M. Šilkaitis 
paaiškino, kad paveikslai iška
binti Ateitininkų namuose, gi 
knygos dar neišpakuotos, nes 
nesurandama knygyninko. Bu
vo išreikštas pageidavimas, kad 
prie paveikslų ir knygų būtų 
pridėtas įrašas, jog tai yra prel. 
P. Celiešiaus dovana. Artimiau
sias renginys bus šeimos šventė 
gegužės pradžioje. Tikslią da ta 
nusta ty t i pavesta valdybai. 
Susirinkimui pirmininkavo A. 
Audronienė, darbų eigą užrašė 
J . Motiejūnas. 

Šeimininkai susirinkimo da 
lyvius skaniai pavaišino, o 
toliau buvo parodytas filmas 
apie n u o s t a b i u s Mar i jos 
pasirodymus Medjugorje, Jugos
lavijoje. 

Ig. M. 

n A U t n e s vaKare Ate i t in inku federacijos vadas Juozas Poiikaitis ir mecena
t a s prel . dr. Juozas Prunsk i s į teikia premiją s tudentui Vėjui Liulevičiui. 

Nuotr. R. M u s o n y t ė s 

SENDRAUGIŲ JAS CV 
DĖMESIUI PRANEŠIMAS 

„Atei t ies" v a k a r e premijų įteikimą stebi Andrea Kaminska i t ė . Vija Bublytė 
ir Gintas Š l apkauskas . XT „ „ 

r Nuotr. R . M u s o n y t ė s 

CHICAGOS SENDRAUGIAI -
.ATEITIES" MECENATAI • v 

Pastarųjų metų laikotrapyje 
„Ateities" žurnalas susilaukė 
dosnios paramos ne t iktai iš 
Sendraugių ateit ininkų sąjun
gos centro valdybos, bet taip pat 
ir iš sendraugių skyrių, kaip 
Detroito ir Clevelando. J ie visi 
parėmė „Ateities" žurnalą, tap
dami vieno numerio mecena
tais. 

Pr ieš k e l i a s s a v a i t e s , į 
„Ateities" žurnalo mecenatų 
eiles su 1,000 dol- įsijungė 
aktyvusis ir darbingas ateiti
ninkų sendraug ių sąjungos 
Chicagos skyrius. Šiuo metu 
Chicagos s k y r i a u s valdybą 
sudaro: pirmininkas — dr. A. 
Darnusis, iždininkė — dr. A. 
Juozevičienė, sekretorė — V. 
Žadeikienė, nariai — P. Kaz
lauskas, dr. A. Liulevičius, K. 

Pabedinskas, I. Polikait ienė ir 
M. Saliklienė. 

„Ateities" žurnalo redakcija ir 
administracija nuoširdžiai dėko
ja ASS Chicagos skyriui už 
tokią gausią auką. Malonu ir 
džiugu matyti, kad vyresnieji 
įvertina jaunųjų pas tangas , 
domisi jų rašytu žodžiu bei 
grožisi jų meno bandymais. Juk 
„ A t e i t i s " yra n e i š s a k o m o s 
vertės krikščioniškos minties 
kultūrinis žurnalas, kuris j au 
net t r is ketvirčius šimtmečio 
skatina, puoselėja, skelbia ir 
įvertina jaunimo kūrybą. 

Viliamės.kad ir ateityje sen
draugiai nepamirš „Atei t ies" 
žurnalo ir kiek galėdami jj 
rems. 

„Ate i t i es" r e d a k c i j a i r 
a d m i n i s t r a c i j a 

Chicagos atei t ininkų send
raugių valdyba gavo sveikinimą 
iš naujosios Ateit ininkų send
r a u g i u centro valdybos, su 
s ė k m ė s l i n k ė j i m a i s š i e m s 
70-t ies metų, nuo Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
sukakt ies metams, kviesdama į 
pozityvų darbą visus sąjungos 
na r ius . Ta proga ats iuntė ir 
visos Ateit ininkų sendraugių 
centro valdybos narių adresus ir 
telefonus, kuriuos patar iama 
k iekvienam sendraugiui pasi
la ikyt i . 

A t e i t i n i n k ų S e n d r a u g i ų 
Są jungos v a l d y b a 

1988-1991 

Dr. Pe t ras Kaufmanas 
4821 Randolph Drive 
Annandale , VA 22003 
703-354-2348 

Arvydas Barzdukas 
3322 Haretvvell Court 
Fal l s Church, VA 22042 
703-560-1410 

K ę s t u t i s Čižiūnas 
7766 Trevino Lane 
Fa l l s Church, VA 22043 
703-573-8193 

Auksė Kaufmanienė 
4821 Randolph Drive 
Annadale . VA 22003 
703-354-2348 

Gin ta Palubinskaitė 
4116 Mangalore Dr. ę302 
Annandale , VA 22003 
703 -256-5438 

Elvyra Vodopalienė 
11542 Lilting Lane 
Fairfax Station, VA 22039 
7 0 3 - 239-9267 

Dr. Kun. Tomas Žiūrait is 
St . Dominic's Church 
630 E. Street, S.W. y 
VVashington, D.C. 20024 
202-554-7863 

Dr. Česlovas Masait is 
P.O. Box 442 
Thompson, CT 06977 
203-923-9005 

P i r m i n i n k a s : P e t r a s 
Kaufmamas. 

Buvęs pirmininkas: Česlovas 
Masai t is . 

Dvas ios v a d a s : K u n . dr . 
Tomas Žiūraitis. 

Iždininkas: Kęstutis Čižiūnas. 
Nar ia i : Arvydas Barzdukas, 

Aukse Kaufmanienė, Ginta Pa
lub inska i tė , Elvyra Vodopa
lienė. 

Praėjusį rudenį J A S CV 
užbaigė savo kadenciją i r 
pareigas perėmė naujoji valdy
ba. Ją sudaro: kapelionas — 
kun. Antanas Saulaitis, pir
mininkė — Laima Bačisnkai-
tė-Saičiuvienė, vicepirm. — 
Marytė Meškauskaitė-Gaižu-
tienė, protokolu sekr. — Jūra tė 
Juozevičiūtė-Norvilienė, of. 
korespondencijų sekretorė — 
Raminta Rudaitytė-Marcher-
tienė, narė spaudos reikalams, 
stovyklos registr. — Eglė Pau-
liukonytė-Paulikienė, narė sto
vyklos programai — Danutė 
Brazytė-Bindokienė, na rė 
techniniams reikalams — Rita 
Žukauskaitė-Venclovienė. 

Centro valdybos oficialus 
adresas ir telefonas yra: Laima 
Šalčius, 411 East Lynnvvood, 
Arlington Heights. IL 60004 tel. 
(312) 253-1904. 

1988 m. jaunučių vasaros 
stovykla, pavadinta „Lietuvių 
liaudies lobių stovykla", vyks 
liepos 17-31 dienomis. Tema: 
tautosaka. Stovyklos registra
cija vyks nuo balandžio 1-os iki 
gegužės 15-tos. Tie, kurie domisi 
vadovauti šioje -tovykloje, (ir 
yra bent 16-kos ~ietų amžiaus), 
prašomi kreiptis į Laimą Šal
čiuvienę. 

— e. 

K a l b a v e i k l u s s t u d e n t a s Algis 
.Sodoms. 

Nuotr. R. M u s o n y t ė s 

I 

GERIAUSIOS DOVANOS 

Tėvui — pagarba. 
Motinai — tavo e lgesys , 

kuriuo ji gali didžiuotis. 
Vaikui — geras pavyzdys. 
Draugui — tavo širdis. 
Priešams — atleidimas. 
Klientams — geras patarna

vimas. 
Oponentui — tolerancija. 
Žmonijai — labdarybė. 
Pačiam (sau) — savigarba. 

Andrius Zubinas. Tomas Zubinas ir Gilius Kisielius „Ateities" vakare. 
Nuotr. Rūtos Musonytės 

LKB KRONIKA 
Jau suėjo penkiolika metų kai 

okupuotoje Lietuvoje, viešai 
pasirodė „Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos" pirmasis 
numeris. 

Kronika yra pogrindžio slap
tu būdu leidžiamas laikraštis, 
kuris išsilaikė t iek metų ir vis 
pasiekia užsienį. 

Pirmiausia mašinėle rašytos 
santraukos pasiekdavo patiki
mus žmones. Jie t ada Kronikas 
perrašydavo ir platindavo jas, 
duodami skaityti tiems, kurie 
norėjo žinoti tiesą, kas vyksta 
savame okupuotame krašte. 

Šiaip ar taip, geriausias būdas 
buvo išsiųsti „Kroniką" į už
sienį, kad jos žinias platintų 
išeiviai savo laikraščiuose, o 
specialios radijo laidos perduotų 
sava kalba ir savu žodžiu j 
okupuotą kraštą. 

Dėl „ K r o n i k o s " ir k i t ų 
slaptųjų okupuotos Lietuvos 
laikraščių nukentėjo ne vienas, 
bet jie nepasidavė. Ilgesnį laiką 
nepasirodė — nei „Aušra", nei 
„Kronika" , nei kur is k i t a s 
pogrindžio la ikrašt is , kurie čia 
buvo gaunami. Po kiek laiko vėl 
pasirodė iš naujo, su naujomis 
žiniomis, su aprašymais ir pra
nešimais. Taip gal ima suprasti, 
kad drąsių žmonių Lietuva dar 
turi . 

Bolševikai į t a r ė nevieną 
žymesnį žmogų leidžiant „Kro
nikas". J ie darė nuolatines 
kratas, bet negalėjo sustabdyti 
„Kronikos" ir k i tų pogrindžio 
laikraščių drąsuolių. Lietuviai 
jaučia, kad jų kentėjimas nėra 
tik asmeninė auka , bet kad ta 
auka yra savo pavergtai t au ta i 
ir savo kla id inamiems tautie
čiams ge lbė t i . „ K r o n i k o s " 
l e id imas y r a a u k a m ū s ų 
drąsiausių brolių i r sesių, kurie 
pasiryžę save paaukoti už tautos 
ir tautiečių ateitį. 

R i m a Idzelytė 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 West 51st Street 

Tel. — 476-2400 
Vai. pagal susitarimą- pirm. ir ketv. 1-7; 

antr. ir penkt. 10-4: šešt. 10-2 vai. 

DR. ARVYDAS J . DAIUDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Fields, III. 

Tel. 743-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JAMES V. HUDSON 
DR. LORETA V. STONCIUS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71st St. 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

6132 S. Kedzie Ave. . Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitanmą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Te). 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. V IUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Medleal Clinic 
217 E. 127 St. — Lemont. IL 60439 
Pnklauso: Palos Commur'ity Hospital ir 

Silver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 257-2265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. UNAS A. SJDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 W. 71 st Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais 
Susitarimui skambint 436-5566 

DR. KENNETH J. YERKES DR. MAGDALEN BEUCKAS 
DANTŲ GYDYTOJAI 

Pensininkams nuolaida 
2436 W. UttHianlan Plaza Court 

Tel . 925-8288 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami Ant DRAUGO pri* kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestj, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumera ta mokama iš anksto 

metams Vj metų 3 mėn. 
U.S.A. $60.00 $35.00 $2000 
Kanadoje (U.S.A.) dol. . . $60.00 $35.00 $20.00 
Užsienyje $60.00 $35.00 $20.00 
Savaitinis ^Sešt. pried.i $35.00 $20.00 

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

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

Ž I N I O S I Š T O R O N T O 

Toronto a t e i t i n inkų posė
dyje sausio 14 d. dalyvavo V. 
Aušro tas , J. Andrulis, ses. M. 
Bareikai tė , J. Čuplinskienė, L. 
Daukša , R. Girdauskai tė , A. 
Kark ienė , L. Kuliavienė, dr. O. 
Gusta inienė ir kun. J . Staškus. 
Posėdž io m e t u i š k l a u s y t a s 

a t e i t i n i n k ų federaci jos 
pranešimas ir sudaryta nauja 
sendraugių valdyba: pirm. V. 
Aušrotas, vicepirm. A. Kar
kienė, sekr. J. Andrulis, ižd. 
Morkus Sungaila, korespon
dentė — R. Girdauskaitė, na rė 
— L. Kuliavienė, dvasios vadas 
— kun. J. Staškus. 

DR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross i' Christ l.goninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

Pirm., antr., ketv , penkt. nuo 12 Iki 6 v.v. 

Ofs. 735-4477; 
Rez. 2 4 6 0 0 6 7 ; arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 Sc. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

2655 W. 69 St. 
Tel. 776-9691 

pirm 12-2 v. p.p.; treč. 12-2 v. p.p 
penkt : 1-3 v p.p. 
3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo iigos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt., antr.. ketv. ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir | namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St.. Chicago. IL 
Tel. 476-2112 

9525 S 79th Ave.. Hickory Hills. IL. 
Tel. 598-8101 

Vai paga! susitarimą 

Tel . RE-llance 5-1811 
DR. VVALTER J . KIRSTUK 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
3925 VVest 59th Street 

Vai.: pirm., antr. ketv ir penkt. 
nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai vak. 

Treč ir šešt uždaryta 

Kab. tel. 471-3300: rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, III. 60652 

Pirm., antr.. ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tei. 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR.FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviška-) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149 
Va! pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

Dr Tumasomo kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 VVest 71st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 8520889 
Vai : pirm., antr ketv. ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

Te l . kabineto Ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien i iki 8 vai vak 
išskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto tel. RE 7-1168; 
Rezld. 385-4811 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos 

2636 W 71 st. St., Chicago, III. 
Tel.: 436-0100 

11800 Southwest Highway 
Palos Heights, III. 60463 

(312) 361 -0220 (312) 361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1-4 v. p p. >r ketv. 2-5 v p.p. 
Šešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. 776-2880, rez. 448-5545 

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Street 
Tel. 434-6777 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

JOHN P. VVAITKUS, M.D., FACS 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
Priklauso Holy Cross ligoninei 

2700 W. 43 St., Tel. 927-3231 , 
Kalbame lietuviškai 

Vai pagal susitarimą pirm , antr. 
Ketv ir penkt. nuo 3-7 v v. 

« * 



Tautos žadintojai — 

DABARTIES 
DIDVYRIAI 

VYTAUTAS TAMULAITIS 
SULAUKĖ 75 METŲ AMŽIAUS 

Pavergtoje Lietuvoje vieni 
kalba ir dainuoja jau ne Lie
tuvai, kiti žiūri j praeities tau
tos žadintojus ir juos seka kaip 
didvyrius. Nepriklausomos Lie
tuvos sukakties proga labiau 
prisimenamas poetas ir tautos 
dainius, kuris savo poez'ja ža
dino lietuvių tautą jau nuo tada, 
kada dar jokių vilčių išsigelbė
ti ir gauti tautinę laisvę nebuvo. 
Tai Maironis, kuris lyg sugrįžo 
Lietuvon, nors jau seniai miręs. 
Sugrįžo išvarginton tauton, nors 
jo žodžiai daugelio buvo nieki
nami, kai buvo laisvė, kai žmo
nės ieškojo išsireikšti poezijoje, 
literatūroje ir tautinio gyve
nimo apraiškose kitaip, negu 
prieš juos kalbėjo Maironis. 

Dabar priėjo paminklo su vai
nikais ėjo ir eina, kai nori pa
reikšti viltis ir lūkesčius tautos 
laisvei, nors jos dabar nėra, bet 
į kurią vis dar tiki ir kurios 
laukia. Prof. Juozas Brazaitis 
kadaise yra parašęs, kad Mai
ronis tuo metu, kai iš jo įtakos 
buvo norima ištrūkti Lietuvoje, 
išsikėlė savo autoritetu į išei
viją, kuri jį ne tik gerbė, bet ir 
garbino. J is savo eilėmis juose 
žadino išlikti savo mažos ir silp
nos tautos vaikais. 

„Atėjo momentas, kad Mairo
nis iš išeivių sugrįžo į Lietuvą. 
Tas momentas atėjo su Rytų 
galybės užsimojimais sulikvi-
duoti lietuvių tautą ir valstybę. 
Tada dėl Maironio iš naujo kilo 
nesutarimas tarp visuomenės ir 
oficialiosios kritikos... Tačiau vi
suomenė ir šiuo kartu nepa
klausė kritikos. Instinktyviai 
pajuto, lyg iš Maironio poezijos 
būtų išėjusi vėl neregimoji galy
bė ir atsistojusi tautos sargy
boje, nes tie. kurie Maironio 
poemos tautiškumą buvo panei
gę, jau giedojo nebelietuviškai 
Lietuvai". (J. Brazaitis, Raštai, 
III t., 133-134). 

Maironis pavergtai tautai vėl 
tapo didvyriu, žadintoju, laisvės 
viltimi. Ne tik jo gimimo sukak
ty, bet ir Lietuvos Nepriklau
somybės 70 metų sukaktyje 
Maironis susilaukia garbintojų 
ir dėl jo garbinimo nukentė
jusių. 

Kodėl Maironis vėl grįžo į Lie
tuvą, į žmonių širdis kaip tik 
tuo laiku, kai ten tikri sun
kumai, kančios ir priešo per
sekiojimai? Jis tapo didvyriu ne 
savo gyvenimu, nes jis buvo 
mokslo žmogus, profesorius dva
sinėje akademijoje ir kunigų 
seminarijos rektorius, bet jis 
buvo ir žmonių sielų vadovas, 
tautos vadovas į naują gyve
nimą ir naujas viltis. Caro 
valdymo laikais lenkomaniškai 
nusistatę bajorai su juo skaitėsi 
tik kaip su mokytu žmogum, bet 
nenorėjo jo poezijos, kur i 
priminė idealią Lietuvos praei
tį, kuri žadino lietuvius pabus
ti iš apsnūdimo ir kovoti už savo 
tautos ateitį. 

Bolševikiniai meta i y ra 
panašūs į caro laikus, tik dar 
ž iauresni ir dar labiau 
išnaudoja visus, kuriuos prie
varta yra padarę vergais. Mai
ronio dainos, giesmės, suges
tyvūs eilėraščiai primena ne tik 
vargus, bet ir nurodo viltis 
išsigelbėti, padeda dabartyje 
laikytis lietuvių visuomenei 
nepasidavus bolševikinei propa
gandai. Ja tik apgaudinėjami 
svetimieji ir prievarta tikinami 
savieji nuolatiniu „laimėjimų" 
kalbėjimu. Lietuva brangi, Ma

rija, Marija, Nebeužtvenksi 
upės bėgimo ir kitos dainos ar 
giesmės yra pasidariusios lyg 
naujais Lietuvos himnais, lyg 
naujomis giesmėmis. Jos nuolat 
dainuojamos ar giedamos, jomis 
žadinasi save ir žadina savo 
jaunąsias kartas ištesėti tautos 
sargyboje, nepasiduoti geresnio 
kąsnio ir prasiradimo vilio
nėms, nors tos vilionės ma
terialiai ir apsimokėtų. 

Tas pats Juozas Brazaitis 
sako: „Maironio poezija nėra 
sau tikslas. Ji nėra tik grynas 
estetinis pasigrožėjimas, savo 
pergyvenimų, gamtos, dievybės 
pasyvus kontempliavimas. ... 
Maironio poezija yra verdančių 
verpetų kovos poezija" (t.p. 135). 
O šiandien visa lietuvių tauta 
stovi kovos pozicijose, yra fronte 
prieš savuosius ir svetimuosius, 
ypač prieš okupanto ideologiją, 
žalojančią tautą ir žmogų. Ir 
Maironis savo poezija, savo įtai
gojančiu žodžiu duoda jėgų 
kovoti iki laimėjimo ar gyvybės 
atidavimo. 

Kalbame apie Maironį ir jo 
poeziją ne tik dėl to, kad 
neseniai buvo jo gimimo 
sukaktis. Jis yra toks lietuviš
kas, toks savas ir toks artimas 
tautos vadas, kad pavergta 
tauta kito negali rasti da
bartinėje kasdienoje. Nors Ne
priklausomybės sukakties pro
ga norima uždėti vainiką ant 
pirmojo Nepriklausomybės akto 
signataro dr. Jono Basanavi
čiaus paminklo Vilniuje, nors 
norima pagerbti kitus didvy
rius, paaukojusius savo gyvybes 
ar sveikatą už Lietuvos laisvę 
prieš 70 metų, bet nuolatinei 
kovai žadina Maironis, kuris 
mokėjo prakalbėti į savo liaudį 
ilgoje pereito šimtmečio ir šio 
šimtmečio pradžios priespau
doje. Juoba jis pasidaro gyvas 
savo žodžiu dabarties tamsoje, 
kai reikia kovoti už savo tautos 
išlikimą tautišku, religišku, 
ideologišku ir žmogišku žvilgs
niu. 

Maironio minėjimai pamaldo
mis sutraukė Kauno katedroje 
tūkstančius žmonių ne tik mels
tis, ne tik prašyti Dievo pagal
bos, bet ir pasižadinti laisvei, 
kovai, laimėjimams ir išsilai
kymui. Juk mažai tautai svar
biausia išsilaikyti nepaliestai ar 
kuo mažiausiai paliestai di
džiųjų, kurie mažųjų tautų ne
brangina, jų kultūrine praeitimi 
ir laimėjimais nesidomi. 

Iš tikrųjų tos mažosios tautos 
brandina tikrąją kultūrą, kuri 
padeda ir didžiosioms išsilaikyti 
ir pažangą daryti. Jos žino, kad 
tik savo dvasiniu pranašumu 
tegali imponuoti svetimiesiems 
ir savo dvasiniu turtu pagelbėti 
žmonijai. Lietuvių tauta yra 
praturtinusi savo kaimynus, 
nors sau pačiai yra padariusi 
didelius nuostolius. 

Dabarties sutemų laikotarpy
je kovojanti ir gaji tautos dalis 
žadinama iš naujo to paties Mai
ronio, tų pačių praeities did
vyrių, kurie anais laikais dar ne 
visiškai buvo suprasti. Juos 
supranta tau ta ir lietuvių 
visuomenė dabar, kai jai reikia 
vesti nelygią kovą prieš didesnį 
ir įžūlesnį priešą. Jis ne tik 
primeta savo ideologiją, bet ir 
žudo tautą dvasiškai ir fiziškai. 
Todėl Maironis šiandien yra ne 
tik tautos žadintojas, bet ir 
didvyris. 

Pr. Gr. 

Rašyt. Vytautas Tamulaitis — su
kaktuvininkas. 

Ant pietinio Nemuno kranto, 
kur Dubysa iš Žemaitijos at
plaukia prie Seredžiaus, nuo se
nų laikų dunkso Sutkiškių kai
mo ūkininkų trobesiai, kurių 
tarpe ir Tamulaičių sodyba, pa
skendusi žydinčių obelų ir kitų 
vaismedžių paūnksmėje. 

Čia ir gimė būsimasis rašyto
jas Vytautas Tamulaitis, dviejų 
sūnų ir dviejų dukrų tarpe, 1913 
m. sausio 12 d. 

Vytautas buvo jauniausias 
vaikas šeimoje. Sesuo buvo vie
nuolė, tėvams mirus, tapo ūkio 
šeimininkė. Visi keturi vaikai 
buvo išmokslinti. Vytauto vai
kystė buvo įdomi, žavinga, 
linksma, net ir kaimenę ganant. 
Šeima mylėjo sūnelį - broliuką. 

Linksma buvo, kai plaukdavo 
su kaimynų vaikais į Nemuno 
salą (Nemuno saloje 1384 m. Jo
gaila padarė sutartį su Kryžiuo
čių ordinu; Vytautas Didysis ig
noravo po Žalgirio mūšio) žvejo
ti ir stebėti, kaip Dubysa puto
ja žiotyse, nešdama Žemaitijos 
vandenis su žuvimis, pavasario 
ledus. 

1926-1933 m. Vytautas Tamu
laitis lankė Marijonų gimnaziją 
Marijampolėje. Čia mokydama
sis, jis pradėjo kurti apysakas ir 
bendradarbiauti spaudoje. Bai
gęs gimnaziją įstojo į Vytauto D. 
universiteto Teisių fakultetą, 
vėliau perėjo į Gamtos-matema
tikos fakultetą. Čia jis gerai su
sipažino su augalų, vabzdžių 
gyvenimu ir aplamai botanikos 
mokslu. 

1935 m. dalyvavo Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus paskelbta
me konkurse ir laimėjo premiją 
už „Skruzdėlytės Greitutės nuo
tykius". Tais pačiais metais 
baigė Karo mokyklą ats. j . lei
tenanto laipsniu. 

Rašyt. V. Tamulaitis buvo nu
matytas Švietimo ministerijos 
siųsti į Paryžių tobulintis lite
ratūroje. Tačiau 1937 m. buvo 
pašauktas akty vion karo tarny-

J . KARKA 
bon ir pasiųstas tobulintis į 
Ginklavimo v-bos karininkų 
kursus. Juos baigęs ilgesniam 
laikui buvo paskirtas į Karo mo
kyklą ginklininko pareigoms ir 
„Kariūno" redaktorium, kur 
išdirbo iki Sovietų okupacijos 
1940 m. 

1941 m. buvo paskirtas į Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus savi
tarpinės pagalbos įstaigą ir 
redagavo „Žiburėlį". Čia dirbo 
iki 1944 m., iki pasitraukimo į 
Vak. Vokietiją. 

Pasibaigus karui 1945 m. il
giausiai gyveno su šeima — 
žmona Marija ir dukrele Vida — 
anglų zonoje Blombergo stovyk
loje. Iš čia atvyko į Torontą 1948 
m. kaip tabako farmos darbinin
kas pagal sutartį. 

Toronte daugiausia dirbo įvai
rius vandentiekio ir namų apšil
dymo darbus. Vėliau įsigijo 
geležies reikmenų krautuvę, 
kurioje jis aptarnavo daugiausia 
lietuvius. 

Vytautas Tamulaitis yra labai 
nagingas. Jo atliktais darbais 
būdavo patenkinti klijentai. 
Kanadoje šeima padidėjo sūnu
mi Vytautu. Abu vaikai išėjo 
aukštuosius mokslus, įsigijo mo
kytojų profesijas, sukūrė šeimas 
ir augina vaikus. Vytautas dir
bo savo biznyje, žmona Marija 
pradžioje dirbo siuvykloje, 
vėliau, baigus kursus, gavo 
darbą raštinėje. 

Rašyt. Vyt. Tamulait is 
sunkiose gyvenimo sąlygose 
vien kūrybai negalėjo skirti 
savo laiko, tačiau retkarčiais jo 
kūryba pasirodydavo 
laikraščiuose. Be to, pažymė
tina, kad jo apysaka „Little 
Peter Flag" laimėjo konkursą ir 
atspausdinta leidinyje „Child-
ren Everyvvhere" 1970 m. Kon
kurse dalyvavo 31 tautos atsto
vai ir buvo vienas iš didžiausių 
literatūros konkursų Kanados 
rašytojų tarpe. 

Rašyt. V. Tamulaitis nuo 1930 
m. Lietuvoje rašė į „Žvaigždu
tę", „Šaltinėlį". „Ateities spin
dulius", „Šaltinį", „Ateitį", 
„Pavasarį", „Kariūną", „Žibu
rėlį"; Vokietijoje į „Saulutę", 
„Lietuvių žodį", „Žiburius"; 
JAV į „Eglutę" ir kt. Daugiau
sia rašė beletristiką vaikams ir 
jaunimui. 

Išspausdinti tuo laiku kūri
niai: „Skruzdėlytės Greitutės 
nuotykiai" 1935 m., „Kiškelio 
užrašai" 1935 m., „Ateina Pava
saris" 1937 m.. „Vytuko užra
šai" 1937 m., ..Naktis ant Ne
muno" 1938 m.. „Vieną kartą" 
1942 m., „Sugrįžimas" 1948 m.. 

„Svirplio Muzikanto kelionė" 
1960 m. Keli veikalai yra dar 
rankraščiuose. 

1980 m. Kanados meno taryba 
paskyrė V. Tamulaičiui paramą 
parašyti jaunimui knygą „A 
Summer's Tale" iš vaikų gyve
nimo. Lietuvių kalba ši knyga 
išėjo „Vasaros pasakų" vardu 
(L.E. 588 psl„ 37 tomas, 1985 
m.). Išėjęs pensijon jis retkar
čiais su savo kūriniais pasirodo 
įvairiuose liet. laikraščiuose. 

Produktingiausias rašyt. V. 
Tamulaičio kūrybos laikotarpis 
buvo nepr. Lietuvos 1930-1940 
m. Liet. Enciklopedijoje XXX ir 
XXXVI tomuose yra plačiau 
aprašoma tų laikų kūryba. Vyt. 
Tamulaičio dalis raštų yra iš
versta į anglų ir kitas kalbas. 
Rašytojas, poetas B. Babrauskas 
L.E., tom. 330, 331 psl. plačiau 
aprašo Vyt. Tamulaičio kūrybą. 
B. Babrauskas apžvalgą apie jo 
kūrybą baigia šiuo sakiniu: „V. 
Tamulaitis stovi pirmose mūsų 
vaikų l i teratūros klasikų 
gretose". 

Kas perskaitys Vyt. Tamulai
čio raštus, įsitikins, kad juose 
driekiasi raudonu siūlu meilė 
gamtai, žmogui, vaikučiams net 
ir skruzdėlytėms. Tai jis įrodė 
praktiškame gyvenime, kas su 
juo bendrauja, raštuose visi 
žmonės jam lygūs be rasės, spal
vos skirtumų. Visa jo šeima 
tokių pažiūrų. Pavojams jie 
žiūrėjo tiesiai į akis, rizikuo
dami savo gyvybėmis, gelbstint 
žmones nuo mirties pavojų. 

Tamulaičių šeima sūnaus 
Vytuko namuose 1988 m. sausio 
mėn. suruošė Vytautui Tamu
laičiui 75 m. gimtadienio proga 
pobūvį, kur apie 50 asmenų 
dalyvavo. Visi linkėjo žymiajam 
lietuviui — vaikų literatūros 
kūrėjui ilgo amžiaus, sveikatos 
ir kūrybinės mūzos iki grabo 
lentos ilgiausių, ilgiausių metų. 

Rimties valandėlei 

DIEVO KARALYSTĖ -
VISKAS KRISTUI i 

Kris t aus palyginime tas 
žemėje užkastas lobis yra Dievo 
karalystė. Lobis paslėptas, at
sitiktinai rastas. Taip yra ir su 
Dievo karalyste: ji ne visiems 
apreiškiama ir ne visiems veltui 
duodama, bet tik tiems, ku
riems Dievas parodo savo gailes
tingumą ir Kristaus malonę. 
Tokį lobį pelnyti reikia visko 
atsižadėjus sekti Kristumi. 
„Kas nori eiti paskui mane, 
teišsižada pats savęs, tepasiima 
savo kryžių ir teseka manimi" 
(Mat. 16,24). Tiems, kurie dėl 
Kristaus visko išsižadės, pažada 
at lygint i š imter iopai , nes 
Jėzuje, kaip aiškina apaštalas 
šv. Paulius, „slypi visi išminties 
ir pažinimo lobiai" (Kol.2,3). 

Palyginimo apie užslėpta lobį 
platesnį paaiškinimą randame 
kitose evangelijų vietose. Luko 
Evangelijoje skaitome tokį 
epizodą: „Vienas didikas kartą 
paklausė Jėzų: Gerasis mokyto
jau, ką tu r iu daryt i , kad 
pasiekčiau amžinąjį gyveni
mą?" (Luk. 18,18). Jėzus jam 
paaiškina, kad amžinajam gy
venimui laimėti reikia užlaikyti 
Dievo įsakymus. O kai tas didi
kas pasigyrė, kad juos užlaikąs 
nuo pat savo jaunystės, tada 
Jėzus jam pasakė: „Tau trūksta 
vieno dalyko: parduok, ką turi, 
ir išdalyk vargšams, tai įsigysi 
turtą danguje. Tada ateik ir sek 
paskui mane!" Tai išgirdęs 
didikas nusiminė, nes buvo 
labai turtingas. O Jėzus tada 
prabilo: „Kaip sunkiai turtuo
liai pateks į Dievo karalystę!" 
(Luk.18,18-24). 

Jėzus savo klausytojus ragino 
visko atsisakyti ir pirmiausia 
ieškoti Dievo karalystės: „Išpar-
duokite savo turtą ir išdalykite 
jį išmaldai, įsitaisykite sau 
piniginių, kurios nesusidėvi, 
k rauk i t e nenykstant į lobį 

Uruguajuj PLB Vasario 16-toji. Iš kairės: dr. A. Stanevičius, Milda 
I,enkauskienė, buv. Lietuvos atstovavo našlė L. Grišonienė ir kun. J . Giedrys, 
S-J. 

danguje, kur joks vagis neprieis 
ir kandys nesuės" (Luk. 13,33). 
Kai kartą apaštalas Petras ir 
kitų apaštalų vardu paklausė 
Jėzų: „Štai mes viską palikome 
ir sekame paskui tave. Kas 
mums bus už tai?" Jėzus atsakė: 
„Iš tiesų sakau jums: pasaulio 
atgimime, kai Žmogaus Sūnus 
sėdės savo šlovės soste, jūs, 
mano sekėjai, taipgi sėdėsite 
dvylikoje sostų, t e i sdami 
dvylika Izraelio giminių. Ir 
kiekvienas, kas palieka namus, 
brolius, seseris, tėvą, motiną, 
vaikus, dirvas dėl manęs, gaus 
šimteriopai ir paveldės amžinąjį 
gyvenimą" (Mt.19, 27-29). 

Prisiminkime taip pat Betani-
jos Marijos pavyzdį. J i , 
žemiškuosius rūpesčius ir dar
bus palikdama, norėjo vien tik 
klausyti Mokytojo žodžių. Jėzus 
ją pagyrė, kad ji pasirinkusi 
geresniąją dalį, kuri negali būti 
iš jos atimta, ir papeikė seserį 
Mortą: „Morta, Morta, t u 
rūpiniesi ir sielojiesi daugeliu 
dalykų, o reikia tik vieno. Mari
ja išsirinko geriausiąją dalį" 
(Luk. 10,41-42). 

Visi tokie Jėzaus žodžiai ir 
faktai sudaro palyginimo apie 
lobį komentarą. Įsigyti Dievo 
ka ra lys t ę reikia visa k i ta 
palikti, visko išsižadėti. Dievo 
karalystei priklausyti yra tokia 
didelė laimė, kad dėl jos reikia 
visko išsižadėti. 

Reikia dar pastebėti, kad tokį 
didelį lobį tikriau ir tobuliau 
laimi viską palikę kunigai ir 
vienuoliai. Tačiau ir jie tą Dievo 
dovaną turi atsargiai ir rūpes
tingai saugoti, nes apaštalas 
Pau l ius taikliai pastebi ir 
įspėja: „Deja, šitą lobi mes 
nešiojame moliniuose induose, 
kad būtų aišku, jog ta galybės 
gausa plaukia ne iš mūsų , bet 
iš Dievo. Mes visaip slegiami, 
bet nesugniuždyti; mes svyruo
jame, bet neprarandame vilties. 
Mes persekiojami, bet neapleis
ti; mes parblokšti, bet nežuvę. 
Mes visuomet nešiojame savo 
kūne Jėzaus merdėjimą, kad ir 
Jėzaus gyvybė apsireikštų mūsų 
kūne. Mums gyviesiems dėl 
Jėzaus nuolat gresia mirtis, kad 
Jėzaus gyvybė pasirodytų mūsų 
mirtingame kūne.. O lengvas 
mūsų dabartinis vargas, ruošia 
m u m s neapsakomą visa 
pranokstančią amžinąją garbę". 
(II Kor. 4, 7: 17-18). Praktiškai 
visa tai išgyvena visi tie. kurie 
kenčia kalėjimuose ir kone. 
lageriuose dėl savo tikėjimo ir 
Kristaus ir jo Karalystės meilės. 

Darbas neturi kojų, pats į mus 
neateina. Jo reikia patiems 
ieškoti visur ir visada. 

J. Jablonskis 

Didžiausią garbę padaro ne 
tas, kuris niekada nesuklumpa, 
bet tas, kuris suklupęs pakyla. 

Konfucijus 

DANGORAIŽIO ŠEŠĖLIS 
P . M E L N I K A S 

Romanas 
60 

„Devinskis ir aš esam narve", nutarė Prūsas Susi
duriam bendrovėje beveik kasdieną ir todėl vienam gal 
reikia pasitraukti, „suriaumojus" išeiti pro duris, 
dingti ir neatsigręžti. 

Vienas visuomet juk turi laimėti. 
Dominuojantis visuomet laimi. Pralaimėjęs nebus 

net už gyvulį gudresnis, jei bėgs ir dings. 
Prūsui, kaip gazelei Afrikoj, atšuoliuojančio liūto 

grėsmę pamačius, instinktas diktavo pasikliaut; grei
tom kojom. Bėgti! Lėkti! Tik šitaip liūto dantys jos 
neplėšys, iš jos kūno nepliūptels kraujas... Del tos 
pačios klaikios baimės, lyg nuo didelio ir nenugalimo 
žvėries, Prūsas bėgo iš Lietuvos. Kaip gazelei tam 
reikėjo eiklių, greitų kojų, gero atstumo nuo besi
vejančio žvėries ir geros uoslės. Kartais jam atrodė, kad 
štai ims ir pasivys.. 

— Klausyk, Elenute, — Prūsas namuos* dar 
kalbėjo su Elenute, — man geriau būtų iš White 
bendrovės geruoju išeiti. Tokiu būdu ateity mano pro
fesijai nebus pakenkta. Devinskis, manau, šią išeitį tur
būt turėjo galvoje, Ką tu galvoji? 

— Manau, jis gąsdina. 
— Šįkart tikrai buvo pasiutęs. 
— Jei atsistatydinsi, negausi nė darbo pašalpas Ar 

užmiršai? 
— Tas tiesa... 
— Tai tyliai sėdėk. Gal jam praeis šėlimas. Tokiam 

žmogui gal užtenka gerai išsimiegoti. Negi žvėris? 
— Jei matytum jį šiandien... Išbalęs, piktas ir įdu

busiomis akimis. 
— Su uošve ar žmona gal susikirto — praeis. Ant 

tavo kailio nori atsigriebti. 
— Tebūnie, kaip sakai... 
— Tik nesijaudink — bus gerai. 

XXIII 

Kitą dieną, išėjęs iš Grand pastato ir važiuodamas 
į centrą, Devinskis buvo piktas ant senojo statybos 
inžinieriaus. 

Struktūriniai darbai ėjo prie galo. Bet, pasiūlius 
atleisti bent vieną jo inžinierių, senis šoko piestu ir 
nesutiko: 

— Man pagelbininkai dar reikalingi, — atšovė. 
Neaišku, kam tie pagelbininkai jam reikalingi? Ko

kio išsilavinimo žmonių tam reikia? Ir Dobilas galėtų 
jam padėti, apskaičiuotas detales užbaigti ar išma
tavimus pakeisti. 

Brangiai apmokamų inžinierių išlaikymas — peilis 
bendrovei. Senio pagelbininkas rankas sudėjęs sėdi, 
paskaito laikraštį ar brėžinį pablusinėja... Ar senis 
nesuprato, kad taip eikvojami bendrovės pinigai? 

Prieš tokį išdžiūvusį ilgšių ilgai neaiškinsi ko 
reikia, nešokinėsi. Orumas neleidžia. Taigi belieka ki
tas kelias: rytoj jį patį atleisiu! Va! Devinskis net 
šelmiškai išsišiepė. Ir ką tada man pasakys? Jo dar
bas beveik užbaigtas. Mažesnes sijas aplinkui liftą jo 
pagelbininkas man apskaičiuos. 

Patiesiu atkaklų senį už pasipriešinimą! 
Atsimins, kad nereikia šokti piestu prieš mane, 

prieš realybę ir prieš pasiūlymus, kuriuos retai keliu. 

Žinos. Ir ilgai atsimins... 
Centre ant stalo tarp laiškų Devinskis rado ran

govo darbų eigos lapus. Nešvariuose, dumblu išteptuose 
lapuose aiškėjo, kad gana nedaug jau buvo likę staty
bos darbų. Tik šildymo ir ventiliacijos vamzdžiai prie 
lifto, šviesos lubose, nudažymas... 

Devinskis pakrapštė galvą ir staiga atsisuko į 
susilenkusį prie stalo besiterliojantį Prūsą. Tai va... 
Lauk jį dabar! Štai proga! Už vakarykštį atkaklumą! 
Žmogus pats atsistatydinti nenorėjo, išdūmė net žodžio 
nepasakęs, atbulas pasitraukė iš kelio. 

Atsistojęs ir nervingai susukęs rangovo darbų eigos 
lapus, pūsdamas lūpomis į juos, lyg į vamzdelį, De
vinskis prisiartino prie Prūso ir ramiu, kontroliuojamu 
balsu jam tarė: 

— Nemalonu man tai tau pranešti... 
— Aha... — nustebęs Prūsas atsisuko, lyg 

žinodamas kas atsitiks. 
— Nuo rytd ienos mums nere ikės tabel ių 

specialisto. 
— Aha... Tai ką jau... Taip... — kažką mėgino 

sakyti Prūsas. 
— Šiandien dar pažiūrėk šį naują rangovo 

apskaičiavimą. 
— Gerai, gerai... — raitėsi Prūsas. 
— Jei rasi kokį pakeitimą, man pažymėk. 
— Pažvelgsiu, — be kovos pasidavė Prūsas 
— Tikriausiai tai tau nebuvo netikėta? 
— O ne... Taip ir tikėjaus... 
— Tau algą buhalteris turbūt pasiųs paštu. — 

Devinskis paspaudė Prūsui ranką, lyg užantspau
duodamas pavykusį savo manevrą. 

(Bus daugiau) 

• 
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Valdas Adamkus pokalbio metu VVashingtone 

HORIZONTAI 
V. A D A M K U S GRĮŽO 

IŠ M A S K V O S 

Vasario 13 d. iš Maskvos grįžo 
18 asmenų JAV vyriausybinė 
gamtos apsaugos delegacija, 
kuri į Sovietų Sąjungą buvo 
nuvykusi vienuoliktąjai darbo 
sesijai. Delegacijoje buvo ir Di
džiųjų Ežerų regijono direk
torius inž. Valdas Adamkus. Tai 
nebuvo pirmoji jo kelionė į So
vietų Sąjungą ir aplamai j Rytų 
Europos šalis. V. Adamkus yra 
vienintelis pradinės 1972 metų 
JAV delegacijos narys, kuris ir 
šiais metais atstovavo JAV-
)ėms šių metų pasitarimuose. 

Kadangi Valdas Adamkus 
dažnokai apsilanko Washingto-
ne, buvo progos su juo pasi
kalbėti dar prieš sausio 31 d. 
JAV delegacijai išvykstant į 
Maskvą. 

V. Adamkus papasakojo, kad 
JAV ir Sovietų Sąjunga 1972 
metais pasirašė Gamtos apsau
gos su ta r t į ir net kr i t i šku 
į t ampos m e t u , kai buvo 
n u m u š t a s P i e t ų Korė jos 
keleivinis lėktuvas, amerikiečių 
gamtos apsaugos delegacija jau 
aštuntą dieną po to įvykio at
skrido į Maksvą eiliniams posė
džiams. Delegacijos pirminin
kas buvo V. Adamkus. Valdo 
žodžiais, tai buvo vienintelė tuo 
metu amerikiečių delegacija So
vietų Sąjungoje. Tuo pat metu 
tarptaut inės oro susisiekimo 
linijos nu t raukė lėktuvų skry
džius į Maskvą ir JAV delegaci
ja baigusi darbą, turėjo apleisti 
Sov. Sąjungą t raukin iu per 
Helsinkį. 

T A R P T A U T I N I S 
S U S I T A R I M A S SU 

L E N K I J A 

1987 m. rugsė jo 12 d. 
VVashingtone buvo pasirašytas 
t a rp t au t in i s sus i t a r imas su 
Lenki ja , a t s t a t a n t bendra 
darbiavimą gamtos apsaugos 
srityje. Šis bendradarbiavimas 
buvo n u t r a u k t a s 1981 m. 
ryšium dėl Lenkijos vyriausybės 
veiksmų, nukreiptų prieš ne
p r i k l a u s o m ą S o l i d a r u m o 
sąjungą ir po to karo stovio 
paskelbimą. 

1986 m. vėlų rudenį Valdo 
Adamkaus vadovaujama JAV 
delegacija praleido šimtą dienų 
Varšuvoje, kur buvo „pralaužti 
l e d a i " tos s u t a r t i e s 
įgyvendinimui. Po sėkmingų 
pasi tar imų su Lenkijos vy

r i a u s y b ė s a t s t o v a i s , V. 
Adamkus Varšuvoje už JAV-es 
pasirašė protokolą, kuris įgalino 
tolimensius pasitarimus ir pri
vedė prie ekologinio bendra
darbiavimo santykių sunorma-
vimo. 

VVashingtone Lenkijos dele
gaciją, a tvykusią pasirašyti 
sutartį priėmė JAV viceprezi
dentas George Bush, kur is po 
to pats j Lenkiją nuvyko su 
oficialiu vizitu ir ten buvo 
priimtas ne tik oficialių valdžios 
pareigūnų, bet taip pat susitiko 
su Solidarumo profsąjungos 
vadovu Lechu VValesa ir aplan
kė saugumiečių nužudyto tau
tos herojaus kun. J. Popieluško 
kapa. 

SUTARTIS SU KANADA 

1987 m. lapkričio 18 d. Toledo 
mieste, Ohio valstijoje, buvo 
pasirašytas JAV ir Kanados Di
džiųjų Ežerų regijono peržiūrė
t a s ir papildytas susitarimas. 
P a g a l naująją s u t a r t į abi 
valstybės yra įpareigotos bend
ra i rūpintis visų penkių ežerų 
vandens kokybe. 

Techniškąją sutarties peržiū
rą ir siūlytinus pakeit imus 
Valstybės departamentas pave
dė padaryti Didžiųjų Ežerų na
cionalinei įstaigai Chicagoje 
(Great Lake National Program 
Office). Nors visų gamtos ap
saugos programų centras yra 
Washingtone, tačiau Didžiųjų 
Ežerų programai yra padaryta 
i š imt i s , j i s u k o n c e n t r u o t a 
Chicagoje, šalia US EPA penk
tojo regijono. 

Šios sutarties peržiūra prasi
dėjo 1987 m. sausio mėnesį. Po 
dešimties mėnesių įtempto dar
bo su kanadiečiais, į t raukiant 
valstijų, provincijų bei visuo
menines organizacijas, naujas 
p ro j ek ta s buvo į t e i k t a s 
Valstybės departamentui. Suda
r ius oficialias valstybines dele
gacijas VVashingtone ir Ottavvo-
je, tereikėjo tik vieno posėdžio 
Toronte suderinti nuomonių 
skir tumus ir paruošti tekstą 
pasirašymui. Valdas Adamkus 
buvo vienas iš pagrindinių JAV 
delegacijos narių. 

V a l s t y b ė s s e k r e t o r i a u s 
padėjėjas Kanados reikalais 
Fred Hali savo laiške EPA ad
m i n i s t r a t o r i u i L. T h o m a s 
i š r e i škė y p a t i n g ą p a d ė k a 
Chicagos štabui už profesiškai 
paruoštus susitarimo papildy
mus. Pasak V. Adamkaus, Chi-

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
ir padėkime ok. Lietuvai kovoje už jos teises. 

Jūsų auka TAUTOS FONDUI finansuoja Lietuvos lais
vinimo darbus, ELTA biuletenių įvairiomis kalbomis 
leidimą bei Europoje informacijos įstaigų ir radijo ban
gomis skleidžiamas žinias, kurios neleidžia pasauliui 
užmiršti apie tikrą padėtį Lietuvoje ir jos brutualią 
okupaciją. 

Prisiminkime LIETUVOS LAISVĖS IŽDĄ pagerbdami 
artimuosius, įamžindami jų atmintį ar tvarkydami savo 
palikimų reikalus. «. 

Aukos, dovanos atleidžiamos nuo federaliny mokesčių, 
IRS Cert. No. 51-0172223. 

TAUTOS FONDAS 
LTTHUANIAN NATIONAL FOUNDATION. INC. 

P . O. Box 21073 
Woodhaven, N.Y. 11421 

O N O S R A Z U T I E N Ė S 
M I R T I E S M E T I N Ė S 

B a ž n y č i o j e i r k a p i n ė s e 

I lgametės Los Angeles li
t u a n i s t i n ė s mokyklos bei tau
t in ių šokių ir dainų mokytojos 
Onos Razut ienės mir t ies met i 
nės gražiai paminėtos vasar io 
27-28 d. Pravedė Liet. Bend
ruomenės t au t in ių šokių ir 
dainų ansambl i s „Spindulys" , 
še ima ir Los Angeles šešta-

cagos įstaigos darbuotojų eilėse 
d a u g d a r b o įdėjo l i e tuv ia i : 
Vacys Šaulys, Antanas Kizlaus-
kas ir P r a n a s Pranckevičius . 

D A R K I E K 
I N F O R M A C I J O S 

Didžiųjų Ežerų įs ta iga iš 
Wash ing tono į Chicagą buvo 
p e r k e l t a 1976 m e t a i s , 
s u t e i k i a n t ja i p i l n ą t e i s ę 
nustatyti J A V politiką Didžiųjų 
Ežerų tva rkymo klaus imais . 
Į s t a igos kompe tenc i j a i p r i 
klauso J A V atstovavimas bend
radarb iau jan t su kanadieč ia is . 
Chicagos įstaigoje dirba 26 
asmenų š tabas , iš kur ių k e t u r i 
y ra l ietuviai . Valdo Adamkaus , 
šalia penktojo regijono adminis
t ra to r iaus , oficialus t i tu las y r a 
Great L a k e Nat ional P rog ram 
manager . 

Prezidentas Reaganas kasmet 
vals tybinia is žymenimis apdo
vanoja žymiaus ius federacinės 
valdžios p a r e i g ū n u s . Kandida
tai a t r enkami iš dviejų milijonų 
federacinės civilinės ta rnybos 
tarnautojų . 1985 m. pasižymė
jusio vadovo žymeniu buvo ap
dovanotas Valdas A d a m k u s . 
Neeilinis pr ipažinimas jam ver
t a i buvo su te ik tas už i lgala ikę 
ir i šski r t inai brandžią veiklą 
t iek Amerikos, t i ek ir t a rp t au 
t i n ė j e p l o t m ė j e . Ž y m e n į 
p r e z i d e n t a s R e a g a n a s j a m 
įteikė gruodžio 12 d. Bal tuo
siuose rūmuose specialių iškil
mių metu . 

B ū d a m a s nee i l in io r a n g o 
Amerikos pare igūnu, V. Adam
kus r a n d a laiko bei re ika lo 
at l ikt i savo pareigas ir l ietuvių 
tau t ine i bendruomenei . J i s y r a 
buvęs II ir III JAV LB ta rybos 
narys. J A V LB cv vicepirminin
kas , ak tyvus Santaros-Šviesos 
federacijos narys, spor t in inkų 
išvykų į P . Ameriką ir Aus t ra 
liją v a d o v a s , p a g r i n d i n i s 
populiarių „Margučio" radijo 
valandėl ių rėmėjas ir, r e ika lu i 
iš t ikus, j ų egzistencijos p ra-
tęsėjas. Va ldas A d a m k u s t a i p 
pa t yra r a šęs spaudoje visuome
ninėmis ir sportinėmis temomis. 

d i en inė m o k y k l a . Ona Ra-
z u t i e n ė m i r ė d i r i g u o d a m a 
„Spindul io" chorui 1987 m. 
vasario 28 d. vakare. 

Šv. Kazimiero bažnyčioje 27 d. 
1 vai. p.p. šv . Mišias, prisime
n a n t a.a. Oną Razutienę, auko
jo prel. V incas Bartuška. Gie
dojo „Spindulio" ansamblis. Mi
rusiosios a tmin imui aukų pro
cesijos žodžius parašė ir skai tė 
Gin ta ras Grušas . . .Spindulio" 
mergai tės • pasipuošusios tau
t in ia i s drabužia is , iškilmingai, 
tau t in io šokio Sadutės žingsniu 
pr i s ia r t inus ios prie al toriaus, 
dėjo po tu lpė s žiedą prie buvu
sios „Spindul io" vadovės sim
bolio. Aukų procesijos gale a.a. 
Onos ir A n t a n o Razučių vaikai 
Danguolė Razutytė-Varnienė ir 
prof. Aloyzas Razutis prie alto
r i au s padėjo duonos ir vyno. 

Po Mišių, dalyviai nuvyko į 
Forest Lavvn kapines, k u r prel. 
Jonas Kučingis sukalbėjo maldą 
ir pašventino a.a. Onos ir An
tano Razučių kapo paminklinę 
lentą. Jaunimo ir „Spindulio" 
vardu kalbėjo Linas Polikaitis. 

Lietuvių Bendruomenės var
du žodį tarė Edmundas Kuli
kauskas. 

Ant kapo a.a. Antano ir Onos 
Razučių va ika i Aloyzas ir 
Danguolė padėjo r a u d o n ų 
tulpių. Visi dalyvavusieji sugie
dojo „Marija, Marija" ir Tautos 
himną. 

Ona R a z u t i e n ė 
p r i s imin imuose 

Sekmadienį, vasario 2 8 d., 12 
vai. Šv. Kazimiero parapijos 
salėje, a.a. Onos Razutienės mir
ties vienerių metų sukakties 
minėjimą pravedė Gin taras 

(Nukelta į 6 psl.) 

NERIN 
Putnamo seselių 

1988 stovyklų 
kalendorius 
VERMONT'e 

Lietuviškai kalbantiems — mergaitėms/berniukams 
nuo 7-16 metų — liepos 10-24 d. 

Piknikas Putname — liepos 24 d. 

Stovykla šeimoms — liepos 24-30 d. 

Anglų kaiba — lietuvių kilmės vaikams 
nuo 7-16 metų — liepos 31-rugp 13 d. 

Studentams — nuo 17-24 metų — ilgas savaitgalis prieš 
studijas — rugp. 25-28 d. 

Rt 21. Putnam. Informacijai kreiptis: NERINGA 
Ct 06260 

J> INTERNATIONAL 
• I INDUSTRIES 
Algis Grigas, pirmininkas 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE 

Jūsų giminės bei artimieji gali netrukus sėdėti už nau
jos Volgos ar Žigulių vairo! Arba: be palydovo, jiems pato
giu laiku gali apsipirkti užsienio valiutos parduotuvėje Vilniu
je, Kaune ar Klaipėdoje už jūsų nurodytą sumą. 

Šis patarnavimas siūlomas nuo lapkričio i d. iki 
balandžio 1 d. 

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus. 

International Industries 
10401 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-0074 

G.T. INTERNATIONAL, INC. 
RŪTA PAUPERIENĖ, |STAIGOS VEDĖJA 

INTERNATIONAL ag 
G.T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą 

ir patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti šiais metais. 

1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 
Pietų Amerika 5 d. Rio. 1 Iguassu Falls. 4 Buenos Aires balandžio 7-18. Kaina 
iš Miami $1,458.00. 
Lietuva 15 d., Maskva 2 d . gegužės 16-birželio 3. N.Y. $2.150.00; Chicago 
$2,215.00. 
Lietuva 10d.; Maskva 1 d . Leningradas 1 d., Amsterdamas3d., birželio 13-29. 
N.Y. $2,085.00; Chicago S2.19500. 
Uetuva 10 d.. Maskva 1 d birželio 14-26 N.Y $1.995.00; Chicago $2.125.00. 
Pabaltijis: Klaipėda 2 d.. Vilnius 5 d., Ryga 2 d.. Talinas 2 d. , Helsinkis 3 d. 

_ l iepos 10-25. N.Y. $2.393.00; Chicago $2,493.00. 
Lietuva 10 d . Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d., liepos 
18-rugpjūčio 3. N.Y. $2.085 00; Chicago $2,195.00. 
Uetuva 10 d., Maskva 1 d . liepos 19-31. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00. 
Lietuva 10d . Maskva 1 d . Leningradas 1 d.. Amsterdamas3d., rugpjūčio 15-31. 
N.Y. $2.085.00; Chicago $2.195.00. 
Lietuva 9 d.. Maskva 2 d rugpjūčio 16-28. N.Y. $1,995.00: Chicago $2,125.00 
Uetuva 10 d.. Maskva 1 d . Leningradas 1 d.. Vakarų Vokietijoje (Oktoberfest) 
5 d., rugsėjo 19-spalio 7. N.Y. $2,349 00. Chicago $2,435.00 
Lietuva 9 d.. Maskva 2. ruošėjo 20-spalio 2. N.Y. $1,995.00; Chicago $2.125 00 ' 

6.T..International tvarko visus kelionių reikalus oro, vandens ir sausumos keliais. 
Turizmui ar biznio kelionei kreipkitės pas mus. 

G. T. International padeda sutvarkyti iškvietimo dokumentus artimiesiems iš Lietuvos. 

Nr. 8800/SA 

Nr 8801 

Nr. 8802/F 

Nr. 8803/M 

Nr. 8804/BAL 

Nr. 8806/F 

Nr. 8807/M 
Nr. 8808/F 

Nr 
Nr 

8809/M 
8810/F 

Nr. 8811/M 

i«HL 
G.T. INTERNATIONAL, INC. 10401 SOUTH ROBERTS ROAD 

PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 TEL.: (312) 430-7272 

Lietuviškos Kepyklos Omahoje 
Populiarus visoje Nebraskoje 

NAPOLEONAS 
Bet kokia proga, pagal užsakymą (sušaldytas) yra 

siunčiamas į 4& Amerikos valstijas. 
An odraordinary taste treat for ANY OCCASION! 
Ali items are shipped frozen in dry ice, via CJ.P.S. to the 

Continental 48 statės. For further information... 

±, Kaina; 24 doL 
tu persiuntimu 

Torto dyds: 8 h. otarn 
Approximitdy LITHUANIAN BAKERY INC 

16 servlnęs 5217SO-T 33'5 Avenue 0>a^a N^O'as«a 6810? 
(4021 73J3076 

Founders: V. & S Mackevičius 

Skambinti toll-free 
1-800-255-2255 

exLl471 

Price includes all shipping & handling charges to the 48 Continental 
States via U.P.S. Enciosed: C Check C M.O. • Visa C MC 
Card rio. 
Name _ 

JExp. Date. 

Address 
City .State- -Zip 

VĖL 15 DIENŲ LIETUVOJE! 

1987 m. mūsų kelionių agentūra pirmoji vežė Amerikos lietuvius į 
Lietuvą 15 dienų. Keliavę su ta ekskursija, kaip ir visi tie, kurie per beveik 
30 metų naudojosi AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU patarnavimu 
važiuojant į Lietuvą, gali paliudyti, kaip gerai ir organizuotai tvarkomos 
mūsų kelionės. Šįmet mūsų kelionių agentūrai vėl leista organizuoti 15 
dienų keliones į Lietuvą. Tokių grupių 1988 m. turėsime net keturias. Vyks
tantys jų sudėtyje turės galimybę lankyti gimtas vietas, praleisti ne vieną 
dieną pas gimines ir artimuosius. Kaip visada — garantuojame įdomią 
programą ir gerą aptarnavimą. 

1988 metų 15 dienų kelionės į Lietuvą: 
1. Gegužės 24 d. 2. Birželio 20 d. 3. Rugpjūčio 8 d. 4. Rugsėjo 6 d. 

1988 metų 10 dienų kelionės į Lietuvą: 
1. Birželio 14 d. 2. Liepos 5 d. 3. Liepos 12 d. 4. Rugpjūčio 

16 d. Rugpjūčio 29 d. 6. Spalio 4 d. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU grupės naudosis Pan 
American, Finnair, Svvissair oro linijomis, bus apsistojamą patogiuose 
viešbučiuose Vilniuje, Maskvoje ir kituose Europos miestuose. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU taip pat tvarko giminių ir 
draugų iškvietimo iš Lietuvos dokumentus, daro vykstančių į Lietuvą pasų 
ir vizų nuotraukas. Perkame giminėms Lietuvoje automobilius, tvarkome 
palikimus. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU primena, kad vietų skaičius 
grupėse ribotas. Prašome paskubę: užsisakyti keliones. 

Dėl registracijos ir informacijų skambinkite 1-312-238-9787 arba 
uiHkite (rašykite) AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU. 9727 S. 
VV.atern Ave.. Chicago, Iii. 60643. 

Remia kandidatą. Kandidatas Į Cook apskrities Circuit Court 
teisėjus Edvvard R. Vrdolyak neseniai buvo specialiai atvykęs į 
71-mą gatvę Marquette Parke indorsuoti Joe Kulys — kandidatą 
į 15-to vvard'o respublikonų partijos komiteto nario postą. 

BALSUOKIT U2 
JOE KULYS 
PASPAUSKITE 2 9 5 
15th VVard (Marquette Parko) 

RESPUBLIKONU COMMITTEEMAN 

TAIP PAT BALSUOKIT UZ 
ED VRDOLYAK dėl Circuit Court <X.-

KOVOKIM DEL MUŠU ZMONIU „ 
BALSUOKIME KOVO 15-tą 1988 UZ 

BALSAVIMO ĮSTATYMAI LEIDŽIA INESTI ŠITA LAPELI I 
1 BALSAVIMO VIETAI 

(Pate Iv Dy MJ» Kulys Camp»gri C c w r t « e ) 



DAINA GARSINA LIETUVA DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. kovo mėn. 12 d. 

MDAGCOJA ST. BMMKSTES&, 6507 TBOY ST„ CHICAGO. DLL. 60629. TELEF. &&) 92S^98& 

LIETUVĖS MOTERYS 
NUO VILNIAUS IKI 

BALTIMORĖS 
Bežiūrint į senovinius ekspo

natus Gedimino pily, Vilniuje, 
netoli manęs atsistojo dvi jaunos 
poros su vaikučiais. Abi mamos 
aiškino Vytukui , Ramute i ir 
Dalytei, kaip Gediminas įkūrė 
šią pilį ir miestą, kad jo s ū n ū s 
buvo Kęstu t i s ir Algirdas ir 
kaip jie gynę Lietuvą. Tuo ta rpu 
tėvai stovėjo užpakaly manęs , 
bet jiems besišnekučiuojant nuo 
jų nešė toks st iprus alkoholio 
kvapas , k a d m a n , nors i r 
daugiau negu 20 metų išdirbu
siam degtinės gamyboj, gerokai 
rietė nosį. O jų kalba sukosi ne 
apie kunigaikščius, bet k iek 
šimtų gramų vakar buvo išger
ta, kaip kažkam , ,muterkos" ' 
galvoje atsisuko, kaip anas visą 
vakarą aušinęs burną ir 1.1. 

J a u senokai priėjau išvadą 
kad mūsų moterys kur k a s 
didesnės lietuvybės palaikytojos 
nei vyrai. Beruošdamas j aun i 
mo stovyklas Rytiniame pakraš
ty, visada sus i laukdavau dau
giau mergaičių, nei bern iukų, o" 
ir vadovus v i s a d a b ū d a v o 
lengviau suras t i iš mergaičių 
tarpo. Jos ne tik ger iau lietu
viškai kalbėdavo, bet būdavo ir 
ta lent ingesnės ir net gabesnės. 
Jaunimo kongresų rengin iuose 
taip pat daugiau reikšdavosi 
mergaitės. Apskri ta i , tu r ime jų 
d a u g i a u i r l i t u a n i s t i n ė s e 
mokyklose ir organizacijose ir 
tautinių šokių grupėse ir visoje 
lietuviškoje veikloje. Žymiai 
mažesnis jų procentas išteka už 
kitataučių, o dažnai, net mišrias 
šeimas sukūrusios , s tengiasi 
vaikus mokyti lietuviškai. Kal
bant apie mišr ias šeimas, m a n o 
gyvenamoj, palyginti mažoje 
lietuvių kolonijoje, jų skaičius 
pasibaisėtinas. Aišku, ir čia pir
mauja mūsų vyrai. Ir s u n k u 
suprasti, kad jauni , gražūs, k i t i 
net aukštuosius mokslus baigę, 
lietuviai jaunuol ia i pas i renka 
amerikietes, pers iskyrusias , ir 
su vaikais. O tokių savoje vieto
vėje priskaičiau apie dešimti . 
Atrodo, kad jie ieškoję n e 
žmonų, bet mamų.. . 

Gal esu ir šal iškas mergaičių 
atžvilgiu, nes užauginau dukrą, 
tačiau jau nuo gimnazijos la ikų 
žvelgiau į j a s su pagarba . J u k 
jos veik visose klasėse pirmau
davo moksle, bet nesiverždavo 
į organizacijų vadovybes i r 

šiandieną, mūsų veiksnių, par
t i n i u p a g r i n d u s u d a r y t o s e 
vadovybėse, moterų kaip ir 
nė ra . O apskr i ta i visuomeninė
je veikloje ir pozityviame darbe 
jų ne t rūks ta . Simui Kudirkai 
a tvykus Amerikon ir lankantis 
Kanadoje, jo supažindinime su 
Kanados spauda ir televizija 
aktyvia i reiškėsi I rena Mikle-
john , kur i mano maloniam nu
stebimui, pasirodo buvusi Irena 
Serna i tė — Mažosios Lietuvos 
dukra . Lankę Gross Heseppe 
gimnaziją Vokietijoje, atsime
n a m e ją, ka ip l aba i tylią, 
darbščią mokinę ir pareigingą 
s k a u t ę . Toje pačioje Gross 
Heseppe stovykloje pradžios 
mokyklos vaidinimuose mažytę 
g ė l y t ę v a i d i n d a v o Ing r ida 
Stasa i tė . Šiandieną ji nemaža 
netik ūgiu, bet ir savo veikla LB 
Kul tū ros taryboje. Tai Ingrida 
Bublienė. Diepholzo stovyklos 
gimnazijoje, to laiko skurdžiame 
gvenime, kažkaip gražesniu ir 
e legant iškiau suk i rp tu rūbu 
i š s i s k i r d a v o dvi se se rys 
Gu lb inska i t ė s , abi aktyvios 
a te i t in inkės . Ir kas šiandieną 
m ū s ų v i s u o m e n ė j e nežino 
Mildos Guibinskaites-Lenkaus-
k i e n ė s , i l game tė s Pasau l io 
Lietuvių Bendruomenės veikė
jos? Toje pačioje stovykloje 
užs imezgė Jono Jasaič io ir 
a š tun tokės Birutės Užgirytės 
draugys tė . Sukūrė jie šeimą ir 
J o n a s J a sa i t i s tapo besiku
riančios JAV LB pirmininku. 
Nela iku skaudi mirt is išplėšė jį 
iš mūsų tarpo, bet jei j i s paliko 
neįgyvendintų planų, tai juos 
tęs ia Birutė Jasa i t i enė dirb
d a m a PLB vadovybėje. 

. Vyrau ja mūsų moterys ir 
a m e r i k i e t i š k o j e p lo tmė je . 
Televizi joje n e k a r t ą t e n k a 
išvysti J ū r a t ę Nausėda i tę (Ann 
Ji l l ian) , gi štai vakarinėje pro
gramoje Night l ine, malonu bu
vo stebėti Ted Koppel kalbant 
su Balt imorės pašonėje gyve
nanč ia Skirma O. Kondrotiene. 
Kondrotienė vadovauja Federa
l i n ė s valdžios Žemės Ūkio 
Ministerijos Maisto ir Mitybos 
įs taigai išdalinančiai per 20 
milijardų dolerių vertės pašalpų 
n e t u r t i n g i e s i e m s . J i buvo 
klausinėjama apie vadinamus 
benamius ir kas valdžios ir jos 
vadovaujamos agentūros yra 

da roma j i e m s p a d ė t i . J o s 
laikysena buvo be priekaišto, o 
atsakymai tikslūs, logiški ir 
gerai formuluoti. Baltimorės 
dienrašty .,The Sun" kar t s nuo 
karto randu Vidos Roberts re
portažus. Tai buvusi Vida 
Misiūnaitė, kuri prieš keliolika 
metų man esant Baltimorės LB 
apylinkės pirmininku, nuošir
džiai t a lk indavo įvair iuose 
renginiuose. Ir dabar, kai iš 
amerikiečių laikraščio redakci
jos kas nors skambina teirau
damiesi žinių Lietuvos reikalu, 
žinau, kad tai Vidos dėka. Nese
niai, tarpunivers i te t inį stu
dentų žurnalą „Panache" pra
turtino Daivos Cesonytės, mano 
kaimynų. Kęstučio ir Kristinos 
Cesonių, dukros nuotraukos ir 
aprašymas apie ją. Ji s tudentė, 
model iuotoja , s p o r t i n i n k ė , 
kalbų vertėja, kuriai Dievulis 
nepagailėjo dailumo. Graži ji, 
kaip pagunda. Prieš keletą 
metų su mano dukra lankyda
masi Lietuvoje nevienam ber
nui ten susuko galvą, jų tarpe 
ir mano pusbrolio sūnui... 

Praeity y r a tekę ruošti ateiti-
ninkų moksleivių s tovyklas 
Kennebunkporte, Maine valsti
joje. Kai grįždavau iš jų j 
tarnybą, t a i jausdavausi, tar
tum, j atostogas sugrįžęs, tiek 
šimtinė jaunuol ių per porą 
savaičių išvargindavo. Per pa
skaitas jie snausdavo, nakt imis 
siausdavo ir kartais atrodydavo, 
kad visos mūsų kalbos apie tau
tiškumą, religiškumą ir lietu
viškumo išlaikymą per vieną 
ausį įeidavo ir per kitą išeidavo. 
Tačiau, praėjus keletai metų, su 
džiaugsmu stebėjau tuos buvu
sius stovyklautojus, ypač mer
gaites, bekuriančius lietuviškas 
šeimas ir besijungiačius į lie
tuviškąjį gyvenimą. Stai . Gita 
Merkevičiūtė, gavusi Thomas J. 
Watson. stipendiją, studijavo 
1973-74 metais Vilniuje, tapo 
Kupčinskienė, įkūrė Bostone 
l ie t . e tnogra f in į a n s a m b l į 
Sodauto. kurio įgrota plokštele 
..Motulės dainos" ne vienas 
žavimės. Rasa Navickaitė, susi
tuokusi New Yorke su buvusiu 
vienos mano ruoštos stovyklos 
komendantu Antanu Razgaičiu. 
visą energiją paskyrė darbui su 
Americans for Due Process 
organizacija ir kovai su OSI. 
Netoli Baltimorės gyvenančios: 
Marytė Dambriūnai tė ir Joana 
Vaičiulaitytė išvyko dirbti į 
Vasar io 16-sios g imnaz i ją 
Vokie t i jon . P i rmoj i t a p o 
Šmitienė, gimnazijos direkto-

SU VILTIMI Į LAISVĘ LIETUVAI 
Chicagos Lietuvių Moterų senatoriui Robert Dole 

klubas 70 m. Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo sukak
tį šventė vasario 16 d. Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
„Gintaro" salėje vykusiame 
metiniame susirinkime. 

Sol. Audronė Simonaitytė-Gaižiūnienė 

Lietuvoje gimusi ir augusi 
Audronė atvyko į šį kraštą pas 
savo tėvelį 1969 metais. J i 
buvo j au ba igus i Gruodžio 
muzikos mokyklą ir Vilniaus 
valstybinę konservatoriją su 
laipsniu chorvedyboje. Chicago-
je įstojo į Roosevelto univer
siteto Muzikos kolegija ir įsigijo 
bakalaureatą dainavime. 

Savo talento Audronė nepa
slėpė, o juo dalinosi. Dainavo su 
Alice Stephens. ..Aidutėmis", 
kurį laika buvo Dainavos an
sambl io d i r i g e n t ė , vėl iau 
Lietuvių operos chorvedė ir 
solistė, 1985 metais suruošė 
savo dainų ir ariju rečitalį. Po 
to buvo kviečiama ir dainavo 
JAV-ių ir Kanados lietuvių tel
kiniuose. 

Tame laikotarpyje ji išteka už 
dr. Gaižiūno, augina dukrelę ir 
sūneli, bet taip pat intensyviai 
dirba su vienais iš geriausių 
Chicagoje dainavimo mokytojų. 
Paskutinius trejetą metų jos 
dainavimo mokytojas yra pasi
žymėjęs Northvvestern Univer
siteto profesorius Norman Gel-
bransen. ,,Net ir laurus skinan
čiai d a i n i n i n k e i re ikia 
nuolatinio mokytojo, akompa-
niatoriaus, kur is objektyviau 
girdi ir, kai re ikia , taiso, 
patar ia" , — savo atsiminimuo
se rašo Marylin Horn. Taigi 
mokslo niekad nėra perdaug. 
Nenuos tabu , kad turėdama 
išskirtinai gerą teoretini pa
s i ruoš imą, ba l so techniką , 
muzikalumą ir malonų balsą, ji 
jau an t r i metai lietuvių ir 
Lietuvos vardą garsina ameri
kiečių tarpe, visuomet pabrėž
dama, kad esanti lietuvaitė. 

Praėjusiais metais dainavo 
Angeliką Rockfordo Mendels-
sohno klubo Puccini pasatytą to 
pačio vardo operoje ..Sesuo 
Angeliką" buvo solistė to pačio 
klubo Mendelssohn'o ..Garbės 
H i m n e " ir Vivaldi ..Magni-
ficat". 

Šiais metais, kovo 13 d.. 
Rockforde d a i n u o s ke l ias 
s o p r a n o a r i a s F a u r e ,.Re-
ąu iem'" . ba landž io 22 d. 
Elkhorn. Wisc.. Bacho „Šv. Jono 
Pasijoje", o rugpjūčio 7-14 kaip 
pagr ind inė solistė š iaur inio 
Wisconsino Vasaros muzikinia
me festivalyje. Tą pačią savaitę 
turės du koncertus su orkestru 
ir rečital į . Ateityje bus ir 
daugiau jos pasirodymų ameri
kiečių visuomenei, dėl kurių ji 
dabar tariasi su dirigentais. 

Tų pas i rodymų Audronei 
niekas ..nepadėjo ir nepadeda 
ant lėkštės*". Mylėdama muzika 
ir dainavimą, Audronė nepra
leidžia progų dainuoti. Kai yra 
didelė pasiūla, o maža paklau
sa, daug dainininkų, o mažai 
progų dainuoti su orkestrais 
'kas sudaro nepalyginamai di
desnį malonumą, nei dainuoti 
su p ian ino pa lyda) , reikia 
dalyvauti konkursuose, audici-
jose. Tai Audronė darė ir tebe 
daro. bet muzikai ją išgirdę ir 
pažine, kviečia dainuoti rimto 
muzikinio išsilavinimo reika
laujančiuose pastatymuose, jau 
ir be konkursu. Reikia tikėt ir 
linkėti, kad ateinančiais metais 
jos koncertiniai pasirodymai 
kantatose, operose padažnės ir 
a t n e š ja i ir k l a u s y t o j a m s 
užpelnyta pasitenkinimą. 

a p r 

Pašnekesys Balti .Kiškiuk* 

riaus žmona, antroji susituokė 
su Slavikų ir grįžusi į JAV-es 
apsigyveno Baitimorėje. Pasi
puošusi matematikos doktoratu 
ir a tvykus i dėstyt i vienoje 
Baltimorės kolegijoje, ne\vyor-
kietė Bernadeta Tutinaitė su
kūrė šeimą su Amerikos Balse, 
lietuvių skyriuje dirbančiu Linu 
Rimkum ir apsigyveno mano 
kaimynystėje. Prieš porą metų 
Baitimorėje ta ip pat įsikūrė 
Šeštokų šeima Onilė Vaitku-
tė-Seštokienė iš Worchesterio. 
Mass., baigusi mediciną: vyras 
— Šeštokas, ta ip pat gydytojas. 
Tik atvykę tuoj ieškojo prižiūrė
tojos savo mažiesiems, bet tik 
kalbančios lietuviškai. 

Aišku, čia paminėjau tik dalį 
tų mergaičių, daugumoje tik 
tas, su kuriomis susidūriau sa
vo gyvenamoje aplinkoje. Taigi, 
grįžtant prie tos aplinkos, arba 
Baltimorės. Kai prieš dešimt 
mėtį jon grįžau, tai tiesiog puo
liau nev i l t in Šeš tad ien inė 
mokykla buvo susilikvidavusi, 
jaunimo nutautėjimas nepap
rastas, mišrių seoaq gausvbė. 
Tiesa, veikė net rys tautinių 

Lie tuvė l a imi a u k s o med a l į 
S o v i e t a m s 

Po jos k a l b ė j u s i b u v u s i 
Lietuvos gene ra l inė konsule 

Iškilmingą minėjimą pradėjo Juzė D a u ž v a r d i e n ė , k l u b o 
klubo pirm. Gladys Kamiene , g a r b ė s p i r m i n i n k ė , t a i p g i 
sveikindama gausiai susirin 
kusias. 

Beverly Brazytė-Opelkienė 
pravedė himnų giedojimą, 
visoms jautriai pritariant. 

Laisvės s imbol is — 
Nijolė Sadūna i t ė 

Trumpą žodelį t a rė klubo 
pirm. G. Kamiene. J i priminė 
ir pasidžiaugė, kad kai la isvės , 
pas i ryž imo, i š tvermės ir vei
kimo simbolis m u m s d a b a r 
Nijolė Sadūna i t ė buvo kali-

priminė Nijolės Sadūna i tės ty
lius, bet labai re ikšmingus dar
bus šviesiam Lietuvos laisvės 
rytojui. Savo išsamioje kalboje 
kalbėtoja pareiškė, kad ir dabar 
olimpiado'e C a l g a r y l a u r u s 
laimėjo l ie tuvė pašl iūžininkė 
Vida Mogenytė-Vencienė, o visa 
garbė atiteko.. . Sovietų Sąjun
gai. 

Visos susi r inkusios apžiūrėjo 
lietuvišką muziejų, susižavėju
sios retais eksponatais , siekian
čiais net XV, XVI, š imtmečius. 

Lietuviškų pat iekalų pietus 
narna, šio klubo pastangomis paruošė Aldona Šoliūnienė. Sta-
buvo surinkta daugiau negu 
20,000 parašų, prašančių jos 
išlaisvinimo; peticija nuvežta į 
Washingtoną, D.C., ir klubo 
narių — Liucės Dargienės, 
Marijos Krauchun ienės ir 
Stasės Semėnienės į t e ik t a 

lai buvo papuošti gėlėmis ir lie
t u v i š k o m t r i s p a l v ė m 
vėliavėlėm. 

Šio minėjimo še imininkėmis 
buvo: O lga L a n d o n , M a r y 
Valance ir I rena Žibienė. 

S.L. 

šokių šokėjų grupės, bet lie
tuviškumo jose nebuvo nei už 
centą. Nors įstatuose ir buvo 
jrašyta. kad jose gali šokti tik 
lietuvių kilmės jaunuoliai , bet 
netrūko ten ir grynų amerikie
čių. Būdavo net ir ta ip . kad 
lietuvaitės sėdėdavo a n t suolų 
. . r eze rve" , k a i p žvakės , o 
šokdavo a m e r i k i e t ė s . . . 
Pagaliau, ir tie šokėjai išlakstė, 
ir ta ip. ne iš meilės lietu 
viškumui. bet tik laisvalaikio 
praleidimui ir nuvykimui į Tau
tinių Šokių šventes sukurtos 
grupės subyrėjo. Atrod<\ kad 
Baitimorėje lietuvybei ateities 
jau nebėra. O visgi, ta ip ne
įvyko. Ir čia mūsų lietuvaičių 
nuopelnas. Berods. 1985 metų 
vidury, anksčiau minėta Joana 
Vaičiulaitytė Slavikienė. rašyt. 
A. Vaičiulaičio dukra, su seseria 
Aldona DeBold, susirūpinusios 
savo mažųjų lietuviškumu, rado 
tokiu pat rūpesčiu pers i ėmusias 
ir baltimorietes: Aldoną Drazdy-
tę-Pilienę. Vidą Pil iūtę Vaš
kienę, Regina Laskauskaitę Sa-
jauskienę. Prie jų prisijungė ir 
kitos Baltimorės ir VVashing-

JAV senatorius Robert Dole priima peticija su tūkstančiais parašų dėl Nijolės 
Sadūnaitės išlaisvinimo. Iš k.: dr Jonas Genys. Sta«ė Semėnienė, sen. Robert 
Dole, Liusė Dargienė ir Marija Krauchūnienė. 

N'uotr Baltųjų Rūmų fotografo 

tono apylinkėse gyvenančios 
jaunos poros ir savo mažiesiems 
įsteigė vadinamą , ,Kiškio" 
klubą. Baltimorės amerikiečių 
dienraščio „The Sun"", kultūri
niame skyriuje, visas puslapis 
buvo skirtas to ..Kiškio"" klubo 
aprašymui ir spalvotoms lie 
tuviuku nuotraukoms. Buvo 
rašoma, kad jaunos lietuvių 
ki lmės motinos k a s a n t r ą 
sava i t e suvežančios s avo , 
seniausia Indo-Europiečių kalba 
laisvai kalbančius vaikučius, 
mokyti lyriniu lietuvių liaudies 
dainų, pasakų ir žaidimų, tuo 
dar labiau p ra tu r t inan t jų 
žodyną. Paminėti motinų pasi
sakymai, kodėl j(a rūpinasi savo 
mažamečių lietuvybe, o nuo
traukose abi Vaičiulaitytės ir 
dr. O. Šeštokienė su .,kiškų 
čiais". Nuvykau ir aš į vieną to 
,.Kiškiov klubo sueigą, vyks
tančią kažkurioje amerikiečių 
mokykloje prie VVashingtono. 
Tik įrengus pro duris nereikėjo 
ieškoti kurioje k lasė je 
„kiškiukai"' susirinkę, nes iš 
vienos skambėjo s k a r d u s 
Aldonos Pilienės, pravedančios 
pamoką, balsas: ,,Ką d a r o 

s?" 
a t s a k y m a i , kad 
gaisra. 

Ir t a i p mūsų l i e tuva i t ė s 
gesina Bai t imorėje ir 
apylinkėse amerikonėjimo gaiš 
rą. Iš vaikinams vadovaujant 
sugriuvusiu tau t in ių šokių 
šokėjų grupių likučių. Danutė 
Drazdytė-Balčiūnienė a tkūrė 
senais, gerais laikais buvusią 
puikia tautinių šokių šokėjų 

j i s ges ina 

grupę ..Malūną'" ir ruošia ją 
Tautinių šokių šventei . Vida 
P i l i ū t ė - V a š k i e n ė p e r ė m ė 
mažųjų grupes — , .Ratelio" va
dovavimą. Regina Laskauskai-
te-Sajauskienė p i rmininkauja 
Bal t imorės L ie tuv ių At le tų 
klubui. Joana Vaičiulaitytė-Sla-
vikienė įsteigė l ietuvių kalbos 
kursus, kur iuos lanko per 20 
mišrių šeimų nar ių , norinčių 
pramokti l ie tuviškai . Vyksta 
pasitarimai ir dėl šeštadieninės 
mokyklos a t k ū r i m o Baitimorė
je. bet d a u g u m a , atrodo, yra 
linkę jungt is prie Washingtono 
lituanistinės mokyklos, ieškant 
jai patalpų t a r p Bal t imorės ir 
Washingtono. Tai mokyklai 
vadovauja Angelė Bailey, už 
amerikiečio ištekėjusi, prieš 
keletą metų iš ok. Lietuvos 
atvykusi l i e tuva i tė . 

Stebina m a n e mūsų lietuvai
tės. Ir ka ip nestebins? Štai 
mano prietelių d u k r a Ramunė 
Buivytė ištekėjo už Vokietijos 
lietuvio Land ir išsikėlė ten 
gyventi. Bet manot , kad ji 
pasidarė F r a u Land ar Landie-
ne? Anaiptol, dabar ji Buivienė, 
nes jis pas ike i t ė pavardę ir 
vadinasi Buivys. Prieš keletą 
mėnesių mūsų sostinėje vyko 
vadinamų „linksmųjų" demons
tracijos. Š imta i tūks tanč ių tų 
..linksmųjų" žygiavo su plaka
tais sostinės gatvėmis, o t a rp jų, 
mosikuodama p laka tu , ir viena 
\Vashingtono l ie tuvai tė . O, ne, 
ji ne iš „linksmųjų", ji tik norėjo 
pasipraktikuoti , jei kada reikės 
demonstruoti už Lietuvą... 

J u o z a s Gai la 

file:///Vashingtono
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
(Atkelta iš 4 psl.) 

Grušas. Visa programa buvo 
perpinta skaidrėmis iš O. Razu
tienės veiklos ir gyvenimo. 
Kiekviena kalbą lydėjo dainos. 

Maldą sukalbėjo kun. prel. 
Jonas Kučingis. 

„Spindulys" sudainavo „Ei, 
žirgeli" iki tų žodžių, kada tą 
gražią lietuvišką dianą diri
guodama Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje, sukrito ir mirė 
Ona Razutienė. 

Prof. Elena Tumienė skaitė 
prisiminimus apie Oną Dabku-
tę-Razutienę iš Nepriklausomos 
Lietuvos laikų. 

Skaidres iš velionės ir jos 
šeimos, rodant, „Klajūnai", su
dainavo T. Dabšys, L. Polikaitis, 
M. Tetti, fleita grojo K. Mickutė. 

Ignas Medžiukas kalbėjo apie 
Oną Razutienę kaip mokytoją. 
Po jautrių jo žodžių, dainavo V. 
Vilkienė. L. Polikaitis. 

Lietuvos generalinis konsulas 
Vytautas Čekanauskas kalbėjo 
apie Oną Razutienę kaip visuo
menininke, o Bernardas Braz
džionis prisiminė Oną Razutie
nę margame Californijos lietu
vių gyvenime. 

Oną Razutienę, kaip bendra
darbę aptarė Ona Biržiš-
kaitė-Barauskienė, nuolatinė 
Jaunimo ansamblio akompania-
torė. Jos kalba buvo tokia 
paprasta ir jautri, kad baigus 
kalbėti visi atsistoję karštai 
plojo. 

Antanas Polikaitis nuotai
kingai prisiminė Oną Razu
tienę. 

Apie „Spindulio" įvykdytas 
keliones į kitus kontinentus 
kalbėjo tose kelionėse dalyva
vusieji: Apie kelionę į Europą — 
Regina Stančikaitė-Polikai-
tienė. 

Australijoje l ietuviai 
„Spindulį" sutiko labai sve
tingai. Apie tą kelionę, kon
certus, papasakojo D. Čeka
nauskaitė ir V. Bandziulis. 

Kad Pietų Amerikos lietuviai 
„Spindulį" sutiko labai svetin
gai, gausiai lankė atvykusių 
koncertus, kalbėjo Linas 
Polikaitis. 

Alė Rūta paskaitė jautrius 
linkėjimus naujai „Spindulio" 
vadovei Danguolei Razuty-
tei-Varnienei. 

Violeta Gedgaudienė pranešė, 
kad Los Angeles Šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos va
dovybė nutarė pradėti moky
tojos Onos Razutienės vardo 
premiją. 

Ilgametis tos mokyklos direk
torius Vladas Pažiūra pasakojo 
prisiminimus apie Oną Razu
tienę. 

Rimtautas Dabšys kėlė rei
kalingumą išleisti dokumentinę 
knygą apie Oną Razutienę, 
„Spindulį", kad tokią knygą 
vartydami lietuviai žinotų ką 
yra veikęs toli nuo Lietuvos 
gyvenantis lietuviškas jau
nimas Californijoje. 

Lietuvių Bendruomenės var
du Angelė Nelsienė pažymėjo 
našią velionės veiklą Lietuvių 
Bendruomenėje. Šiandien Oną 
Razutienę pažinome dar geriau. 
Pasiūlius, Šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas kun. dr. Algir
das Olšauskas sutiko scenoje 
matomą besišypsančios Onos 
Razutienės paveikslą pakabinti 
šioje salėje, kad atsilankę 
prisimintų, kaip čia į mus 
kalbėjo, dainavo Ona Razutienė. 
Knygos apie „Spindulį" leidimo 
parėmimui įteikė auką. 

Vytautas Šeštokas prisiminė, 
kaip jaunystėje žaidė krepšinį 
Tauragės apylinkėse. Tada Ona 
Razutienė buvo mikli ir gera 
krepšininkė. 

„Spindulio" mergaitės, pasi
puošusios tautiniais drabužiais, 
Sadutės žingsniais prisiarti
nusios prie scenos, dėjo 
raudonas tulpes. 

Programą baigiant — daina 

I 

ALRKF JAUNIMO STOVYKLOS „DAINAVA" 
1988 m. vasaros kalendorius 

Jaunimui skirtos stovyklos: 

Birželio 26—liepos 3 

Liepos 4—liepos 17 

Liepos 17—liepos 31 

Liepos 31—rugpjūčio 7 

Rugpjūčio 7—rugpjūčio 14 

Rugpjūčio 14—rugpjūčio 21 
Rugpjūčio 21—rugpjūčio 28 
Rugsėjo 2—rugsėjo 5 

Lietuvių kilmės vaikų stovykla,0 

Kreiptis į J. Damušienę, 
tel. 312-460-8001 

MAS (moksleivių) Darius Mičiūnas 
216-371-9908/344-8912 
JAS (jaunųjų at-kų) 
Laima Šalčiuvienė 
312-253-1904 
SAS (Sendraugių at-kų) 
Vyt. Šoliūnas 
312-257-6739 
Švietimo Tarybos -
Mokytojų stovykla 
Dr. Jonas Račkauskas 
312-425-4266 
LFB/Juozas Mikonis 216-531-2190 
?Neišsiaiškinta 
Ateitininkų Fed-jos Studijų Dienos 
Dr. A Norvilą 312-636-2595 

WEDDING BELLS 
AUCE'S MORAVIA 

3735 S. Hartom, Berwyn. III. 
4*4 5505 

Banquets for vveddmgs. Showers & 
Ali Occaaons 

Package Plans Available 
Accommodations for 50 to 160 

MOEFFKENS THE BUSV BAKERY 
3044 W 63rd St., Chicago III 

7370390 
14736 S. Cicero (Mld-Oak Plaza) 

Midlothian. III. 687 BUSV 
Traditional or Fountam VVeddmg Cakes 

Sweet Trays 

LA PETITE PASTRY SHOP 
2809 W. 63rd St. 

434-4174 
5610 W 63rd St. 

735-7363. Chlcago. III. 
Speciaiizing m VVeddmg Cakes 

And Mmiature Pastnes 

MIDVVAY LOUNGE & BANOUET HALL 
4222 W 63rd St. 

Chlcago, III. 
581-4222 

Banquets For Weddmgs 
And AM Occask>ns 

Package Plans Available 

TRAVEL WITH TONI INC. 
3210 W. 47th St., Chlcago, III. 

847-6500 
VVorld VVide Travel 

Never a Service Charge 
Airline Tickets at Airport Pnces 

Honeymoon Specialists 

CLASSIFIED GUIDE 

Ona Razutienė (kairėje) ir grupė „Spindulio" šokėjų. 

„Ei, žirgeli". Anksčiau kalbėjęs 
Lietuvos konsulas Čekanauskas 
siūlė tą dainą į t rauk t i j 
kiekvieną „Spindulio" koncerto 
programą, kad tuo visad būtų 
pris imenama jo ilgametė 
vadovė. 

Danguolė Razutytė-Varnienė 

padėkojo visiems dalyvavu
siems. 

Gražus a.a. Onos Razutienės 
mirt ies metinių minėjimas 
baigtas Tautos himnu. 

alg. g. 

Vyresniųjų Lietuvių Centro 
patarnavimų ir įvykių 

Kalendorius 

K o v o 16 d. 
t reč iad ien į 

K o v o 2 3 d. 
t reč iad ien į 

K o v o 2 3 d. 
t reč iad ien į 

K o v o 3 0 d. 
t reč iad ien į 

Ba landž io 3 d . 
s e k m a d i e n į 

Ba landž io 6 d . 
t reč iad ien į 

Ba landž io 13 d . 
t reč iad ien į 

K i e k v i e n ą 
t reč iadienį : 

- Policininkė Helen Cardvvell duos pskaitą ..Saugu
mas gatvėje ir namuose" . Pradžia 2:00 vai. p.p. 

— Išvyka į ,.ICE C A P A D E S " — dailiojo čiuožimo 
programą. Išvykstame 9:15 vai. ryto. 

— Tėvas A. Saulaitis, S .J . praves Gavenos metui 
pritaikytą pašnekesy Pradžia 4:00 vai p.p 

— Priešvelykinis pyragų ir margučių išpardavimas. 
Prasidės nuo 1:00 vai. p.p. 

— VELYKŲ PUSRYČIAI 10:0C vai.ryto Prašome 
registruotis iš anksto. Auka $5 00 asmeniui. 

— Povelykinė pasilinksminimo ir dainų popietė 3 vai 

P P 

— Filmas iš įvairių lietuviškų įvykių Čikagoje. Rodys 
p. Žalys. 3 vai. p.p. 

10:00 vai. ryto — renkasi mezgėjos. 
10:00 - 11:00 — aerobikos pratimai moterims. 
11:00 - 12:00 — aerobikos pratimai vyrams. 
12:00 - 1:00 — tautinių šokių repeticijos 

5:00 - 6:00 — estradinių šokių pamokos. 
ANGLŲ KALBOS KURSAI — Antradieniais nuo 9:00 - 11:30 vai. ryto. 

Vedėja I. Polikaitienė. 

Vyresniųjų Lietuvių Centro adresas: 
2711 VVest 71st St., Chicago. IL 60629 

Tel.: 476-2655. 

Mieli lietuviai balsuotojai! 

Eddie Vrdolyak kalba vienaip, o daro kitaip. Jis sako. 
kad esąs už vidurinės klasės namų savininkus — mokesčių 
mokėtojus, bet ką jis padarė lietuviams mokesčių 
mokėtojams Marquette Parke? 

Būdamas demokratų partijos vadovas, gudruolis Eddie 
pasirašė su teismu sutartį, kuri padarė 15 Ward 90% juodą 
ir padėjo išrinkti Martene Carter. 

Šiuo metu Marquette Parke pasitaiko vis daugiau 
kriminalinių užpuolimų, ir nuosavybės vertė nukritusi. 

Dabar gudruolis Eddie ir jo ..politikos" draugai — Jim 
O'Neil ir (Joe) Juozas Kulys pasidarę respublikonais, bėgioja 
ieškodami lietuvių pagalbos. Visi tikri respublikonai vengia 
Eddie Vrdolyak ir jo draugų, kaip epidemijos! 

Gudruolis Eddie ir jo draugai rūpinasi tik savimi! 
Mieli lietuviai, prieš balsavimą gerai pagalvokime, ar 

mes galime tokiais žmonėmis pasitikėti? 

{PaKJ by Aklona R Reimontaite-Obečiūnas) 

..Teisėjas T h o m a s E. H o f f m a n yra 
vienas iš darbščiausių iš Įspūdingiau
sių dirbančių teisininkų. Jo -rsiniai 
gabumai yra išskirtini ir jis yra y p a 
t ingai kva l i f ikuotas būti pilnu Cir
cuit Court teisėju". 
— Chicago Bar Association 
1987 m gruodžio mėn. 

* Aukštai vertinamas, rekomenduo
jamas Chicagos advokatų tarybos ir 
Cook apskrities advokatų draugijos. 

* Remiamas Chicago Federatlon of 
Labor. AFLCIO 
* Remiamas IVI—IPO 
* Remiamas ..The Chicago Lawyer" 
žurnalo 

^ Teisėją '* 
S> T U A I 1 A C B <>. 

Teisėją 
f THOMAS E. *>+y 

HOFFMAN * $ 

Cook apskrities 
Circuit Court teisėju 

Balsuokite už 
THOMAS E. HOFFMAN 
pirminiuose (primary) 

demokratų 
rinkimuose, s.m. kovo 15 d. 
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RE/MAX GREIT 
REALTORS i PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji P IRKTI ar PARDUOTI 
N A M U S per šią (Staiga, prašome 
paminėti, Kad esate arba,norite būti 
Rimo Stankaus klijentais Nuosa
vybes įkainavimas n e m o k a m a i . 

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

Licensed Bonded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius. 
BEN SERAPINAS 6 3 6 - 2 9 6 0 

H E L P W A H T E O 

Help vvanted. Auto body. 2 peo-
ple needed; own tools; ex-
perience; 5 day week; commission 
with draw; call day only, tel.: 
276-1960. 

Auto upholstery with experience; 
commission with dravv; call 
276-1960. 

S e c r e t a r y 
* * * PRESTIGE • * * 

* * * TEMPORARIES * * * 
BEDFORD Pk./South Suburbs 

Is in need of Secretaries. word pro-
cessors, data entry operators. typists. 
and svvitchboard operators. Please 
call: 

(312) 7 9 8 - 7 6 6 6 
t o scheduie an a p p o i n t m e n t 

M I S C E L L A N E O U S 

R e i k i a p a r d a v i m u i vieno arba 2-jų 
butų namų. Turiu gerus pirkėjus. Jei 
norite parduoti, prašau skamb. : 
7 7 8 - 6 9 1 6 , brokeris P . Ž u m b a k i s . 

Lemonte p a r d u o d a m a s n a m a s : 
sklypas 8 akrai; . .ranch" stiliaus, 4 
mieg.; namas mūrinis. ,,face brick": 
centralinis šaldymas. Skambinkite 
257 -5140 . 

Dr. Antano J. Zymonto, gim Parudyje, 
Raseinių apskr. gerai žinomo patrioto, 
apdovanoto Gedimino ordinu, vieno iš 
.Sandaros' įsteigėjų, aktyvaus ..Litrt. 

Alhance of America" nario ir ..Tėvynės" 
draugijos pirmininko, šeima ieško žinių aoie 
Žymantų giminę. Žinantieji Ką nors apie šią 
giminę \x pavardę Zymontas JAV ar Lie
tuvoje, prašomi rašyti, Hilary Zimont, 
1949 Laurel Lane. Sierra Vista, Az 
85635. 

Dėmesio! Parduodama iš Lietuvos tuipių 
staltiesės juostos, gražiausi uno audiniai, 
gintariniai ir inkrustuoti paveikslai, dideli 
gintaro karoliai gintariniai žiedai (18 kara
tų auksas), apyrankės ir pan. Pristatome ar
ba pasiunčiame Tel.: 312-656-6599. 

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

Tel. 376-1832 ar 376-5996 

10°/-) — 20°/o — 3O-0 pigiau nokėsit u/> 
apdraus nuo ugnies ir automobilio pas 
mus 

FRAMK ZAPOLIS 
3208V2 -.Ves' 95th Street 

Tel. — GA 4-fo54 

V.T. E L E C T R I C C O . 
Licensed, Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymą;. 
Vytautas T a r a s 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir-
! b'j ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo-

'ai ir sąžiningai. 
555-2C20 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Burbank Manor 
6345 W. 79th St., Burbank. IL 

2 banquet halls. 50-600 peopie. for wed-
dings. chnstenmgs. showers and other oc-
casions Lithuanian & American cuisine 
Low pnces Free vveddmg cake: big park-
ing lot. Informatior 599-2500. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis į H e r m i s Oackys 

T . l . 545-6624. Nuo 8 ryto IM 6 v.v. 
Kalbėti lietuviška' 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
R E I K M E N Y S F O T O G R A F A M S 

IR M Ė G Ė J A M S 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta pirmadienį ir 

ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos. Antrad. irtrečiad. susikalbėsit 
lietuviškai. 

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

R E A L E S T A T E 

MUS. KOMPIUTERI!/ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BELL-BACE REALTORS 

mcoue TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

GREIT IRSĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

B U D R A I T I S R E A L T Y 
6 6 0 0 S. Pu lask i 

767-0600 

OflUfc 
21 

KMIECIK REALTORS 
7 9 2 2 S. PULASKI RD 

D A N U T Ė Š Č E R B A I T Ė M A Y E R 

2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybe per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei. 
Ščerbaltel Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų Įkainavimo., 

Open hse. Sunday. March 13, 1-4 p.m . 
3943 W. 61 st PI . ; bnck bungalovv, 30 lot: 
2 bdrm, livmg rm., formai din rm., kitchen. 
Ige walk-m closet. TV rm.. bsmt. apt or 
related living: new 2-car garage 

Namas apžiūrėjimui, sekmad . kovo 13 
d.. 1-4 v. p.p.. 6154 S Kolmar IV2 aukš
to, mūrinis. 29metų: 3 mieg. kamb pirmo 
a. bute; 2 mieg. kamb. antro a. bute, 
moderniškos virtuvės ir prausyklos: 3 
kamb. butas padės mokėti palūkanas; 
aluminio pastogės; 2 auto garažas. 
Skambinkite daoar' 

No. 129 — Garfield Ridge Special! 61 
6 Natoma 4 mieg. kamb. mūras: 1 % prau
syklos; didžiulė virtuvė su ąžuolinėmis spin
telėmis: ištisas rūsys; užpakalyje namo atvi
ra graži veranda; erdvus kiemas: nauji 
kilimai; 2 namų apyvokos reikmenys; 
namas puikiai išlaikytas. Paskubėkite ir 
apžiūrėkite š; gražuolį šiandien! 

No. 142 — 72 & Kedzie, naujas mūras su 
7 dideliais kamb.: 3 didžiuliai mieg. kamb.; 
virtuvėje medinės spintelės: ištisas rūsys; 
garažas: naujas stogas, šildymo sistema, 
kilimai: alumimo apkalimai; gerame stovy
je: labai švarus. Skubėkite! 

No. 151 — Svajonių namas! 6 kamb mū
rinis, aštuonkampis fasadas: 3 dideli mieg. 
kamb.; ištisas rūsys su baru: 2 auto 
garažas: naujas stogas, nauja šildymo sis
tema ir elektros laidai: puikiai išlaikytas 
Skubėkite! Skambinkite dabar' 

AR NORITE PARDUOTI? - ^. 
r 

, Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Mamo įvertinimui skambinkite skubiai — 
Jabar. 

O ' B R I E N F A M I L Y R E A L T Y 
T e l . — 4 3 4 - 7 1 0 0 

V A L O M E 
KILIMUS. B A L D U S , 

GRINDIS IR S I E N A S 
J . B U B N Y S 
7 3 7 - 5 1 6 8 

D A Ž Y M A S 

Iš lauko ir vidaus Atlieku visokius įvairius 
namų darbus sąžiningai, švariai ir nebran
giai Skambinti vakarais Mariui 471-1239. 

Ribotą laiką McKey & Poague nekiln. turto 
agentūra ims tik 5% komiso iš DRAUGO 
skaitytojų, kurie norės parduoti nuosavybes. Kar
tu ši agentūra siūlo savo pilną profesinį 
patarnavimą. Jau 98 metai kaip ji padeda 
lietuviams. Galima susikalbėti lietuviškai. Alex-
ander J. Mockus, VP & Manager. Skambinkite 
767-6655. 

McKey & Poague 
6610 S. Pulaski 

Chicago, IL 60629 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 

ADDING MACHINES 
Nuomoja. Parduoda. Taiso 

Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas < 
5510 S. Pulaski R d . . Chicago 

PHONE — 5 8 1 - 4 1 1 1 

INCOME TAX 
SERVICE 

Šiais metais pajamų mokesčių 
užpildymas labai pasikeitęs! 

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

Tel.: Raštinė — 776-5163 
Namų — 636-5347 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St. 
Tel. 776-1486 

VENCKAUSKAS. Inc. 
Builders & Remodelmg 

Porcr>es 4 DecKs • Ftoor 4 Waii Ttie 
Alum num S'dmg 4 Trim • Kitcrw»n & Baths 
Masonry «Rec Rooms 
Add'tions •Inso'a^ce Repais 

J o e ( 3 1 2 ) 5 8 2 - 7 6 0 6 I 
P e t e r ( 3 1 2 ) 3 7 1 - 7 4 9 9 

' t 



VOKIETIJOS LIETUVIŲ 
JAUNIMO DEMONSTRACIJOS 

BONNOJE 
Lietuvos Nepriklausomybės kreipti dėmesį į naujuosius 

šventės proga Vokietijos lie- įvykdytus ir planuotus suvar-
tuvių jaunimo sąjunga surengė žymus Lietuvoje, nežiūrint 
vasario 14 dieną demonstracijas „glasnost" politikos. Jaunimas 
prie Sovietų Sąjungos am- iškabino plakatus su užrašais, 
basados Bonnoje Tą savaitgalį reikalaujančiais leisti Lietuvo-
panasios demonstracijos turėjo j e taikiai demonstruoti Nepri-
vykti Paryžiuje, Londone, Ot- klausomybės šventės proga ir 
tavvoje ir Washingtone. paleisti iš kalėjimo Petrą 

Nors pasiruošimui daug laiko Gražulį, kuris vasario 2 d., buvo 

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. kovo mėn. 12 d. 

Vokietijos lietuvių jaunimo ruoštų demonstracijų dalyvių dalis. 

ir nebuvo, tačiau Jaunimo 
kongreso Vokietijos jaunimo 
atstovai ėmėsi iniciatyvos 
demonstraciją rengti. Buvo 
parengta keturiolikos puslapių 
informacinės medžiagos ir in
formuota spauda iš anksto 

nuteistas 10 mėnesių kalėti. 
Nors buvo šalta diena, jau

nimas ištvermingai devynias 
valandas išbuvo prie Sovietų 
ambasados, dainavo lietuviškas 
dainas, diskutavo su praeiviais 
ir dalino jiems informacinę 

MOSU KOLONIJOSE 
Omaha, Nebr. 
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 

Šiais metais vasario 21 d. 
didžioji mūsų tautos šventė 
Omahoje buvo atšvęsta labai 
gražiai ir gana iškilmingai. 
Šventės minėjimą suruošė LB 
apylinkės valdyba. 

Kaip jau įprasta, minėjimas 
buvo pradėtas pamaldomis 
lietuvių parapijos bažnyčioje. Tą 
dieną 10 vai. ryto šv. Mišios 
buvo aukojamos už Lietuvos 
laisvės atgavima. Susidariusi 
bažnyčioje nuotaika labai 
skyrėsi nuo eilinio sekmadienio 
pamaldų. Visi altoriai buvo 
papuošti gyvų gėlių puokštėmis 
su tautiniu spalvų kaspinais. 
Mišioms patarnavo uniformuoti 
skautai vyčiai: R. Reškevičius ir 
E. Radžiūnas. Aukas nešė 
taut in. rūbais pasipuošę 
„Aušros" šokėjai: G. Reške-
vičiūtė ir M. Matz. Dienos pro
gai pritaikyta pamokslą pasakė 
klebonas kun. Petras Žarkaus-
kas. Choras ..Rambynas" su so
listu A. Grigu Ckuris tuo metu 
buvo Omahoje) gražiomis 
patriotinėmis giesmėmis grau
dino pamaldų dalyvius. Nedi
delės bažnyčios erdvėje sklido 
puikus solisto baritonas, jam 
giedant ,,Grąžink mums 
tėvynę" (muz. St. Gailevičiaus, 
žodžiai P Babicko). Ši giesmė ne 
vienam pamaldų dalyviui 
ištraukė nuoširdaus ir gilaus 
susižavėjimo ašarą. Taip pat 
.,Ave Maria" (Franz Schuberto) 
skambėjo visu savo grožiu ir 
didingumu. Iškilmingos Mišios 
buvo užbaigtos Lietuvos himnu, 
giedant chorui ir solistui. 
Pamaldų dalyviai už puikų 
giedojimą jautė didelį dėkin
gumą solistui, chorui ir choro 
dirigentui Alg. Totilui, kurio 
dėka jo mokslo draugas sol. A. 
Grigas sutiko praturtinti di
džiosios šventės minėjimo 
pamaldas. Dėl to mielam 
solistui priklauso nuoširdi 
padėka. 

3 vai. p.p. lietuvių parapijos 
salėje šventės minėjimas buvo 
tęsiamas, dalyvaujant gana 
gausiam skaičiui publikos. 
Salėje taip pat buvo šventiška 

PACIENTĖS IŠ 
SALVADORO 

nuotaika ir išskirtina-aplinka. 
Didelė tautinė vėliava, o jos 
viduryje Vytis užėmė nemažą Q a m a v o a u k š t u s ^ ^ 
dah scenos. Skoningai sudėti Vaikščiojau'7Banaičio) „Laisve 
tautinių spalvų gyvų gėlių V a r n J , s » ,A <r •---••> -
vazonai, papuošti kaspinais, 

šokiui reikalingas grakštumas. 
Sėkmės veteranams! Po 
„Aušros" šokių sceną užėmė 
„Rambynas". kurio dirig. yra 
Alg. Totilas, akomp. Dana 
Šalkauskaite. ..Rambynas'' pa
dainavo „Po aukštus kalnus 

įtakingas Vokietijos dienraštis medžiagą. Demonstracijų metu 
„Frankfurter Allgemeine" jau pintą spygliuotų vielų vainiką 

es 

vasario 13 d. įsidėjo informaciją 
apie rengiamas demonstracijas 
ir jų tikslus. 

Demonstracijos prasidėjo 11 
v.r. susikaupimo valandėle už 
sąžinės kalinius Lietuvoje ir 
baigėsi 8 v.v. Dalyvavo apie 50 
jaunuolių. Demonstracijų mot-
to buvo: „Nežiūrint karnavalo 

taip pat ir kiti žalumynai 
puikiai prisidėjo prie spalvingo 
ir šventiško scenos vaizdo. Tą 
gražų scenos papuošimą atliko 
Regina Jonušaitė-Skubisz ir 
Irena Matz. Iškilmingosios da
lies pradžioje Omahos skautai 
sunešė vėliavas. Amerikos 
himną sugiedojo Irena Matz, 
pasipuošusi tautiniais rūbais, 
kas labai derinosi prie gražios 
scenos aplinkos. Invokaciją su
kalbėjo kun. P. Žarkauskas. 
Buvo pagerbti ir žuvusieji už 
Lietuvos laisvę. Po to tarė žodį 
LB apyl. pirm. Albinas Reške
vičius, įvesdamas į tolimesnę 
šventės minėjimo eigą. Pristatė 
pagrindinį šventės kalbėtoją 
Lietuvos generalinį konsulą 
Vaclovą Kleizą. Toliau gautus 
sveikinimus iš Nebraskos gu
bernatorės Kay Orr, senato
riaus J. James Exon ir Omahos 
miesto burmistro Bernie Simon 
perskaitė Irena Matz. Sena
toriaus David Karnes sveiki
nimą perdavė a t s iųs ta į 
minėjimą sen. sekretorė. 

Gener. konsulo V. Kleizos 
paskaita buvo išklausyta su 
re ik iamu dėmesiu. Tarp 
išsamios ir įdomios kalbos 
paskaitininkas palietė ir dabar
tinio gyvenamo laiko reikšmin
gas aktualijas, surištas su 
nepriklausomybės minėjimu tė- ! 

vynėje ir išeivijoje. Pasidžiaugė I 
malonus svečias mažute Oma
hos lietuvių kolonija, jaukia 
parapijos bažnyčia, geru choru 
ir sutiktais lietuviais. Omahoje 
sutiko jis ir savo jaunystės 
mokslo draugą spaustuv. Vytą 
Arnauską ir buvo jo namų 
svečias. 

Po paskaitos Stasys Petrulis 
perskaitė JAV prez. Ronaldo 
Reagano proklamaciją, skel
biančią 1988 m. Vasario 16-tą 
dieną Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo diena. Po to 
išnešus vėliavas, buvo užbaigta 
oficialioji minėjimo dalis. Buvo 
pertrauka, kurios metu buvo 
renkamos aukos trims veiks
niams. Buvo surinkta aukų 
PLB 285 dol. LB vietos 
reikalams 220, dol., Vlikui 550 
dol. ir Altai 380 dol. 

Prasidėjus programai, pirmie
ji pasirodė „Aušros" šokėjai, 

Varpas (A Vanagaičio) „O Bonnoje, mes demonstruojame 
Nemune &OŠL B. Brazdžionio, už žmogaus teises Lietuvoje". 

Dvi mergytės, 13 ir 14 metų, 
buvo atskraidintos iš Salvadoro _ 
į Chicagą. Jos buvo sužeistos vadovaujami Gražinos Reškevi-
civilinio karo metu ir čia bus čienės. Bene pati jauniausia 
gydomos. Atskrido ir jų motinos, šokėja Kristina Mickevičiūtė 
Jų kelionę ir gydymą parūpino gražiai padeklamavo eilėraštį 
labdaros įstaigos kaip Project „Mūsų vėliava". Mažiausiųjų 
Hope. ir Alexian Brothers ligo- šokėjų vaikų grupė pašoko 
ninė bei kongresmenas H. W. 
Fawel. 

, ,Žąselę". Gražūs buvo tie 
„žąsiukai" ir labai rūpestingai 
kilnojo kojytes pagal muzikos 

MILŽINIŠKAS VILKIKAS taktą. Veteranų šokėjų grupė 
pašoko „Pradės aušrelė aušti" 

Ryan greitkely paleidžiamas ir „Patrepsėlį". Reikėjo pasi-
patruliuoti milžiniškas suge- džiaugti—veteranai grįžta į 
dusių, sudaužytų automobilių pirmąją jaunystę, nes jų vei-
vilkikas, laikomas didžiausiu duose žaidė graži šypsena, o 
pasaulyje, 22 tonų. judesiuose matėsi darnumas ir 

muzika B. Budriūno). Ši daina, 
tą dieną, buvo skirta mirusiam 
choristui Vytaliui Gaideliui. 

Pabaigai programos, buvo pa
dainuota tradicinė „Rambyno" 
daina „Kur giria žaliuoja" (žodž. 
Vanagaičio, muzika Gailevi
čiaus). Su šia daina buvęs 
„Rambyno" dirigentas a.a. Br. 
Jonušas užbaigdavo visus kon
certus. Todėl šią tradiciją 
„Rambynas" tebetęsia. Graži 
tradicija — graži daina, nes ji 
kiekvieną kartą nuveda 
klausytoją į gimtąją žemę, kur 
tėvynės laukai ir Nemunas ban
guoja. 

Gražaus minėjimo pabaigai 
choras ir publika sugiedojo 
Lietuvos himną. O po to buvo 
draugiškas ir nuotaikingas 
pabendravimas vaišinantis O.L. 
Moterų klubo paruošta kava ir 
gausiais saldumynais. Klubo 
valdyba, pasipuošusi tautiniais 
rūba is , gražiai aptarnavo 
svečius. j p ^ 

Demonstracijomis norėta at-

negalima buvo įteikti, nes 
Sovietų ambasados pareigūnai 
atsisakė jį priimti, pasiaiš
kindami, jog sekmadienį am
basada uždaryta. Demonstracijų 
metu maišėsi ir du nepažįstami 
piliečiai, turbūt su visai kitais 
tikslais. 

Demonstracijos rado gerą 
atgarsį ir didžiojoj Vokietijos 
spaudoj. 

T.B. 

Brangiai Tetai, A.tA. 
LEOKADIJAI GAILIUŠIENEI 

mirus, jos liūdintį VYRĄ, dukras MARYTE, JŪRATE 
ir anūkus nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Gintautas ir Elena Raulinaičiai 
Vytautas ir Aldona Raulinaičiai 
Juozas ir Audronė Motikai 

Mano prieteliui 
L 

A.tA. 
STASIUI DAGIUI 

staiga mirus, reiškiu nuoširdžią užuojautą jo 
pusseserėms MARIJAI PLAČIENEI ir iMATILDAI 
KUOLIENEI bei kitiems giminėms. Kartu liūdžiu. 

Jonas Kutra 

GERA ŽINIA, JEI PLANUOJATE APLANKYTI 
LIETUVĄ 1988 METAIS 

MŪSŲ EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 
LI-881 
15 dienų Lietuvoje + 2 dienos Maskvoje 
Išvykstame gegužes mėn. 24 d. Grįžtame birželio mėn. 11 d 1988 

10 dienų Lietuvoje + 2 dienos Maskvoje 

LI-882 LI-883 
Išvykstame birželio 14 l iep0s 12 
Grįžtame birželio 28 liepos 26 

LI-884 
rugpj. 16 
rugpj 30 

LI-885 
rugsėj 06 
rugsėį. 20 

Rezervacijos priimamos dabar įmokant $200 asmeniui. Vietų skaičius ribotas Prašome rezervuoti iš anksto. 

DAUGIAU GERŲ ŽINIŲ. 

Jei norite pasikviesti gimines iš Lietuvos ap'a-kyti JAV. mes galime padėti su formalumų detalėmis 
Informacijai skambinkite arba rašykite: 

BALTIC-AMERICAN HOLIOAYS, INC. 
A DiVISION OF ROBERT J. ELLYN TRAVEL, INC. 

501 FIFTH AVENUE, SUITE 1605 
NEW YORK, NY 10017 

TELEPHONE: (212) 972-0200 
TOLL FREE" numeris (jei ne New York valstijoje) (800) 835-6688 

£ 2 midlcind Fe 
Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEW 
8929 S. HARLEM AVE 

598-S400 

LENDER 

A.tA. 
PRANAS KVIETKAUSKAS 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. kovo 10 d., 11 vai. ryto. 
Gimė Lietuvoje, šakių apskrityje. Butkiškių kaime. 

Amerikoje išgyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Uršulė, duktė Angelė 

Kavienė su vyru Jonu. sesuo Ona Zinkevičienė su šeima 
Čikagoje, brolis Juozas su šeima ir sesuo Marijona Lietuvoje; 
sūnėnai: Juozas su šeima ir Algimantas Pervaža, dukterėčios 
Danguolė Kay su šeima ir Alicija Vodicka su šeima ir kiti 
giminės. 

Priklausė Šaulių Vyt. Didžiojo rinktinei. 
Kūnas pašarvotas šeštadienį, kovo 12 d. nuo 4 iki 9 v.v., 

sekmadienį, kovo 13 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus Marąuette 
koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, kovo 14 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas { Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, duktė, seserys, brolis ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tei. 476-2345. 

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad š.m. kovo 
9 d. Filadelfijoje mirė 

A.fA. 
LEOKADIJA BAGDANAVIČIŪTĖ 

GAILIUŠIENĖ 
Nuliūdę liko: vyras Antanas, dukterys Marija 

Valienė, Jūra Viesulienė; anūkai: Tauras, Vytas, Austė 
Viesulai; seserys: Birutė Ignienė su šeima (Giraitėj, Con-
necticut ir Aldona Birgelienė su šeima. 

Laidotuvės kovo 15 d. Nekalto Prasidėjimo Severų 
Vienuolijos Dangaus Vartų kapinėse, Putnam, Ct. 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50th A v., Cicero 
Telefonas - 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero , Illinois 

Telefonas ~ 652-1003 
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x Sesuo O n a Mikailaitė 
praveda rekolekcijas Šv. Antano 
parapijoje ateinančią savaitę, 
kovo 14-17, nuo pirmadienio iki 
ketvirtadienio, 7 vai. vakare. 
Sekantį savaitgalį, kovo 18-20. 
yra pakviesta rekolekcijas pra
vesti Dievo apvaizdos parapijo
je Detroite. 

x Pedagoginio lit. instituto 
etnografinio ansamblio „Bėkit, 
bareliai" kovo 19 d. pastatyme 
Chicagos visuomenė išgirs Ar
vydo Žygo surinktas rugiapjūtės 
dainas iš įvairių Lietuvos vie
tovių, kaip „Bėkit, bareliai" 
(Dzūkija), „Praauša denela" 
(Aukštaitija), „Sesutė krėsle sė
dėjo" (Suvalkija), „Valgykit, 
valgykit, svetele mona" (Žemai
tija) ir t.t. 

x St. Xavier College rengia 
išvyką, sujungtą su auklėjimo 
programa, kovo 29 d. nuo 9 iki 
4 vai. p.p. Apžiūrės Chicagos 
italų, kinų, graikų ir lietuvių 
bendruomenes ir jų gyvenvietes. 
Kita išvyka bus gegužės 3 d. 
nuo 8:45 iki 5:45 vai. p.p. į In
dianą. Daugiau informacijų 
galima gau t i skambinant 
779-3300. ext. 309. 

x Cicero Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės metinis 
susirinkimas bus kovo 20 d., 
sekmadienį, 12 vai. Šv. Antano 
parapijos salėje. Bus valdybos 
pranešimai, metinės apyskaitos, 
valdybos rinkimai, nes valdybos 
dalis narių šiais metais baigia 
savo kadenciją. Visi kviečiami 
susirinkime dalyvauti. 

x Eugenija Poškienė, Al
fonso žmona, neseniai atvykusi 
į Vokietiją, ieško savo giminių 
Jono Poškaus, jų sūnų Kazi
miero ir Aduleto, kurie 1925 m. 
išvyko iš Cerkusų km., Kė
dainių apskr. Jos adresas: Euge
nija Poškienė, D-6140 Bens-
heim, Hauptstr. 30-32. West 
Germany. 

x „Draugo" adm. 1988 ge
gužės mėn. v idury organizuo
ja dviejų savaičių ekskursiją į Eu
ropą, aplankys Vieną Austrijoj, 
Budapeštą Vengrijoj, Zagrebą, 
Dubrovninką ir Medjugorie Ju
goslavijoje. Kelionės techniki
nius reikalus tvarko American 
Travel Service Bureau, 9727 
S. Western Ave., Chicago, IL 
60643, tel. 312-238-9787. Išvy
kimo data ir kita platesnė 
informacija bus paskelbta 
v ė l i a u - (sk.) 

x Kauniečių ir jų prietelių 
dėmesiui! Dalyvaujantys G. T. 
INTERNATIONAL ekskur
sijoje nr. 8808/F rugpjūčio 15-31 
d. gali rinktis apsistoti Kaune, 
vietoj Vilniaus. Neskubėdami 
galėsite apžiūrėti Kauno ir apy
linkių įdomybes, pasivaikščioti 
Laisvės alėja su draugais, ir 
giminėmis. Šios ekskursijos 
dalyviai taip pat praleis 3\ 
dienas Olandijoje. Vietų skai
čius ribotas. Kreiptis: 10401 S. 
Roberts RoacL, Palos Hills, IL 
60465. Tel.: (312) 430-7272. 

(sk) 

x Išnuomojami butai. I juos 
kviečia pavasarėjantis Lemon-
tas. Naujoje Amber Shires 
gyvenvietėje jūsų laukia dar 
keli dviejų kambarių, visais pa
togumais aprūpinti butai, vien
gungiui arba porai, ir skanus 
lietuviškas maistas iš moder
nios virtuvės. Lietuvė šeimi
ninkė, maloni lietuviška aplin
ka, erdvus kiemas. Tikimasi 
greitai atidaryti toje pačioje 
patalpoje esančią puošnią 
bažnyčią pamaldoms. Skambin
kite 312/257-7484 bet kuriuo 
laiku. 

(sk) 

x Ses. Ona Mikailaitė iš 
Putnamo, veda rekolekcijas 
Cicero lietuviams. Ji Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seserų 
rėmėjoms-ams antradienį, kovo 
15 d. 12 vai. vidudienį. 
Ramunės restorane, 2547 W. 
69th St. kalbės gavėnios tema 
ir padės geriau pasiruošti Vely
kų šventėms. Kas tik gali tuo 
laiku dalyvauti yra kviečiami į 
šią dvasinę popietę. Ten pat 
dalyviai kartu papietaus. 

x Margari ta Kulytė, jauna 
advokatė praktikuojanti Chi-
cagoje, gegužės mėnesį išteka už 
teisėjo Thomas J. Hoffman, 
kuris šiuo metu kandidatuoja 
perrinkimui į Cook apskrities 
Circuit Court teisėjus. 

x Sol. Ričardas Daunoras , 
atvykęs iš Vakarų Vokietijos, šį 
sekmadienį, kovo 13 d., koncer
tuoja Bostone. Chicagoje su sol. 
Birute Dabšiene-Vizgi'-diene 
tu^ės duetų, liaudies dainų ir 
arij^ koncertą „Draugo" dien 
raščio koncerte kovo 20 d., 
sekmadienį, Marijos aukšt. 
mokyklos salėje. Jiems akompa
nuos muz. Alvydas Vasaitis. 
Balandžio 10 d. jie koncertuos 
Lietuvių Bendruomenės rengia
mame koncerte Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Sol. 
R. Daunoras su šeima į Chicagą 
atvyksta kovo 14 d. Bilietus į 
Chicagos koncertą jau galima 
įsigyti Vaznelių parduotuvėje. 

x Midland Federal Savings 
Marąuet te Pa rko skyriui rei
kalingi tarnautojai. Apmokysi
me. Skambinti darbo valando
mis 925-7400. 

(sk) 
x American Travel Service 

Bureau ruošia vienos savaitės 
kelionę į Alaską š.m. rugpjūčio 
12-19 d. Informacijai skambin
kite arba rašykite: American 
Travel Service Bureau, 9727 
S. Western Ave., Chicago, IL 
60643 tel.: 312-238-9787. 

(sk) 

x Dėmesio! Jeigu ruošiatės 
pirkti ar parduoti namą Cicero, 
Bervvyn, Riverside, Westchester 
ar kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės į Alex 
Realty, 5727 W. Cermak Rd., 
Cicero, IL. Tel. 656-2233. įstai
gai vadovauja Aleksas Šatas ir 
sūnus Viktoras. Viktoras Ša
tas — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. Įvertina pali
kimus. Jo patarnavimu naudo
jasi bankai, taupymo bendrovės 
ir privatūs asmenys. Je igu mes 
negalim parduoti: mes galim 
patys nupirkti! 

(sk.) 

x Akiniai s iuntimui į Lie
tuvą. Kreiptis į V. Karosaitę 
— Optical Studio, 2620 West 
71 Street. Chicago. 111. 60629. 
Telefonas 778-6766. 

(sk.) 
x Baltic Monuments , Inc., 

2621 W. 71 Street, Chicago. III. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kai
nos, geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

x Greit .parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite, 
RE/MAX F I R S T , R imas 
Stankus , tel. 361-5950 arba j 
636-6169. 

(sk.)! 

x Marąuet te Parko Lie
tuvių namų savininkų orga
nizacijos narių susirinkimas bus 
kovo 18 d., penktadienį, 6:30 
vai. vak. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje Mar
ąuette Parke. Visi nariai pra
šomi dalyvauti. Po susirinkimo 
— kavutė. 

x Solistai Eglė Rūkštely-
tė-Sundstrom, Gražina Staus
kas. Viktoras Mieliulis, Aldona 
Buntinaitė ir Donna Dumpys 
dalyvaus Giesmių šventės pro
gramoje. Šis tradicinis metinis 
„Tėviškės" lietuvių evangelikų 
liuteronų parapijos choro kon
certas bus kovo 27 d. 3 vai. p.p. 
parapijos bažnyčioje. Visuo
menė kviečiama. 

x Mat i lda Marcinkienė, 
Chicagos Lietuvių Tarybos pir
mininkė, pravedė per Vasario 
16 minėjimą Vilniaus katedrai 
atgauti peticijų vajų. 

x Kaziuko mugė amerikie
čio akimis — DuPage apskri
ties amerikietis vyr. skauti
ninkas Jim Elmslie pasidalins 
savo įspūdžiais iš praėjusį 
sekmadienį Chicagoje įvykusios 
Kaziuko mugės. Pašnekesys šį 
vakarą bus girdimas „Žemė L" 
radijo laidoje 10:15 vai. vak. 
1490 AM radijo banga. 

x Pranas Stončius, Nashua, 
N.H., pratęsė prenumeratą 
1988 metams su prierašu: „. 
paremti lietuvišką spaudą 
pridedu 25 dol.". P. Stončių 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už auką labai 
dėkojame. 

x Albinas Raskevičius, 0-
maha, Nebr., atsiuntė 25 dol. 
auką ir kartu pratęsė „Draugo" 
prenumeratą. Alb. Raskevičių 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už paramą labai 
dėkojame. 

x Paskolos Reikia? Namų 
pirkimo paskolos nuo 9.625% 
(2.1 points). „Home Eąuity" 
paskolos 10.5% (fixed). Au
tomobilio pirkimo paskolos iki 
5 metų 9.5%. KASA Lithuanian 
Federal Credit Union, 2615 W. 
71st Str., Chicago tel.: 598-1333 
ir 737-2110. 

(sk) 

x Ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A & L 
Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk.) 

x American Travel Service 
Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir Washingtono į Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland, ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, kuris sutinka 
atvykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą patį patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Kreiptis į American Travel 
Service Bureau, 9727 S. Wes-
tern Ave., Chicago, EI. 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

(sk.) 

x Praleiskite savaitę Pa
langos pliaže! Už nedidelę pri
dėtinę kainą G. T. INTERNA
TIONAL birželio, liepos ir 
rugpjūčio mėn. ekskursijų daly
viai gali praleisti 7 dienas pri
vačiame kurorte Palangoje. Čia 
Gintaro muziejus, Birutės 
kainas, 19 a. botanikos parkas. 
Čia palydėsite saulę nuo gar
siojo Palangos tilto! Kreiptis: 
10401 S. Roberts Road, Palos 
Hills, IL 60465. Tel.: (312) 
430-7272. 

(sk) 

x J a u n a pora ieško lietuviš
kai kalbančios moters prižiūrėti 
kūdikį 5 dienas į savaitę, Mar
ąuette Parko apylinkėje. Savai
tės bėgyje skambinti po 6 v.v.; 
savaitgaliais — bet kada. Tel.: 
471-2406. 

(sk) 

Iškilmingoje vakarienėje Valstybės departamente 1987 m. gruodžio 3 d. paminėti Amerikos konsti
tucijos 2C0 m. sukakti Linas Kojelis sveikinasi su valstybės sekretorium Gt-orge Shuitz, kuris 
buvo oficialus vakarienės šeimininkas. Viduryje — protokole šefas Clement E. Conger. Vaka
rienės metu L. Kojelis turėjo progos pakalbėti su sovietų ambasadoriumi Jurij V. Dubinin. 

Nuotr. Valstybės dept. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
DALYVAUKIME LIETUVIŲ 

FONDO NARIU 
SUVAŽIAVIME 

Lietuvių Fondo valdyba, pir
mininkaujama Marijos Reinie
nės, pasiruošė metiniam narių 
suvažiavimui, įvyksiančiam 
kovo 26 d. Jaunimo centro apa
tinėje salėje Chicagoje. LF 
valdybos sekretorės ir reikalų 
vedėjos Alės Steponavičienės 
pas tangomis sukvies t i 
t a lk in inka i sukamšė į 
paruoštus vokus 1987 metų 
veiklos apyskaitą, įgaliojimo 
formą, darbotvarkę bei kitą in
formaciją ir suskirstę laiškus 

x Padės iu j ū s ų giminėms 
Lietuvoje įsigyti jų pagei
daujamas p rekes . Pr i imu 
užsakymus dabar. Už patarna
vimą imu mažiau. Pirmą grupe 
į Lietuvą lydėsiu balandžio 24 
d. Sudarau s iunt inius , siunčiu 
kargo į Lietuvą. Parūpinu 
stereo, video aparatūrą tinka
mą Lietuvoje. Giminėms iš
kviesti patarnavimas nemoka
mas. Skambinkite rytais 7-9 
vai., vakarais iki 9 vai. ir šeštd., 
sekmd. (312) 430-4145. 
Rašykite: R o m a s P ū k š t y s , 
9040 S. R o b e r t s , Hrckory 
Hills, Hl. 60457. 

(sk; 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI 7-7747. 

(sk.) 
x Kr iš tanavič iaus Fondas 

padeda išlaikyti Lituanistikos 
Tyrimo ir Studijų centrą, kurio 
užmojis yra išsaugoti mūsų tau
tos kultūrines vertybes ateities j 
kartoms. Mūsų darbai reikalaus Į 
moralinės ir materialinės pa
ramos iš lietuvių visuomenės. 
Bendrai dirbant mūsų ateitis | 
gali būti šviesi ir laiminga. 
Kviečiame visu* j taiką. Nuo 
mokesčių nurašomos aukos ar 
paskolos s iunč iamos šiuo 
adresu: 5620 South Claremont 
Ave., Chicago, I L 60636 USA. 
Telefonas (312) 434-4545. Pirmi
ninkas Robertas Vitas. 

isk.) 

x Darome n u o t r a u k a s pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service Bu
reau, 9727 S. Westem Ave., 
Chicago, 111., 00643. Tel. 
238-9787. 

(sk.) 

pagal pašto zonas, nugabeno j 
paštą. LF nariai šiuos laiškus 
j a u yra gavę ir laukiama 
atsiliepimų. 

Lietuvių Fondas prašo visus 
narius gausiai dalyvauti meti
n iame narių suvažiavime, 
i šk lausy t i vadovybės pra
nešimus ir pareikšti savo nuo
monę. Negalintieji suvažiavime 
dalyvauti, prašomi įgalioti daly
vaujantį fondo narį ar bet kurį 
tarybos, valdybos ar kontrolės 
komisijos narį pagal pridėtą 
sąrašą. Didesnis narių dėmesys 
skatina LF vadovybę aktyves
nei veiklai. Pakartotinai pra
šoma gerai perskaityti pasiųstą 
apyskaitą ir asmeniškai ar 
įgaliojimu dalyvauti suvažia
vime. 

Kai kurie nariai jau atsiuntė 
įgaliojimus su pridėtais savo pa
geidavimais. Gavusieji laiškus 
vertina pareikštas nuomones ir 
stengsis jas įgyvendinti. Juo 
didesnis bus susidomėjimas su
važiavimu, juo didesnę paskatą 
jaus LF vadovybė telkti kapi-

x I e š k o m a s F r i š m a n t a s 
Vytau tas , Prano sūnus, gimęs 
1921 m., išvykęs iš Lietuvos 
apie 1943-45 m. Jo šeima, arba 
apie jį žinantieji prašomi pra
nešti pusseserei I rmai Noru-
tytei , 4429 S. Talman, Chica
go, IL tel. 254-2648. Skambin
ki te d a r kartą! 

(sk) 
x Lietuvių Moterų Federa

cijos Chicagos klubas ruošia 
tradicinį velykinį stalą š.m. 
balandžio 10 d. 2 vai. p.p. Lie
tuvių Tautiniuose namuose. 
Rezervacijoms ir tolimesnei in
formacijai skambinti 257-2558. 

(sk) 
x Federa l in ius ir Illinois 

m o k e s č i u s bei ,,circuit 
breaker" pašalpas nebrangiai 
apskaičiuoja ir formas užpildo 
pirmd. bei penktd. 11 v. ryto — 
5 v.v., o iš anksto susitarus, ir 
kitomis savaitės dienomis, Vyt. 
A. Račkauskas , 5113 W. Cer
mak Rd., Cicero, IL. Tel.: 
863-5864. ( s k ) 

x Kviečiame visus dalyvauti 
pokylyje gegužės 15 d. 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre ir paremti 
VIII Laisvojo pasaulio lietuvių 
tautinių Šokių šventę, VII PLB 
Seimą ir IV Kultūros kongresą. 
Programoje: įvairių taut. šokių 
grupių pasirodymai. Stalai užsi
sakomi: dienos metu pas N. 
Balzarienę, 778-2200, vakarais 
pas P. Jokubauskienę, 974-1821 
arba A. Vaitienę, 831-2813. 

(sk) 

talą ir jį pelningai bei saugiai 
investuoti. 

LF valdybos posėdyje, įvyku
siame kovo 8 d. savoje būstinėje, 
aptarti bėgamieji reikalai, ap
svarstyta įgaliotinių darbo plot
mė ir jų »antykiai su LB 
apylinkių valdybomis. Iki šiol 
šie reiitaiai nebuvo aktualūs, 
nes visi dirbo vieningai, bet jau 
kai kur pradeda rodytis nesu
ta r imo ženklų. Sudaryta 
komisija paruošti įgaliotinių 
veiklos gairėms. Vienas kitas 
vietinis nesutarimas, daugiau
sia pasireiškiąs dėl asmeninių 
santykių ar žmonių būdo sa
vybių, nepalies bendro darbo. 

Praėjusieji metai Lietuvių 
Fondui buvo pakankamai 
sėkmingi, bet buvo ir neįprastų 
įvykių. Akcijų biržoje netikėtas 
kainų kritimas palietė ir Lie
tuvių Fondo investavimus, nors 
išvengta nuostolių, bet 
sumažėjo skaičiuojamas kapi
talo prieauglis. Finansų komisi
jos nutarimu buvo išeita iš 
akcijų biržos ir turėtos akcijos 
parduotos. Ta kapitalo dalis per-
investuota j valdžios obligacijas 
ir bendrovių bonus duoda pasto
vias pajamas, bet mažesnį kapi
talo prieauglį. Ateityje gali tekti 
pasitenkinti mažesniu metiniu 
pelnu ir mažesnėmis sumomis 
paremti lietuvišką veiklą. LF 
vadovybė stebi krašto eko
nominę padėtį ir stengsis iš
naudoti visas palankesnes 
aplinkybes, kad tik nesumažė
tų paramai skiriamos sumos. 

Prezidento ir kongreso rinki
miniai metai, JAV vidau? gyve
nime gali iškrėsti netikėtų 
staigmenų, todėl tenka rimtai 
stebėti ekonominį gyvenimą. 

Šiaip LF veikla yra gera, 
Įplaukos yra normalios, indėliai 
duoda geras palūkanas ir 
nelaukiama didesnių staig
menų, kaip ta; buvo praėjusiais 
metais. 

Valdybos pirm. M. Remienė 
padėkojo sekretorei A. Stepo
navičienei už laiku paruoštus ir 
išsiuntinėtus kvietimus į narių 
suvažiavimą, o visiems talki
ninkams už jų nuolatinę neap
mokamą talka. Prie laiškų 
išsiuntinėjimo talkino: Apolina
ras Bagdonas, Bronius Kručas, 
P ranas Mažrimas, Jan ina 
Merkiene, Ada Neverauskienė, 
Aleksas Pabrėža ir Povilas 
Šimoliūnas, o taip pat ir pati 
pirmininkė Marija Remienė bei 
valdybos vicepirm. Vaclovas 
Momkus. 

Tad iki pasimatymo 25-tame 
nar ių suvažiavime, įvyks-
tančiame kovo 26 d. Jaunimo 
centre Chicagoje. 

A. Juodvalkis 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Dalia Bulgarytė, ilga
metė chemijos mokytoja Stuyve-
sant aukšt. mokykloje, New 
Yorke, moko pačius geriausius 
mokinius Amerikoje. Šių metų 
Westinghouse mokslo talentų 
varžybose iš parinktų 10 
mokinių du pirmieji buvo jos 
mokiniai. Jų nuotraukos puošia 
š.m. kovo 14 d. „US News and 
World Report" viršelį. 

— Malonu spaudoje užtikti 
vis gausėjančius LB darbuo
tojų proveržius į amerikiečių 
spaudą. Vakarų LB apygardos 
pirm. Angelė Nelsienė, vado
vavusi Lietuvos krikšto sukak
ties minėjimui Los Angeles, Lie
tuvos tragediją ir tikinčiųjų per
sekiojimą pristatė „The Orange 
County Register" 1987 m. 
lapkričio 23 d. laidoje. Kalifor
nijos „The Outlook" 1987 m. 
spalio 21 d. laidoje, aprašy
damas susitikimą su Vyt. Skuo
džiu, keliais atvejais mini 
krašto valdybos vicepirm. Juozą 
Kojelį. „The Grand Rapids 
Press" 1987 m. rugsėjo 20 d. 
laidoje aprašydamas JAV sena
toriaus Donald Riegle štabo na
rės Cindy Jurčiukonytės 
apsilankymą Latvijoje, cituoja 
PLB pirm. Vyt. Kamanto pa
reiškimą. Clevelando „The 
Plain Dealer" 1987 m. gruodžio 
9 d. laidoje cituoja Washingtono 
demonstracijoje dalyvavusios 
Kultūros tarybos pirm. Ingridos 
Bublienės pareiškimą „The 
Philadelphia Inąuirer" 1987 m. 
lapkričio 2 d. ir „The Catholic 
Standard & Times" lapkričio 5 
d. laidoje keliais atvejais minėjo 
Philadelphios LB apylinkės 
pirm. Teresę Gečienę. Patersono 
vyskupijos laikraštis „The 
Beacon" š.m. sausio 7 d. laidoje 
išspausdino ilgą LB ilgamečio 
darbuotojo Ant. Masionio laišką 
redakcijai tikėjimo priespaudos 
Lietuvoje klausimu. Tam pa
čiam „The Beacon" numeryje 
tilpo ilgas JAV LB tarybos nario 
ir LIC direktoriaus kun. Kaz. 
Pugevičiaus laiškas redakcijai. 
Jame atitaiso keliautojo susi
darytus klaidingus įspūdžius 
apie tikėjimo laisvę Sov. 
Sąjungoje. 

—New Yorko Lietuvių jau
n imo sąjunga turės susi
rinkimą kovo 19 d. Kultūros 
Židinyje. Bus pranešimai iš Jau
nimo kongreso Australijoje. 

— Arizonos lietuviams Sun 
City praves gavėnios rekolekci
jas kovo 26-27 dienomis kun. 
Kornelijus Bučmys, OFM, „Dar
bininko" vyr. redaktorius. Vely
kų šventėje šv. Mišios bus 
Brophy bažnyčioje 12 vai., kur 
pamokslą taip pat pasakys kun. 
K. Bučmys. 

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

Tel. — 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Seštad. 9 v. r. iki 1 vai. d. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Hinsdale, IL 60521 

Tel. 325-315f 
Valandos pagal susitarimą 
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