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Lietuviai tariasi su K.G.B, 
PabaltijĮ galima „nupolitinti" 

Vilnius. — Lietuvos Komu
nistų partijos vadovybė pradėjo 
tyliai pasitarimus su KGB va
dovais, kaip atsisakyti Maskvos 
saugumo policijos veiklos Lietu
voje. 

Oficialūs pareigūnai sako. jog 
KGB vadovybė Maskvoje norėtų 
išvengti tokių susirėmimų, ko
kie įvyko su slaptąja policija Ry
tų Europos kraštuose. Tad pa
geidauja, ji.g Lietuvos agentūra 
būtų daugiau sukalbamesnė su 
respublikos vyriausybe. Tačiau 
lietuvių tautinio judėjimo vadai 
nori, kad ta slaptoji agentūra 
būtų panaikinta, kuri dabar yra 
atsakinga t ik Maskvai. Lietu
viai iki šiol tų dviejų galybių — 
KGB ir kariuomenės — visai ne
lietė, tačiau dabar jų veikla 
s u s i r ū p i n o . Ypač p r a d ė t a 
r e i k a l a u t i . kad Sovietų 
k a r i u o m e n ė pas i ša l in tų iš 
Lietuvos. Praėjusį mėnesį ir 
KGB agentūra buvo apkaltinta, 
kad naikina Lietuvos archyvinę 
medžiagą ir ją net išveža iš 
Lietuvos, pastebi .,New York 
Times"' dienraštis vasario 24 d. 
laidoje. Manoma, kad KGB nori 
apsaugoti savo agentus, kurie 
tardė Lietuvos disidentus, kad 
neliktu jų pėdsakų ateityje. 

Klauso t ik Maskvos 
Užsienio žurnalistai iškelia 

dviejų lietuvių parlamentarų 
kaltinimus KGB agentams, kad 
jie naikina svarbią lietuviams 
istorinę medžiagą. Tačiau KGB 
pareigūnai atsako, kad jie klau 
so tik Maskvos įs įkymo. o Lie
tuvos vyriausybe neturi teisės 
jiems įsakinėti, ką jie turi dary
ti. Dvi savaites buvo žmonių ap
supti KGB rūmai. Buvo reika
laujama sulaikyti archyvų išve 
žimą. Žmones net sulaikė pa
krautus su ta medžiaga sunkve
žimius. Vilniuje buvo sudaryta 
valdžios komisija, kurios užda
vinys išstudijuoti, kaip galima 
būtų perorganizuoti tą agentūrą 

Lietuvių revoliucija 

„Chicago T r i b ū n e " vėl savo 
vedamajame straipsnyje rašo, 
kad Lietuva pirmą kar ta bal
suodama daugiapartinėje siste
moje, atmetė komunistinę siste
mą ir artėja prie nepriklauso
mybes. Nieko nepadėjo ir Gor
bačiovo vizitas Lietuvoje. Ir kai 
Gorbačiovas stiprina savo jėgas, 
užsi t ikr indamas valdoviškas 
prezidento teises, lietuviai atsi
sako dalyvauti debatuose, lyg 

būtų jau laisvi žmonės. Re
dakcija cituoja Vytauto Lands
bergio žodžius, kad tas įsta
tymas nerūpi lietuviams, nes 
bus r e n k a m a s ne Lietuvos 
p rez iden tas . Ir l i e t u v i a m s 
n e r e i k i a Maskvos le id imo 
nebūt i sąjungoje. Lietuvių 
revoliucija yra ..fait accompli". 
nes Sąjūdis jau laimėjo 72 vie
tas pa r l amente . Ir Sąjūdis 
ner iz ikuoja dabar — kad 
išvengtų galimo Gorbačiovo 
veto. kai kovo 12 d susirinkęs 
Liaudies deputatų Kongresas 
patvirtins ta įstatymą, todėl bus 
papildomieji rinkimai sekma 
dienį. kovo 4 d. Tą dieną ir šv. 
Kazimiero šventė. Naujasis 
Lietuvos parlamentas tad dar 
prieš kovo 12 d. galėtu daryti 
lemiamą sprendimą. ..Tribūne" 
redakcija primena, kad lietuviai 
nėra kariškai nusiteikę. J ie pa
siūlė Kremliui derybas ir pa
žadėjo tęsti gerus ryšius su So
vietų Sąjunga. 

ir įsteigti savo nuosavą žvalgy
bos agentūrą arba tarnybą. Ta
čiau tos komisijos veikla buvo 
tuoj sulaikyta ir nukelta vėles
niam laikui, kai naujasis Lietu
vos parlamentas galės pats tar
t i savo žodį šiuo klausimu. 

KGB p a s i ū l y m a s 
Iš Komunistų partijos oficia

liųjų pareigūnų sužinota, jog 
Sovietų KGB vadas Vladimiras 
A. Kriučkovas pateikė du pasiū 
lymus Lietuvos vyriausybei. 
Pirma, kad Kriučkovas sutin
kąs pakeisti Lietuvoje KGB vir
šininką generolą Edmundą Eis-
muntą kitu žmogumi, kuris 
būtų lietuviams labiau priim
tinas ir nesusitepęs praeityje su 
nusikalstama veikla. Partijos 
vyresnieji pareigūnai atsisakė 
pasakyti numatytojo naujojo 
KGB viršininko pavardę. J i s 
esąs taip pat KGB narys, bet 
jaunesnis ir neturįs ..Praeities 
nuodėmių" lietuvių tautai. J i s 
netrukdysiąs respublikos pla
nams išstoti iš Sovietų Sąjun
gos. Maskva jį pasiūlė, bet jis 
esąs priimtinas ir lietuviams, 
pasakė komunistų oficialus as
muo, prašęs neminėti jo pavar
dės. 

Antra. Kriučkovas pasakęs, 
kad jis sutinkąs „nupolitinti" 
visų trijų Pabaltijo respublikų 
KGB veikla ir ją sumažinti iki 
minimumo. Tai esą labai svar
bu Lietuvoje, kadangi Komunis
tų partija čia suskilo į dvi par
tijas. Sąjūdžio vadai mano, jog 
atskilusioji Komunistų partijos 
dalis aklai vykdys KGB įsaky
mus. Iš šios grupės laukiama žy
mesnių trukdymų visiškam at
siskyrimui ir išstojimui iš są
jungos. 

Pranešama, kad Lietuvos ko
munistinė vyriausybė su KGB 
viršininku gen. E. Eismuntu 
diskutavo archyvų reikalus, ta
čiau Eismuntas atsisakė klau
syti Lietuvos vyriausybės, nes 
niekas jam čia negalįs įsakyti, 
kaip tik vienas Kremlius. Net 
ir Brazauskas neturi tos teisės, 
kokią turi KGB generolas. 

Tai ne žemės reforma 
Nenoras dirbti — rusų nelaimė 

Kaune, Šančių kapinėse, šiais metais per Vasario 16-sios švente žmonės pagerbia žuvusius už 
Lietuvos nepriklausomybe. 

Tautinis susiklausymas Nikaragvoje 

Iškilmingoje eisenoje i pamaldas už 
Lietoms laisvę Lietuvos kardinolas 
Vincentas Sladkevičius, viduryje, 
kuri lydi Vilniaus arkivyskupas Ju
lijonas Steponavičius, kairėje, ir 
Panevėžio vyskupas Juozas Preik
šas, dešinėje. 

.Jono Bieliausko nuotrauka 

— Sovietų Sąjungos Liau 
dies deputatų Kongreso sesija 
įvyks kaip ir skelbta - kovo 12 
ir 13 dienomis. Joje bus patvir
tintos dideles egzekutyvinio pre
zidento teisės. 

Managva. — Praėjusį pirma
dienį buvo paskelbta viešai, kad 
Nikaragvos opozicinės bei rezis
tencinės grupės kandidatė Vio
leta Barrios de Chamorro laimė
jo 55.29c rinkimus. Sandinistai 
surinko 44.8^ balsų ir yra di
džiausia organizuota grupė. 

Kalbėdama po to, kai rezulta
tai buvo paskelbti, išrinktoji Ni
karagvos prezidentė pareiškė: 
..Mes parodėme pasauliui pilie
čio pareigos pavyzdį, pade
monstruodami, kad mes. nika-
ragvajiečiai. norime gyventi de
mokratijoje, taikoje, o labiau
siai, kad norime gyventi laisvė-
je". 

Pralaimėjusio žodis 
Prez. Ortega liūdnoku veidu 

pasakė: „Nikaragvos preziden
tas ir vyriausybė respektuos ir 
paklus balsavimo rezultatams". 
Jis pasakė, kad pasaulis buvo 
labai susidomėjęs šiais rinki
mais ir todėl stebėtojai buvo iš 
Jungtinių Tautų, Amerikų or
ganizacijos, Carterio grupės, 
stebėtojai iš Europos. Lotynų 
Amerikos ir dar iš kitų kraštų. 
Šimtai žurnalistų stebėjo rin
kimus ir pranešinėjo į savo 
kraštus. Jis pareiškė padėką sa
vo šeimai ir „broliams sandinis-
tams", o ypač „karo broliams" 
už heroišką pasiaukojimą, drąsą 
ir žmonėms už dalyvavimą rin
kimuose. Bet jis priminė ir ta i , 
kad tie 10 metų buvo sunkūs ir 
kad Sandinistų Frontas gynė 
žmones nuo priešų. Nugalėję 
Samozą. jie gynę revoliucijos 
idealus ir atvedę į Pasaulio 
Teismą Jungtines Amerikos 
Valstybes už kr iminal in ius 
veiksmus prieš Nikaragvos 
žmones. JAV buvo pasmerk
tos. Į rinkimus sandinistai ėję 
tam, kad būtų baigtas karas ir 
užtikrinta taika Nikaragvos 
žmonėms, ir įvesta demokrati
ja bei sustabdytas užsienio įsi
kišimas 

Laimėjusios p a r e i š k i m a s 
Išrinktoji prez identė V. 

Chamorro savo laimėjimo kal
boje dėkojo rinkėjams, kurie pasi
sakė už UNO opozicines grupes 
ir ją, kaip jų atstovę, išrinko 
prezidente. Ji prašė Nikaragvos 
žmones laikytis ramiai, garbin
gai švenčiant laimėjimo dieną. 
Ji sveikino visus Nikaragvos 
gyventojus už pirmuosius demo
kratinius rinkimus šio krašto 
istorijoje. J i prisipažino esanti 
susijaudinusi tokiu svarbiu 
metu. ..Dabar aš pažadu tesėti 
savo duotus įsipareigojimus tau
tiniam susitaikinimui, nes tai 
yra vienintelis kelias taikai ir 
ekonominiam progresui". Tai 
esą pirmieji istorijoje rinkimai, 
laimėti opozicijos. Tai rinkimai, 
kurie neatneš egzilų ir politinių 

kalinių arba konfiskacijų. Ir čia 
nėra laimėtojų nei pralaimėto
jų. Ji pažadėjo tokią vyriausybę, 
kuri savo programoje t urės tau
tinį išsigelbėjimą ir tarsis su 
opozicijų vadais, kad sudarytų 
visas grupes atstovaujančią vy
riausybę. „Nuo tos dienos, kai 
aš sutikau būti UNO kandidate, 
aš žinojau, kad Nikaragvos žmo
nės nubalsuos įsteigti demo
kratinę respubliką, kurią svajo
jo turėti mano vyras Pedro Joa-
qui, kuris buvo nužudytas". Aš 
noriu p a s a k y t i jums, kad 
šiandien mes galime sveikinti 
vieni ki tus su brolišku ap
sikabinimu, nes Nikaragva vėl 
bus respublika". ̂  

Kareiviai nepatenkint i 
Nikaragvoje buvo išrinkta 

prezidento, viceprezidentas ir 
Tautinė asamblėja. Chamorros 
laimėjimas nustebino politikus, 
nes prieš rinkimus nuomuomų 
tyrinėjimu biurą i vis pranaša
vo, kad laime- sandinistai. 
Tačiau žurnalistai, kurie pasi
kalbėdavo su žmonėmis, nebuvo 
tos nuomonės Viešai daugelis 
žmonių pasisakė už sandinistus, 
bet balsavo už Chamorro. Bet 
Baltieji rūmai buvo sušvelnėję 
sandinistų atžvilgiu, kadangi po 
rinkimtų būtų reikėję skaitytis 
su jais, jei jie butų laimėję. 

Spauda primena, jog perdavi
mas valdžios nebus lengvas. Vi
daus reikalų m;r Romas Borge, 
kuris vadovauja r slaptajai po
licijai, pasakė. K.id Chamorros 
vyriausybė nesugebės vadovau
ti Nikaragvai sandinistų ka
r iuomenei vadovauja prez. 
Ortegos brolis Humberto, kuris 
jau reiškia nepasitenkinimą. 
Kai prez. Ort>. i sakė kalbą, 
pripažindama.'- pralaimėjimą, jis 
nedalyvavo su 

Prez. G. Bu-
buvo žengtas \ 
prieki, kad šio;-
sos tautos būt.. 
Bushas pasii:: 
pranešimus :-' 
dentei Chamor 
rinkimų ir pr< " 
už demokratišK. 
kimus. 

o kartu. 
s pasakė, jog 
nas žingsnis į 
emisferoje vi-
rmokratiškos. 
e sveikinimo 
iktajai prezi-
už laimėjimą 

>aniel Ortegai 
pravestus rin-

— Sąjūdžio 
gatai kreipe-
tarybos Pre> I 
sustabdytas ; 
binio ir visu ' 
pardavimas ' 
su tuo yra su r -
džiavimo tam 
Pažeidžiam: 
raus socialu-
cipai. 

— Californi 
tinėje dalyj* '•' 
Drebėjimas bu 
skalėje. Suž> -
didesnių nuosi 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lietuvoje vyksta rytoj pa
pildomieji balsavimai 22-se rin
kiminėse apylinkėse. Įdomu, 
kad Verkių apylinkėje pirmą 
kar tą nelaimėjo Kazimiera 
Prunskienė, kurios oponentu 
yra Aleksejevas Michailas. O 
Panerių vienoje apylinkėje ne
laimėjo Nijolė Ambrazaitytė, 
kurios oponentu yra maskvinės 
Komunistų partijos vadovas 
Vladislovas Švedas (Sved). 

— Moldavijoje vasario 25 d. 
vykusius rinkimus į Moldavijos 
TSR Ausčiausiąją Tarybą stebė
jo saugumo ir bendradarbiavi
mo Europoje komisijos narė Ju-
dith Ingram i?*Washiiigtono ir 
JAV valstybės departamento at
stovė, šiuo metu dirbanti Mask
voje, Daria Fans. Stebėtojos į 
Moldaviją atvyko vasario 23 d. 

— L i e t u v o j e Sąjūdžio 
programą remiančių deputatų 
pasitarimas siūlo, atsižvelgiant 
į sudėtingą politinę visuomeni
nę padėtį, sušaukti naujai 
išrinktą Aukščiausiąją Tarybą 
nedelsiant, ne vėliau kaip kovo 
11 d. 

— Washingtone prez. G. Bu
shas paneigė žinias, kad jo ad
ministracija veda slaptus pasi
tarimus su Iranu dėl pagrobtųjų 
išlaisvinimo. Tačiau Reuterio 
agentūra teigia, jog vienas 
Irano Užsienio reikalų minis
terijos oficialus pareigūnas 
jiems pranešė, kad tokie pasita
rimai įvyko gruodžio mėnesį 
New Yorke ir sausio mėnesį 
Genevoje. 

— Vilniuje vasario 17 d. 
įvyko Lietuvos Skautų Sąjungos 
Vilniaus krašto pirmoji konfe
rencija, kurioje pirmininkavo 
Žilvinas Skairys, Konferencijo
je paprašė kandidato į Lietuvos 
TSR Aukščiausiąją taryba, pro
fesoriaus Aloyzo Sakalo, būti 
Lietuvos Skautų Sąjungo šefu. 
Vasario 21 d. A. Sakalas sutiko 
būti Lietuvos Skautų Sąjungos 
šefu. 

Maskva. — Sovietų Aukš 
čiausioji taryba 349 balsais 
prieš 7 ir 12 susilaikius pri
ėmė įstatymą, pagal kurį šeimos 
gali turėti ūkius, bet neatsisa
kė komunizmo draudimo, kad 
žeme būtų žmonių nuosavybe. 
Taigi, žemę bus galima nuomo
ti, tą nuomą perleisti savo vai
kams, bet tai nebus jų nuosavy
be, kaip yra Vakarų pasaulyje. 

Prez Michailas Gorbačiovas, 
kuris šį įstatymo variantą siūlė 
jau seniai, pasakė, kad tai būti 
na jo perestroikai, nes ūkinin 
kai neberodė jokio noro apdirb
ti žemę Tačiau tuoj, norintieji 
reformų tikra to žodžio prasme, 
įskaitant ir kai kuriuos deputa
tus, pareiškė, kad tuo įstatymu 
žemdirbių morale nebus sustip
rinta, nes žeme netampa jų 
nuosavybe, praneša „Nevv York 
t i m e s " koresponden tas F . 
Clines iš Maskvos biuro. Tuo 
ūkių kolektyvizacija, kurią 
pradėjo Stalinas, iš principo 
nepanaikinama Vyriausybė 
tiki. kad Kongresas tą įstatymą 
tikrai patvirtins 

Dar v ienas k r a t i n y s 
Pačios vyriausybės laikraštis 

„Izvestia" apklausinėjo 2,600 
piliečių ir pranešė, jog t ik 12'r 
pasisakė, kad norėtų nuomoti 
žemę pagal tą įstatymą. Gorba 
čiovo pianas yra, kad nusivylę 
žemdirbiai vėl pradėtų jaustis 
„žemės šeimininkais", kad su 
mažintų grūdų importą, bet kri 
tikai sako, kad tai bus tik dar 
vienas supainiotas biurokrati
nis kratinys. Tame įstatyme yra 
pasakyta, jog paveldėjimo nuo-

rinktieji dele-
ukščiausiosios 
mą, kad būtų 
sidėjęs valsty-
ninio turto iš
dalinimas, nes 
i daug piktnau-
r>ine padėtimi, 
kiti elementą 
įsingumoprin-

"» valstijos pie-
drebėjo žemė. 

• •> 5.5 Richterio 
< 8 žmones, bet 
i U nebuvo. 

Mirė kun. P. Brazauskas 
Kovo 1 d. savo namuose nuo 

širdies smūgio mirė a a. kun. Pi
jus Brazauskas. Ilgus metus jis 
dirbo Portlando vyskupijoje Ore 
gone. Dabar buvo pensijoje ir 
gyveno parapijos jam padovano
tame name North Bend, OR. 
Velionis buvo gimęs 1905 m. 
lapkričio 28 d. Kunigu 
įšventintas Vilkaviškyje 1930 
m. birželio 22 d. Kun P. 
Brazauskas buvo menininkas, 
dar Lietuvoje dekoruodavo 
bažnyčias, o Amerikoje piešdavo 
paveikslus ir dažnai dovanoda
vo parapijų bažnyčioms Apie 
laidotuves tuo tarpu dar nėra 
žinoma. 

mą tegali g; uti t ik vienas as
muo, tai reiškia, jei ūkininkas 
tu r i daugiau vaikų, tai tą ūkį 
t egah pi"--esti tik vienam, bet 
ne padalinti tarp savo vaikų. 
Vaikai neturi teisės tos žemės 
perleist, kitam. 

Tikrai žemės nuosavybei labai 
priešinosi Politbiuro narys 
Jegoras Ligačiovas, kuris vado
vauja sovietų žemės ūkio minis
terijai. 

Nenuga l imos kl iū tys 
Naujieji ūkininkai susidurs su 

beveik nenugalima problema, iš 
kur gauti žemes apdirbimui 
įrankių. Be to. žemę nuomos 
valstybė ir kolektyviniai ūkiai, 
kurie pasiliks sau geriausią 
žemę. Praktikoje, ir dabar, kai 
būdavo duodami maži sklypeliai 
žmonėms, tai vis būdavo pras
čiausia žemė. Bet norintieji nuo-
mot i žemę. turės nuomoti iš kol
chozo ir įrankius jai apdirbti, o 
taip pat gauti iš jų ir norimas 
sėklas. Valstybė ir toliau lieka 
vienintelė grūdų ir kitų reika
lingu medžiagų pardavėja. J i 
nustatys ir kainas, kurioms 
turės paklusti naujieji ūkinin
kai. Kito kelio nenumatyta. 

Ir paga l i au pag r ind in i s , 
galbūt svarbiausias dalykas, jog 
po dešimtmečiu situacijos, kai 
žmonės dirbo tik kaip darbinin
kai, yra praradę iniciatyva ir 
net nežino, kaip pradėti ūkinin 
kauti. Ekonomistas P a w ! Bunic 
pasako užsienio žurnalistams, 
jog jis labai abejojąs, ar šis 
įstatymas payerins sovietų že
mes ūkio padėtį. 

Ar JAV vėliava bus pirmoji? 
Washing tonas . <LIC> - Su 

grįžę iš Lietuvos kongresnvmai 
pasakoja savo įspūdžius 

Kongresmenai Sarpalius ir 
Durbin yra lietuviu kilmės. 
Durbin, kuris anksčiau buvęs 
Lietuvoje, apgailestavo, kad 
neliko laiko aplankyti motinos 
gimtinę Jurbarke Sarpalius. 
kuris pirmą kartą lanke Lietu 
vą, teigė, kad nuvykimas į pro
tėvių žemę jį labai jaudino - jo 
prosenelis atvyko Lietuvon, 
ieškodamas laisvės, o jis sugrį
žo į prosenelio kraštą stebėti, 
kaip žmones tenai siekia tos 
pačios laisvės. 

Sarpaliaus Lietuvoje lauke 
dvi staigmenos Pirma, tenai 
nuvykęs jis sužinojo, kad jo pro 
senelio brolis buvo žinomas Lie
tuvos kompozitorius. Antra. Vil
niuje susipažino su moterim, 
kurios mergautine pavardė ta 
pati, kaip jo. Ta moteris jam aiš
kino, kaip jos vyras, sužinojęs, 
kad žmonos bendravardžiui -
kongresmenui blokuojama viza. 
nuvyko Maskvon ir darė žygių, 
kad jo „giminei" būtų išduotas 
leidimas atvykti Lietuvon 

Daug p a r a m o s iš 
v y r i a u s y b ė s 

Kongresmenai buvo paklaus 
t i , ar Amerikos Kongresas bei 
Busho administracija darė pa 
kankamą spaudimą, kad sovie
tai nusileistų ir jiems dėlto 
duotų vizas. Visi atsakė teigia 
mai. Spaudimas buvo daromas 
per JAV ambasada Maskvoje. 
Atstovų riimų respublikonu bei 
demokratų partijų vadai asme 
niškai prašė prezidento Busho, 
kad jis šiuo reikalu susirūpintu. 
Valstybės departamento sekre-
torius Baker pasiuntė telegra
mą Užsienio reikalų ministeriui 
Shevardnadzei, o Bakerio pa 

grindinis pavaduotojas politi
niams reikalams Robert Kim 
mitt pakvietė Tarybų Sąjungos 
ambasadorių Dubininą j Vals
tybe.- departamentą jam išdes-
tyti JAV valdžios nusistatymą. 
Kongresmenas Mtller sakė. kad 
pats Baker jam skambino j Ber-
lvna tart is vizų klausimu. 

Tuoj p r ipaž in t i 
Kongresmenas Durbin buvo 

paklaustas, kaip JAV turėtų 
reaguoti, kai Lietuva paskelbs 
nepriklausomybę. J i s pasakė, 
kad prie Katedros aikštės yra 15 
stiebu, ant kuriu plevėsuodavo 
sovietu respublikų vėliavos. 
Dabar vėliavos nuimtos ir kol 
kas joms nėra pakaitalų Durbi 
nui buvo pasakyta, kad numato
ma ant tų stiebų iškelti vėliavas 
tu valstybių, kurios suteiks pri
pažinimą nepriklausomybe atsi-
stačiusiai Lietuvos valstybei. 
„Aš viliuos*', sake Durbin. „kad 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
vėliava bus pati pirmoji, kuri 
tenai bus iškelta"'. 

KALENDORIUS 

Kovo 3 d.: Ticijanas. Kuni
gunda, Nonita, Tule. Uosis. 

Kovo 4 rl.: šv. Kazimieras, 
Lietuvos globėjas Alicija. Vac
lovą, Daugvv.las. Daina. 

Kovo 5 d.: Teetilius. Virgili
jus. Giedre. Klemensas. Adrijo 
nas, Andrius. Liucijus 

Kovo 6 H.: (lerasimas, KoUta. 
Raminta. Karigaila, F<uicita. 
Rože. 

ORAS C H I C A G O J I 

S—U teka ft24, leidžiasi 5:42. 
Temperatūra šeštadienį 34 1.. 

- 'kmadienj 40 1 . pirmadienį 18 
1 . >nttadienj 50 I. 

• ) 
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NAUJOSIOS EUROPOS 
RAIDA 

Europa keičiasi kaip niekuo
met: nuo Gorbačiovo valdomos 
Sovietų Sąjungos iki Rytu 
Vokietijos ir nuo Estijos iki 
Rumunijos. Nors mažesniais 
šuoliais, keičiasi ir visas pa
saulis. Daug skubesniais žing
sniais žengia mūsų Tėvynė Lie 
tuva. Ji vėl gyva beveik viso 
pasaulio televizijoje ir spaudoje. 
Tikrai, reikia skubėti ir būti a 
vangarde. Istorija baudžia tau
tas, kurios per ilgai miega, ku
rios nepanaudoja a t s i r an 
dančias galimybes. 

Jau 1970 metais buvau pa
brėžęs: „Metas glausti savas 
gretas, ieškoti sąjungininkų 
kitų tautų tarpe ir sukurti ilga
laikę strategiją kovos sėkmin
gumui laiduoti. Esame laisvoje 
šalyje ir galime įvairiomis prie 
monėmis kovoti už Lietuvą ir 
lietuvybę, bet tik kaskart au
ganti bendruomeninė vienybė ir 
organizuotos veiklos da rna 
didins šios kovos sėkmingumą 
ir tuo pačiu pagreitins laisvės 
atgavimą Tėvynėje" („Į laisve", 
nr. 47-48, p. 7). 

Prisimindami Kazio Pakšte 
mintį: „Pasukti Lietuvos laik
rodi šimtu metų pirmyn", mes 
turime paspartinti savo tautos 
kaitą. Išeivijoje reikia išgirsi i 
Lietuvos kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus žodžius kalbėti 
viena ir ta pačia kalba. O ir 
veikti reikia sujungtomis, o ne 

išsklaidytomis jėgomis, nes t ik 
taip galima išeiti j pasaulinės 
veiklos plotus. Reikia daugiau 
politinės veiklos, daugiau fi
nansinių išteklių, reikia visų 
lietuvių kilmės gyventojų paža
dinimo, kad ir jie ne tik prisi
dėtų, bet ir indentifikuotųsi su 
Lietuvos laisvės kovos užda
viniais. 

Mes, ateitininkai, turime savo 
veiklą pla t int i ir gilinti širdyje 
įbrėžta ,,Visa atnaujinti Kris
tuje" mint imi ir iš to išplau 
kiančiais darbais bei žygiais. 
Nuo New Yorko iki Los Ange
les, nuo Klaipėdos iki Vilniaus, 
visur reikia dažnų naujo en tu 
ziazmo bangų, naujo Tėvynės 
meilės gelmės pajutimo, kad 
sudarytume pilnas gretas, kad 
mūsų širdys džiaugtųsi, kad 
esame visi kar tu , kad visi 
artėjame ir žengiame per Nepri
klausomybės var tus į tokią 
ateit j . kokią tarsi vainiką, pina 
visa t a u t a ir kurią laimina 
Aukščiausiojo Apvaizda. Tai is
torijos mūsų kartoms užduotas 
uždavinys šiems metams, o ne 
kitiems laikams. J a u daug kas 
yra padaryta , bet šis metas 
reikalauja dar daugiau. Vytau
to Skuodžio mintimi sekant , 
mes tur ime dirbti ir kovoti dau
giau negu mes galime tol, kol 
Lietuvos atei t is bus užtikrinta 
laisvųjų Europos va ls tybių 

tarpe. 
D r . J u s t i n a s P i k ū n a s 
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ATEITININKŲ FEDERACIJOS 
VALDYBOS POSĖDIS 

NAUJŲ UŽDAVINIŲ AKIVAIZDOJE 

Chicagos Ateitininkų sen
draugių valdyba buvo išsiun
tinėjus savo nariams 1989-1990 
m. šv. Kalėdų ir N. Metu svei
k in imus ir ge r i aus ius 
linkėjimus jų šeimoms. Pasi
naudodama ta proga, priminė ir 
metinio nario mokesčio duokles 
reikalą ir pasiūlė. ..pasitarus" 
su savo širdimi ir pinigine, pri
dėti auką, kiek išgali, Lietuvoje 
veikiančių ateitininkų vienetus 
paremti 

Valdyba dėkoja daugeliui 
narių, kurie labai greitai atsake 
i laišką, pridedami ir didesnę 
,uiką Lietuvoje vykstančiai or 
ganizacijos atsinaujinančiai 
veiklai. Ne visi nariai atsiliepė, 
todėl norima paraginti dar neat
sak ius ius nea t idė l io t i at-
-;ikymo. 

Ruošiamasi sudaryti nauja 
nariu sąrašą su tiksliais adre 
sais. Atrodo, kad laiko tėkmėje 
yra įvykę pasikei t imų ad 
resuose. ar net visai išnykusių 
iš Chicagos apylinkes. Todėl 
pi asoma dar neatsakiusių i laiš
ką kuo greičiau atsakyti, kad 
iki balandžio 1 d. būtume visi 

s a v o organ izac i jos n a r i ų 
apimtyje. 

Chicagos sendraugiai pernai 
a t e i t i n i n k u s Lietuvoje ap
dovanojo gausybe knygų, kurių 
jie prašė. Buvo išsiųstos dvi di
delės siuntos. Paremiam čia vie
tos organizacinius reikalus: 
žurnalą ,,Ateitį", jaunimo sto
vyklą . .Dainava", Liet. Katal . 
religine šalpą, N.Y.; lietuviškas 
insti tucijas čia. JAV-ėse ir kt. 
P e r n a i r uden i , a t e i t i n inkų 
s u v a ž i a v i m e Lie tuvoje , 
Chicagos sendraugiai stambia 
a u k a p a r ė m ė daug iava ikes 
šeimas, kurios aktyviai daly 
vauja atei t ininkuose ir kitose 
katalikiškose organizacijose. Šis 
paramos darbas įmanomas tik 
organizacijos nariu dėka. už ką 
esame dėkingi. 

I š aušus pavasar iu i reikia 
t ikė t i s iš anapus broli u 
sv>>čių. ir čia ir Dainavoje, o 
iš laikymui reikia ir pinigų, 
todėl pa rama bus reikalinga ir 
labai reikal inga. 

C h i c a g o s Ate i t in inkų 
S e n d r a u g i ų v a l d y b a 

Ateitininkų Federacijos val
dybos posėdis vasario 17 d. vyko 
Ateitininkų namuose. Lemonte. 
Dalyvavo beveik visi valdybos 
nar ia i , naujos MAS centro 
valdybos narys Audrius Polikai-
tis ir Sendraugių centro valdy
bos atstovas dr. Arūnas Liu-
levičius. 

Naujoji MAS centro valdyba 
perėmė savo pareigas 1989 m. 
pabaigoje. Jau suruošė Žiemos 
kursus Dainavoje, kuriuose 
dalyvavo maždaug 50 mokslei
vių. Audrius Polikaitis pareiškė 
didele pagarbą ir padėką dr. 
Daliai Katiliūtei-Boydstun, in
tensyviai dirbusiai sustatant 
ideologinę kursų programą. Į 
ga rbės na r iu s moksleiviai 
žiemos kuruose priėmė dr. Ka-
tiliūtę-Boydstun ir antrąjį ilga
metį moksleivių ateitininku 
ideologinės programos ramstį - -
dr. Vytautą Vygantą. Mokslei
viai tikisi išleisti savo žiniaraš
tį keturis kar tus per metus. 
Žiniaraščio leidimu rūpinsis 
valdybos narys Gytis Liule 
vičius. Ryšiais su kuopomis rū
pinasi ir palaiko Monika Vygan-
ta i tė ir Rūta Sidrytė. Naujoji 
centro valdyba, pagal Audrių 
Polikaiti, jau parode daug entu
ziazmo, ir tikimasi, kad per savo 
dvejų metų kadenciją, energija 
neišsieikvos. 

Federacijos vadas Juozas 
Polikaitis pateikė žinių apie 
Lietuvos ateitininkų veiklą. 
Šiuo metu. kiek žinoma, ateiti
ninkai veikia vyskupijose; kiek
vienoje vyskupijoje atskira 
Taryba. Visas sąjungas ap
jungia Lietuvos Ateitininkų 
federacijos vaidyba, kurios 
pirmininkas mums gerai pažjs 
tarnas dr. Arvydas Žygas. 
Parama, kurią mes jau konkre 
čiai at l iekame, yra įvairios 
literatūros siuntimas Lietuvos 
ateitininkams. Galvojama, kad 
daugiausia ji bus prieinama, jei. 
pvz., surinkti ,,Ateities" kom
plektai bus siunčiami vysku
pijoms, kur rinkiniai bus pri 
einami visiems jose veikian
tiems ateitininkams Tikimasi, 
kad šią vasarą ateitininkai abi
pus Atlanto galės viens kitą 
pažinti per įvairius apsikei 
timus. 

Pagal Federacijos vadą. „Atei 
t ies" žurnalui yra buvę gerų 
atsiliepimų. Labai sunku su
rinkti kronikines žinias apie 
ateitininkų veiklą, prašoma, 
kad būtų daugiau tok iu 
aprašymų, nes ..Ateitis" užpro
tokoluoja mūsų veiklos istoriją. 

Nors 199') m. vasarą daug 
išeivijos chorų, tautinių šokių 
šokėjų grupių ir pavienių turis
tų žada lankytis ir dalyvauti 
Lie tuvos šokių ir da inų 
šventėje, ateitininkų stovyklos 
Dainavoje vyks kaip įprasta. 
Reikėjo Sek tiek pakeisti nusi
stovėjusią tvarką. Paskuti
nėmis žiniomis, MAS stovykla 
bus liepos 2- rugpjūčio 5 d., JAS 
bus liepos 1-15 d., sendraugiai 

stovyklaus rugpjūčio 15-22 d. 
Vasaros pabaigoje per ilgąjį 
Darbo šventės savaitgalį vyks 
Studijų savaitgalis, jau tapęs 
populiaria tradicija. 

Federacijos valdyba stebi Lie
tuvos ateitininkų veiklą, remia 
įvairių vietovių ir sąjungų 
veiklą išeivijoje — ryšių palai
kymas priklauso nuo visų. 
„Ateitis", ateitininkų skyrius 
„Drauge", aplinkraščiai, žinia
raščiai ir asmeniniai susi
tikimai stovykose padeda tai 
įgyvendinti. 

R. Kubiliūtė 
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metams W metų 3 mėn. 
U.S.A $70.00 $40.00 $25.00 
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• 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. 

Dr. Ant. Rudoko kablnatą porom* 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 Wost 51 st Stroot 

Tol. — (1-312) 476-2400 
Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 1-7; 

antr. ir penkt. 10-4; sėst. 10-2 vai. 

DR. ARVYDAS J . DA1UDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Uncotn Hwy. (Hwy. 30) 
Orymota Rotos, III. 
Tol. (708) 74S-O033 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. KadzJa Avo., Chicago 
(1-312) 929-2670 arba (1-312) 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILMA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 Wost Burlington, tol. (706) 912-0064 
Wo*tmont, IL 

Valandos pagal susitarimą 

PLB p:'rr..ninkas dr. Vytautas Bieliauskas Dainavos stovykloje kalbasi su 
S a u h u - ' raladausku, vienu iš ateitininkų Lietuvoje atkūrimo iniciatorium. 

Nuotr. V. Rociūno 

DR. VIJAY BAJAJ. M.D.. S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
priklauso Holy Cross ir Chrisl ligoninėms 

2434 W. 71 Stroot, Chicago 
Tol. (1-312) 434-9849 (veikia 24 vai) 

įPirm antr . ketv penkt n u o l 2 i k i 6 v v 

Kab. tol. (1-312) 471-3300; 
Rox. (709) 442-9297 

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

7722 S. KodzJo Avo., 
Chicago. III. 90652 

Pirm . antr , ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

AUKA LIETUVOS 
ATEITININKAMS 

Petras ir Jadvyga Gruodžiai, 
atsiliepdami į Ateitininkų Fede
racijos ir „Ateities" žurnalo re
dakcijos bei administracijos pra
šymą paaukoti išeivijoje išleis
tus ankstyvesnius „Ateities" 
žurnah numerius bei ideolo
ginio ir reiiginio turinio knygas, 
paauk'. ' naujai atsikūrusiai 
Lietuvos ueitininkų federacijai 
trisdešimt devynis „Ateities" 
žurnalo komplektus, pradedant 
1951-suns metais. Iki 1968 metų 
visi numeriai gražiai įrišti, su 
kietais viršeliais. Tai brangi ir 
reikšminca dovana Lietuvos 
ateitinir,Kams. 

Šalia to, kad sumažinti per
siuntimo išlaidas. Petras ir 
Jadvyga Gruodžiai dar pridėjo 
20 dol. auką. 

Ateitininkų Federacijos 
valdyba ir Lietuvos ateitininkai 
reiškia nuoširdžią padėką 
Petrui ir Jadvygai Gruodžiams 
už jų stambią ir prasmingą 
auką. Tikimės, kad jų pavyzdžiu 
paseks ir kiti ateitininkai. 

Ateitininkų federacijos 
valdyba 

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

ligos ir chirurgija 
Tai. (709) 857-4059, 429-9353 

440C W 95th St.. Oak Lawn 
2701 W. 68th St.. Moty Cross 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. (1-312) 739-4477; 
Ra*. (708)249-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

9449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tai. (709) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marauette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaakl Rd.. Chicago. IL 

Ra*. (1-312) 779-7979 
Kab. (1-312) 582-0221 

Valandos susitarus 

DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS 
Specialybe vdaus ir Kraujo ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

.r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai. (1-312) 595-2902 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr ketv r penkt 

Reikalu' esant atvaž;uo)u ir Į namus 

Namų (709) 594-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, Chicago, III. 
Tai. (1-312)925-2970 

1185 Dunda* Ava., Elgln. III. 60120 
Tai. (708) 7424)255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

217 E 127st St 
Lemont. IL 60439 

Ta«.(708) 257-2265 
Pagai susitarimą 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDVTOJA 

9356 S. Robarta Road 
Hlckory Hllls 

Tai. (708)598-2131 
Valandos pagal susitar.mą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St . Chicago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

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

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarta Rd.. Hlckory Hllla. Ilj 
1 mylia j vakarus įuo Harlern Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IP CHIRURGAS 

FamMy Madlcat Cllnic 
217 E. 127 St — Umoi>. IL 60439 
P-'klauso Paios Com"iun.ry Hospital • 

S'iver Cross Hosp'tai 
Valandos aaca' sus.ta'imą 

Tai. (7M) 257-2285 

Tai. kabinato ir buto: (708)952-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So 50th Ava.. Clcaro 

Kasdien '• k; 8 vai vak 
•Šskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis pntaiKO akinius 
2618 W. 71st St. 

Tai. (1-312)737-5149 
Va' pagal susitarimą 

Paloa Vision Cantar. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts m Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (709) 449-1777 

Dr Adolfas Darnusis, vienas is Dainavos s tovyklos įkūrėju, pokalbyje su I B 
.^formacijos direktore W ; ishingtone Asta Banionyte , CNN televiz.j-s fanalia 
te Rima Janulevičiūte ir žurnalistu J u o r a Kojelių. 

Nuotr V. R o c i ū n o 

JAUNIMO MlSlOS 

Jaunimo šv. Mišias kovo 10 d.. 
št^tadienį. 5 vai. p.p. Švč. M. 
Mari jos Gimimo parapi jos 
bažnyčioje Marquette Parke or
ganizuoja Chicagos studentai 
ateitininkai. Chicagos ir apylin
kių jaunimas kviečiamas daly 
V.Hltl. 

MOKSLEIVIŲ 
SUSIRINKIMAS 

Prez A. Stulginskio kuopos 
susirinkimas penktadienį, kovo 
9 d.. 7.30 vai. vak. vyks pas 
Tomą Vasiliauską. 21 W. 645 
Dorchester, Ct., Glen Ellyn. tel. 
7084699436. Tomas rodys 
filmą iš savo kelionės į Alaską. 
bus pravedamas gavėninis 
susikaupimas ir repetuosime 
Rasos Poskočimienės vaidinimą 
kuop.- šventei, vyksiančiai ge
gužes 6 d. Visi moksleiv.ai 
kviečiami. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312) 797-7575 
5780 Archar Ava. 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS DR. EUGENE McENERY DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTAT0S 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava.. Sulta 324 ir 
5635 S. Pulaakl Rd.. Chicago. IL 

Tai. (1-312) 565-2990 (veikia 2- vai | 
Valandos pagal susJta"mą 

Or. Tumasonlo kablnatą parama 
T. RAMA. M.D. 

Specalvbe — Chirurgija 
2454 Waat 71at Straat 

Tai. (1-312) 434-1818: Rtz. (708) 852-0884 
Vai r>rm ant' «etv ' oenur 

3 'ki 7 vv T'k sjsitarus 

DR. KENNETH J . VERKĘS 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GVCvTOJAI 
Panalnlnkam* nuolaidi 

2434 W Lmtuanlan Plaia Court 
Tat (1-312) t2S-62M 

507 S. Glib«n LaGranga. IL 
Tai. (7M) 3S2-44S7 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W 8 la t Straat 

Kabinato tai. (1-312) 737-1168: 
Razld. (708)385-4911 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBE - PLAUČIŲ LIGOS 
2936 W. 71 at. St.. Chicago. III 

Tai.: (1-312)436-0100 
11800 Southaraat Hlgharay 
Pato* HalghU. III. 60493 

(709) 361-0220 (709) 361-0222 

Dr. Tumaaonlo kablnatą parama 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71M Straat 

(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Straat 

Vai antr *-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
Seš: pagal susitarimą 

Kabinato tai. (1-312) 776-2990. 
Ras. (709) 449-5545 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
Gydytoias ir chirurgas 

Speciaiyoe anesteziologe 
Shemnan hgonine Elgtn. IL 

(Tai. (708) 742-9900 
Valandos pagai susitarimą 

Kab tai. (1-312) 595-0348: 
Raz. (1-312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St. 
I Vai pagal susitarimą pirm "ketv 12-

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

EDMUNDS VIŽINAS. M.D., S.C 
Speoaiybe — Vidaus i>gu gydytoias 

Kalbame lietuviška' 
9165 S. Archar Ava. spne Ausimi 

Valandos pagai susitarimą 
Tai. (1-312) 595-7755 

Kab tai. (1 312) 599-3199; 
Namu, (709) 391-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GvDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wa*t 63rd Straat 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6 

Šeštadieniais paaal susitarimą 

http://ateitin.nk7z.emos


Gavėnios rimtis 

ŠIRDIES 
KAMPELYJE 

Kadaise seni žmonės primin
davo jauniesiems, kad Dievą 
r e ik i a mylė t i bent širdies 
kampeliu. Ką j ie tuo supras
davo, jaunieji nesiaiškino ir ne
klausė vyresniųjų. Bet suprato 
paūgėję , kad re ik ia Dievą 
mylėti bent trupučiu širdies, 
bent retkarčiais pamąstyti apie 
jį ir jo įsakymus. 

Pras ideda gavėnios laiko
tarpis. Tai susimąstymo, rim
ties ir aukščiau savęs žiūrėjimo 
laikas. Reikia pamąstyt i ne tik 
apie Dievą, bet ir apie žmones, 
kuriuos matome kasdien ir 
norime ar nenorime su jais susi
t inkam. Ir apaštalas šv. Jonas 
primena, kaip t u negali mylėti 
Dievo, kurio nematai , jeigu 
nemyli art imo, kurį matai. O 
apaštalas šv. Petras dar pa
brėžia: „apsireiškime Jėzaus 
Kristaus, kurį jūs , nors nema
tote, mylite; j kurį dabar, taip 
pat nematydami, tikite, o tikė
dami j ū s džiaugia tės neap
sakomu ir garbingu džiaugsmu, 
gaudami jūsų tikėjimo galą, 
savo sielų išganymą" (1 Pt. 
1,7-9). Tais žodžiais primenama 
gavėnia, kuri skatina kiekvieną 
krikščionį daugiau pamąstyti, 
daugiau susitelkti ir daugiau 
apie save patį pagalvoti. 

G a v ė n i o s l a i k o t a r p i s t a i 
priminimas Kristaus gyvenimo 
žemėje, jo mokymo, jo vaikščio
jimo su apaštalais ir mokiniais, 
jo padarytų stebuklų. Stebuk
lus Jėzus darė ne žmonėms nu
s teb in t i , bet parodyt i savo 
dieviškumą, kad. j am vėliau 
kenčiant ir mirš tant ant kry
žiaus, niekas jo neatmestų. Mir
timi j is parodė didžiausią meilę 
žmogui, mir t imi jis nusikaltusį 
savo Kūrėjui išgelbėjo, atver
damas dangaus gyvenimą. 

Pamąstyti apie Jėzų Kristų, 
gyvenantį t a rp žmonių, yra šis 
laikotarpis. J is apsuptas gedulu, 
nors Kris tus gyveno dievišku 
gyvenimu ir mokė žmogiškais 
žodžiais. Šis laikotarpis apsup
tas rimties, kuri turi sustabdyti 
beskubant į žmogų darbe ir 
gyvenime, kad jis turėtų progos 
pamatyti save ir savo gyvenimą. 

Dažnai šis laikas primena 
mums kančią, sunkumus, gyve
nimo nesklandumus, kurie mus 
pačius a r mūsų artimuosius ap
sunkina ar visiškai sunaikina. 
Kad Kristus kentėjo už žmogų, 
tai ir žmogus turi kentėti, lyg 
kanč ia b ū t ų vienintelė iš
g a n y m o p r i emonė . Gal ima 
suprasti, kad kančia žemėje yra 
tik gėris ir būtinybė. Iš tikrųjų 
kančia yra blogis, nuodėmės 
pasekmė. Kristus ėmėsi kan
čios ir mirt ies ant kryžiaus t ik 
atsilyginti Dievo teisingumui ir 
pa rody t i žmogui dieviškos 
meilės dydį. Dievo Sūnus buvo 
siųstas į žemę atėjus laiko pilny
bei, kaip sako Šventasis Raš
tas. J i s atėjo pamokyti naujo 
gyvenimo ir nurodyti savo pa
vyzdžiu n a u j u s kel ius į 
amžinybę. 

Jėzui Kristui, kaip Dievui 
Sūnui, užteko žmones išgelbėti 
tik vieno prakaito lašelio, t ik 
vieno atsidūsėjimo, tik žmogiš
ko gyvenimo pasirinkimo. J u k 
amžinajam Dievui tapti savo 
kūriniu — žmogumi buvo didelis 
pasiaukojimas ir didelis meilės 
įrodymas. Tik visuomet, ypač 
gavėnioje, reikia atsiminti, kad 
Dievo teisingumas ir meilė yra 
vienodo dydžio, tai yra.begali
niai. 

Nuodėme įžeidus Dievo teisin
gumą re ikėjo ir dieviškos 
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meilės t am teisingumui atly
ginti. Jėzus atėjo į pasaulį, pri
siėmė žmogaus kūną, kentėjo ir 
mirė kaip nuodėmingas žmogus, 
parodyti savo meilę. Jis pats 
pasakė apaštalams, kad nėra di
desnės meilės, kaip kas guldo 
savo gyvybę už savo prietelių. O 
Kristus net neabejojo savo gyvy
bę atiduoti už žmones, kad t ik 
jis pasirinktų jo pavyzdį su juo 
keliauti amžinybėn, kad tik j is 
suprastų jo didžiausią meilę, 
kurią t ik Dievas gali parodyti. 

Gavėnia nėra kančios apgy
nimas, bet jos įprasminimas. Jos 
išvengti niekas negali, nors ji 
yra blogybė. Ir blogybę reikia 
panaudoti geram — kančios 
kentėjimas dėl Dievo ir su 
Dievu, dėl žmonių nuodėmių, 
kad atsilygintume amžinajam 
teisingumui ir prisidėtumėm 
prie amžinosios meilės. Ir tik 
tokią meilę parodė Kristus, ken
tėdamas ir mirdamas, tokia 
meile jis yra iš nuodėmės išpir
kęs nusikaltusį žmogų ir visą 
žmoniją. 

Gavėnioje reikia susimąstyti 
ne tik prie kančios kryžiaus, bet 
ir prie gyvenimo, panašaus į 
Kristaus gyvenimą, prie moks
lo, panašaus į Kristaus skelbtąjį 
ir įsakomą vykdyti. Jei Senasis 
Įstatymas, kuriame pranašų 
lūpomis kalbėjo Šventoji 
Dvasia, daug buvo pasakyta tik 
tai tautai, kurią ruošė pats 
Dievas priimti savo Sūnų. tai 
Naujajame Įstatyme pats Kris
tus pavyzdžiu parodė, kaip 
reikia gyventi šioje žemėje ir 
kaip reikia tvarkyt i savo 
gyvenimą amžinybės linkme. 
Amžinybei kiekvienas žmogus 
yra skirtas ir kiekvienas jai turi 
ruoštis. 

Gavėnia ir yra tas pasiruoši
mas amžinybei, apsimąstymas 
savoje aplinkoje, r imt ies 
sudarymas, kad sustoję galė
tumėm pamatyti Kristų tarp 
mūsų, Kristų gyvenantį žemėje 
ir Kristų mirštantį už žmones. 
Tas susimąstymas, ta rimtis yra 
tik žmogaus privilegija, tik žmo
gaus vertės įrodymas, tik 
asmens vertingumas, kuriame 
gali apsigyventi Dievo Dvasia 
šioje žemėje ir gali vesti pas 
Kūrėją. 

Nors šis pasaulis su savo vilio
nėmis ir kartais paties žmogaus 
neapsigalvojimu sudaro pa
grindines kliūtis gyventi tikru 
žmogišku ir dievišku gyvenimu, 
bet gavėnios laikotarpis duoda 
progą sustoti ir apsidairyti. Ne 
viena duona žmogus yra gyvas, 
kalbėjo Kristus, primindamas 
šėtonui, kad jis yra gyvas die
viška malone. Ir žmogus ne tik 
savo aplinka, savo turtais, savo 
padėtimi ar turima garbe yra 
vertas. 

Kristaus sekėjas turi visą 
gyvenimą daryti gerus darbus 
savo artimui ir per artimą Die
vui. Ypač gerų darbų reikia 
šiame laikotarpyje, kai yra pro
ga pamatyti save kaip veid
rodyje, bet pačiam reikia į jį 
pažvelgti. Ir tas pamąstymas 
turi būti ne tik apie artimą, bet 
ir apie save. nes tikroji artimo 
meilė prasideda nuo savęs. Ir 
Dievo įsakymuose yra pasakyta, 
kad reikia mylėti artima kaip 
patį save. o Dievą už viską la
biausiai. Dieviška meilė turi 
apsireikšti žmoguje bent gavė
nios laikotarpyje. Jei ji pasi
rodys gyva gavėnioje, tai tikrai 
laikysis ir visame gyvenime. 

Pr. Gr. 

Švenčiant 72-rą Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 
sukaktį, gera proga prisiminti 
tuos didžius Lietuvos valstybės 
kūrėjus. Valstybės Tarybos 
narius, kurie pasirašė tą istori
nį aktą. Tą Tarybą, prieš 72-jus 
metus, sudarė to laiko patriotai, 
veikėjai, kovotojai už Lietuvos 
laisvę. Kai kurie iš jų liko mūsų 
istorijoje labai gerai žinomi.kaip 
dr. Jonas Basanavičius, pirmas 
ir paskutinis valstybės prezi
dentas Antanas Smetona ir kiti. 
Bet buvo ir kitų, gal savo laiku 
ir nemažiau nusipelniusių pat
riotų bei veikėjų, kurie po eilės 
metų pamažu blėsta mūsų 
atmintyje. 

Šią vasarą lankydamasis Lie
tuvoje, turėjau progą mintimis 
sugrįžti į tuos kritiškus laikus, 
kai mūsų tėvynė po ilgų nelais
vės metų kėlėsi ir kūrė laisvą ir 
nepriklausomą valstybę. Ypač 
tas pasidarė aktualu paskutinių 
kelių mėnesių laikotarpyje, kai 
pastangos sugrąžinti laisvę ir 
nepr ik lausomybę Lie tuva i 
nustojo būti nerealūs šūkiai 
kasmet Vasario 16-tos dienos 
minėjimuose. Tos pastangos jau 
tampa realiu ir tikru planu Lie
tuvoje, kurios su tautos tvirtu 
n u s i s t a t y m u , mūsų visų 
maldomis ir troškimais, gali 
išsipildyti dar šiais metais. 

Vieno tokio, jau beveik pri-

VYTAS PETRULIS 

signataro, mano dėdes kunigo 
Alfonso Petrulio kapą Musnin
kų bažnyčios šventoriuje. Šir
vintų rajone teko aplankyti 
1989 metų vasarą. 

Kunigas Alfonsas Petrulis 
gimė 1873 metų. rugpjūčio 4 
dieną Katališkių kaime, netoli 
Vabalninku miestelio. Mokėsi 
Vilniaus seminarijoje ir 1898 
metais studijavo Petrapilio 
dvasinėje akademijoje. Dėl silp
nos sveikatos studijų nebaigė ir 
1899 metais buvo {šventintas 
kunigu ir paskirtas į Vilniaus 
vyskupiją. 1903-1907 metais jis 
buvo Maišiogalos par. klebonu. 
Būdamas susipratęs lietuvis, 
turėjo labai daug vargo dirb
damas sulenkėjusiame Vilniaus 
krašte. Įvesdavo bažnyčiose 
pamaldas lietuvių kalba, or
ganizuodavo l ie tuviškus 
bažnytinius chorus ir kovėsi su 
sulenkėjusia Vilniaus vysku
pijos hierarchija. Dvarininkų 
skundai dėl lietuviškos veiklos 
persekiojo jį metu metais. Kai 
pagalvoji apie lietuvių katalikų 
kovą už savo kalbą ne tik Lie
tuvoje, bet ir užsienyje, kovojant 
su airiais ir lenkais, reikia ste
bėtis lietuvišku užsispyrimu ir 
išlikimu katal ikais iki šių 
dienų, nes vyskupijos ir Va-

miršto, Nepriklausomybės Akto tikanas retai suprasdavo ir 

Los Angeles Ateitininkų Sendraugių sąjungos surenc iine pobūvyje, kur 
visuomenė galėjo išgirsti apie Lietuvos ateitininkus. I- <airės sėdi: Birutė 
Bublienė — dienos prelegentė, dr. Zigmas Brinkis ir N: lė Sadūnaitė; stovi 
rengėjai: R. Kontrimienė, D. Polikaitienė, D. Pupiem r Pr. Grušas. 
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užstodavo lietuvių prašymus, 
skundus ir teisybės ieškojimus. 

Tų visų skundų pasekme, kun. 
Petrulis buvo pašal intas iš 
Maišiogalos ir nutremtas Gūdi 
jon. kur jam nebuvo galimybių 
dirbti lietuviško darbo. Po kiek 
laiko j is buvo p a s k i r t a s į 
Dzūkijos Marcikonių parapiją. 
Ten bebūnant, kartu su anų 
laikų žymiais kalbininkais kun. 
Dambrausku-Jakštu ir kun. 
Lauka ič iu , sudarė Poter ių 
komisiją, kuri perredagavo lie
tuvių kalbamus poterius, gies
mes bei kitas maldas. 

1911 metais kun. Petrulis pa
skiriamas į garsią Pivošiūnų 
parapiją, kurioje išdirbo iki 
1927. Pivošiūnai buvo veikli ir 
turtinga parapija, buvo pagelbi-
n inkų-vikarų , ta i klebonas 
galėjo daugiau atsidėti lietu
v i ška i ve ik la i , d a lyvau t i 
lietuviškų organizacijų darbe. 
1917-1920 metais aktyviai daly
vavo Lietuvos valstybės sukū
rimo darbe. Buvo išrinktas Lie
tuvos Tarybos nariu ir 1918 
metais vasario 16-tą dieną su 
kitais Tarybos nariais pasirašė 
Lietuvos Nepriklausomybės 
aktą. 

1920 metais buvo išrinktas į 
Lietuvos Steigiamąjį Seimą, bet 
po to jo politinė veikla žymiai 
sumažėjo. Būdamas artimas An
tano Smetonos bendradarbis, 
tautinių pažiūrų, tad nelabai 
įtiko ir tuometinei, jau Nepri
klausomos Lietuvos, bažnytinei 
hierarchijai. 1928 metais buvo 
paskirtas į daug vargingesnę 
Musninkų parapiją. Pasijuto 
esąs vienišas , apleis tas ir 
nuskr iaus tas . Greitai sune
galavo ir po pusmečio — 1928 m. 
birželio 28 d. Musninkuose 
mi rė . Pa la idotas buvo 
Musninkų bažnyčios šventoriuje 
kur dar ir šiandien tebėra jo 
kapas su gražiu paminklu. 

Taigi mirė gana jaunas, vos 55 
metų amžiaus. Kitomis sąly
gomis, tikrai būtų galėjęs dar 
d a u g duoti bes ikur ianč ia i 
Lietuvai, bet likimas nuspren
dė kitaip. Buvo linksmo būdo. 
žmonių mėgiamas ir mylimas. 
Buvo žinomas k a i p tole
rantingas kunigas, sugebantis 
patenkinti lenkų ir lietuvių pa-
rapiečių pageidavimus, nenu-
skriausdamas nei vienų nei 
kitų. Bet širdyje buvo tvirtas ir 
nuoširdus lietuvis. Labai daug 
pasieke atlietuvindamas sulen
kėjusius kaimus. Kaip tais 
laikais buvo priimta, padėjo 

ŠVENTAS KAZIMIERAS IR 
LIETUVIŲ JAUNIMAS 

Neseniai Vilniaus lietuviai iš
kilmingai šventė šv. Kazimiero 
garbei skirtą dieną, grąžindami 
jo relikvijas į tradicinę jų vietą 
— į katedrą. Panašų įvykį Vil
nius gyveno ne pirmą kartą. 
Gresiant priešų invazijai į seno
vės nepriklausomą Lietuvą šv. 
Kazimiero relikvijos buvo išvež
tos iš Vilniaus 1654 metais. 
Praėjus pavojui relikvijos vėl 
grąžintos į Vilnių. Praėjus apie 
šimtui metų. vėl gresiant priešų 
invazijai, šv. Kazimiero relikvi
jos vėl buvo išvežtos iš Vilniaus 
aštuonioliktame šimtmetyje. Sj 
kartą truko ilgiau, kol buvo ga
lima jas vėl grąžinti į Vilnių. 

Šį kartą šv. Kazimiero sugrįži
mą Vilniaus gyventojai šventė 
labai iškilmingai net kelias 
dienas. Šio įvykio liko pastovus 
atminimas: šv. Kazimiero relik
vijų grąžinimo šventė, su tai die
nai skirta Mišių liturgija sek
madienį po rugpjūčio 22 dienos. 
Nors paprastai, jeigu kurio nors 
šventojo minėjimo diena būna 
sekmadienį, tai šis minėjimas 
arba nukeliamas į kitą dieną, 
arba visai neminimas. Šv. Ka
zimiero relikvijų grąžinimo 
šventė — sekmadienį po rugpjū
čio 22 dienos Lietuvoje gali būti 
liturginiai minima kad ir sek
madienį. 

giminėms mokslo siekti ir juos 
globojo. Iš jų reiktų paminėti jo 
jaunesnį brolį, ekonomistą Vy
tautą Petrulį, buvusį Nepri 
klausomos Lietuvos Finansų 
ministerį ir ministerį pirmi 
ninką; taip pat sesers sūnų. Lie
tuvos Aviacijos veteraną pulk. 
Leonardą Pasecką. 

Malonu buvo girdėti, kad jau 
ir Lietuvoje sugrįžta pagarba 
mūsų tautos kūrėjams. Pernai. 
1989 metais Vasario 16 dienos 
proga, Musninkų šventoriuje, 
prie kun. Alfonso Petrulio kapo 
buvo iškilmingai paminėta Lie 
tuvos Nepr ik lausomybės 
sukaktis ir prisimintas vienas iš 
jos kūrėjų. Būtų gerai, kad ir 
mes, išeivijoje, nors kartą me 
tuose prisimintumėm tuos. ku
riems esame daug skolingi. Nes 
tik jie ir jų bendraamžiai pra 
skynė tą kelią, kuriuo ir da-
bartinė Lietuva bando eiti. 
Duok Dieve, kad ir šių dienų 
Lietuvos patriotų pastangos 
atneštų tuos pačius laimėjimus, 
kurie buvo pasiekti prieš 72-jus 
metus. 

Ši šventė dabar visur, ne tik 
Lietuvoje, yra Lietuvių jaunimo 
šventė. Po II pasaulinio karo už 
Lietuvos esą keturi lietuviai 
vyskupai, matydami, kokiose 
sąlygose lieka jaunimas Lietu 
voje, kad teks po įvairius kras 
tus pakrikti iš Lietuvos pasi 
t raukusiam ir svetur gimusiam 
jaunimui , prašė pop. Pijų XII 
paskelbti šv. Kazimierą visur 
pasaulyje esančio ir būsimo Lie
tuvių jaunimo Globėju. Pop. Pi-
jus teigiamai atsiliepė 1948 m 
birželio 22 dienos raštu, skelb 
damas šv. Kazimierą Globėju 
visur esančio lietuvių jaunimo 
ir šiai jaunimo šventei paskyrė 
sekmadienį po rugpjūčio 22 d. 
Už Lietuvos buvę vyskupai tai 
pranešė laišku išeivijoje esan 
t iems lietuviams kunigams, bet 
prasidėjęs emigracijos iš Euro
pos sąjūdis sukliudė šio takto u 
šventės išpupuliarinimą. Dalis 
dabar už Lietuvos, o gal ir Lie
tuvoje gyvenančio lietuvių jau 
nimo apie šią lietuvių jaunimui 
skirtą švente > ra gal net negir 
dėję. 

Laisvoje Lietuvoje buvo pla
čiai prigijęs šv. Aloizo garbi 
nimas Lietuvos katalikų jauni 
mo organizacija Pavasarininkai 
platino šio šventojo garbinimą, 
ne vienoje viešoje vietoje buvo 
p a s t a t e jo stovylą. Yra ir 
daugiau jaunų šventųjų. Tačiau 
Lietuvių jaunimui šv. Kazimie
ras yra daug kuo artimesnis. -Jis 
lietuvis, pasaulietis, aktyviai 
dalyvavęs savo laiko visuome
nės gyvenime ir reikaluose, mi
ręs jaunas ir pasiekęs šventumo. 

Lietuvių t a u t a gali pagrįstai 
džiaugtis ir didžiuotis turėdama 
tokį šventąjį. Bažnyčia yra pa 
skelbusi šv. Kazimierą nnisu 
tau tos ir tėvynės globėju. Visa 
mūsų tauta mini kovo 4 dieną 
šv. Kazimiero kaip savo Globė 
jo šventę. O mūsų tau tos jauni 
mas turėtų ypatingu būdu pa
minėti savo Globėja sekniadie 
nj po rugpjūčio 22 dienos. Aišku, 
kad nepakanka šj Globėja atsi 
minti tik viena diena. Linkėti 
na, kad niusij jaunimas gerai 
susipažintų su savo Globėjo šv 
Kazimiero asmenybe ir jį pasek 
tų. Sių laiku nuotaikose dvasi 
nis ar t imas bendravimas su 
šv Kazimieru butu labai ver
t inga pagalba ugdant savo as
menybę ir dalyvaujant visuome 
nės gyvenime, ugdant savyje 
Dievo ir Tėvynes meilę. 

Vysk. V i n c e n t a s Brizgys 

ŽALIASIS VELNIAS 
JONAS RŪTENIS 

ir nenoriu apkartinti jo dienų... 
Man anuomet jis buvo kvalifikuotas žvalgas — 

tokiu turbūt jį skaitė ir stribai, bet jis mums tarnavo, 
o jiems kenkė... 

Didžiausia teise pasauly tai Tyli padėka nedaug kam 
teisė suklysti. naudinga. 

Harry Vt'einberger G. B. Stern 
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Žolelei jau buvo laikas grįžti namo. DraugišK 
sveikinau su,mano manymu, išmintingu ir mun. 
naudingu vyru. Gal mano vyrams, iš šalies žiūr.: 
kas ir buvo nelabai aišku, gal jų manymu, aš • 
daug pasitikėjau ir per daug dėmesio skyriau, r 
kiek dabar apie viską žinojau, be jo mes niek; 
nebūtumėm žinoję. Jis mums reikalingas. Ant: 
vyrų galima prielaida — iš kur toks tarnaują:- > 
ir dangui čia atsirado? Kodėl apie jį niekad * 
kalbėjęs? Kodėl toks mano jiems neįprasta:- '.-
tingumas? 

Nieko jie manęs neklausė, bet jei ir klaustu n 
ką galėčiau pasakyti, nes aš ir pats nežinojau k**! 
viskas apvirto, aukštyn kojom jo gyvenime. Tac.. 
dalykų, kurių viešai negali aptarti. Reikia kol *•• 
paslaptį išlaikyti. 

J is visiems girdint nepatarė siųsti žvakių 
aš nieko neatsakiau. Nei pritariau, nei pa r -^ 
palikau savo sprendimui. J is aiškino, kad v:«k 
bai tikrinama ir pasiųstieji gali, nieko nepešė P 
ti. Mačiau aš savo vyrų veiduose, kad jie tam 
taria. Jie pasiųsti žvalgybon turėjo progos ir >a-
aplankyti. Valandėlei ištrūkti iš mūsų aplink^ 
miela ir gera... 

Dar kalbant apie Žolelę, kaip minėjau. • 
ypač tada, nei dabar negaliu pasakyti ką api' • 
Tada tos paslapties reikėjo, kad nesutrukdyti < " 
o dabar kai nežinau ar jis gyvas ar ne, kur jis 

* * * 

atsi-
labai 
t, kai 
0 per 
't jau 
ios to 
mano 
•lniui 
nesu 

islap-

daug 
1 taip 
u yra 
tokią 

Į tai 
IU — 
is la-
kliū-
epri-
osius 
ikrai 

tada, 
nau 
sijos, 
galiu 

Žolelei vėl atėjo laikas grįžti į dalinį. Man rūpėjo 
Aiva ir Ūdrė. Nieko neslėpdamas sakau — aš bijojau, 
kad tas adjutantas neįsiveltų į mūsų reikalus. Tokie 
pavojai, žinojau iš patirties, labai galimi. Neabejojau 
apie merginų priesaiką ir ištikimybę, bet mano 
pasąmonėje buvo įtarpų, kurie kalbėjo apie aplinkybes 
ir galimas susidariusias galimybes, siekiant tikslo. 
Tokią aš minti jsikaliau ir ji man nedavė ramybės. 

Kartą pasiuntęs Aivą ir Ūdrę tiems tikslams nieko 
nebegalėjau pakeisti, o ypač po pasikalbėjimo su Žolele. 

Po Žolelės išvykimo vėl rimtai svarsčiau žvalgų 
reikalą. Sielojausi jų galimu likimu, bet drauge 
drąsinaus, kad jie padeda mums sukilėliams nuteikti 
savo pusėn žmones. Užjaučiau jų dalios prošvaistes 
lankantis pas savuosius. Tikinau save. kad tuo būdu, 
kai daugiau ausų ir akių - mano žinios bus pilnesnes. 
Guodžiausi, kad tuo kaupiame jėgas. Žinojau, kadju 
labai ir labai reikės. Didžiavausi žvalgų drąsa ir jų 
parneštomis žiniomis. Jie tarp smulkmenų parnešdavo 
ir labai reikalingų ir svarbių žinių Man gi visą laiką 
rūpėjo, kaip vystosi santykiai su štabu ir tuo jaunu, 
dailiai atrodančiu adjutantu. 

Mūsų merginos puikiai kalbėjo rusiškai. Žvalgams 
niekados neliepiau jų sekti, bet jie, matyt, ir be mano 
įsakymo suprato ko aš noriu, nes visados šį bei tą ir 
apie merginas papasakodavo. Kol kas tebuvo tik ne
reikšmingi pastebėjimai. Jie žinoma, negalėjo patirti 
ką nors reikšmingo ar ypatingo, bet ilgainiui ir 
reikšmingesnės smulkmenos leido daryti prielaidas ir 
išvadas. 

Taip mes, palyginti ramiai , ištunojom savo 
landynėje apie savaitę. Amerikonai pasakytu, kad 
sėdim, kaip antys ant ežero ir laukiam medžiotojų... 

Ilgai laukti neteko. Parūpo stribams patikrinti, kur 
ir kaip atrodo sunaikintas banditu bunkeris . Žolelė, 
vienintelis iš tos operacijos išlikęs gyvas, š tabe 
pasilikti nebegalėjo, nes jis būtų turėjęs atvesti į tą 
vietą kur toji akcija įvyko Apie tai pranešęs mums iš 
pulko štabo pasišalino. Žadėjo veikti kitais būdais. Tuo 
labai svarbus ir reikšmingas ryšys nut rūko. Bet... 
Žolelė ir vel rado būda. kaip mums padėti. 

Žvalgai pastebėjo, kad miško slankioja ginkluoti 
stribai. Matyt ieško sunaikinto bunkerio 

Žoleles išsprogdinta bomba buvo visai netoli vienos 
mūsų urvo angos. Ten buvo sugriuvę k*>li medžiai ir 
išrausta gan gili duobė. Radus ta vietą jau bū tų 
nesunku atsekti būstą. Ėmėmės darbo Vieni sekėm 
miškojudejimą. o kiti nakt imis lygmom ir maskavom 
vietą, kur sprogo bomba. 

Man tariantis ir planuojant su grupių vadais >tai 
ga skambalas Jis net žadą visiems užėmė... Kas tai 
gali būti9 Mūsų nei vieno išėjusio nėra. .. Skambalo 
paslaptį žino t ik savi. Taigi tur i būti savas. . . Tik 
savas... Kas? Aiva arba Žolele Tik jie... O gal? Ką gali 
žinoti!.. 

Sužiurom vienas \ kitą. 
— Aš! - ta r iau — aš eisiu, o jūs mane denkite, jei 

reikės — ugnim... 
— Ne! - šūktelėjo Žiaugr i a i ' Ką n»N veiksime, 

jei kokios, likę be vado?' 
Mačiau, kad visi pr i tarė Žiaugrai... 

(Bus daugiau) 
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VILNIUS LIAUDIES 
DAINOSE 

Šiomis dienomis knygų rinko
je pasirodė Washingtono apylin
kėje gyvenančios Gražinos Kri-
vickienės-Gustaitytės 1970 m. 
Lietuviškos knygos klubo išleis
to veikalo „Vilnius lietuvių 
liaudies dainose" antroji papil
dyta laida. Šią stambaus for
mato, 208 psl. turinčią, j kietus 
viršelius įrištą. M. Žymantie-
nės-Biržiškaitės grafikos dar
bais iliustruotą laidą savo lėšo
mis išleido pati autorė ir jos 
vyras dr. Domas Krivickas, 
spaudos darbą kruopščiai atli
kus M. Morkūno spaustuvei, 
nes pirmoji laida buvo išparduo
ta nuostabiai greitai — per pus
antrų metų. 

Gražina Krivickienė yra ir 
tautosakininke — dainų rinkėja 
ir žurnalistė, 17 m. buvusi 
„Draugo" speciali koresponden
tė Baltuosiuose rūmuose. Liau
dies dainas ji pradėjo rinkti 
būdama 12 m. amžiaus, paveik
ta motinos, besisielojančios dėl 
lenkų p a d a r y t ų skriaudų 
užėmus Vilnių. Besimokydama 
gimnazijoje, ji plačiau įsijungė 
į tautosakos rinkimą ir su grupe 
draugų „Aušros" gimnazijoje 
Kaune įsteigė „Tėvynės pažini
mo" kuopelę. 

Karo metu pasitraukusi į Va
karus ir apsigyvenusi Freibur-
ge parengė iš motinos dainuotų 
dainų rinkinį „Dainos", kurį 
iliustravo dailininkas V. Petra
vičius 1981 m. „Motinos dai
nos" buvo išleistos atskira 
plokštele. Gr. Krivickienės 
redaguotą plokštelę įdainavo 
Bostono lietuvių etnografinis 
ansamblis „Sodauto". 

1970 m. Lietuviškos knygos 
klubas Chicagoje išleido antrą
ją Gr Krivickienės knygą „Vil
nius lietuvių liaudies dainose". 
Dainos, knygos pabaigoje patei
kiant jų šaltinių sąrašą, su
skirstytos į šiuos skyrius: karo 
ir istorines dainas (šis skyrius 
didžiausias — 74 dainos), merge
lės ir bernelio, vestuvines, šei
mos, darbo, metinių švenčių, 
humoristines ir įvairias dainas. 

Veikalas, nors išleistas ir be 
iliustracijų, susilaukė ypač 
teigiamo įvertinimo spaudoje ir 
knygos mylėtojų tarpe. Kom
pozitorius VI. Jakubėnas „Drau
ge" rašė: „Paduotos melodijos 
atstovauja gražiam skerspjūviui 
mūsų liaudies melodijų lobyno. 
Yra jose ir senoviškų, beveik iš
nykusių sutartinių, o taip pat ir 
melodijų, kuriose išlikusios 
senoviškos intonacijos. Pacituo
tos dainų melodijos sudaro šiai 
knygai labai reikalingą, visą 
leidinį gražiai paįvairinantį 
priedą..." 

..Akiračiuose" V. T. štai ką 
pastebi: ..Vilnius ir Baltija, yra 
tie du elementai, be kurių nega
lima įsivaizduoti mūsų tautos 
darbu ir žygių sintezės... Jau dėl 
šios vienos dainos apie Palangos 
žirgeli ir Vilniaus mergelę G. 
Krivickienės knyga yra verta 
dėmesio..." 

„Tėviškės Žiburiuose" Aug. R. 
'rašytojas Antanas Vaičiulaitis) 
taip atsiliepė: „Skaitydami G. 
Krivickienės rinkinį, vel galime 
pasinerti \ aną dainos tobulumą 
ir drauge giesmės žodžiais nusi
kelti { nuostabų miestą — ,in 
civitate nostra Vilna", kaip rašė 
jo kūrėjas ir statytojas kuni
gaikštis Gediminas..." 

Veikalą „Vilnius lietuvių 
liaudies dainose" taip teigiamai 
įvertinus ir kompozitoriui, ir 
istorikui, ir rašytojui-klasikui. 
nenuostabu, kad susidomėjimas 
juo knygos mylėtojų tarpe dar 
labiau padidėjo ir per 18 mėne
sių laida buvo išparduota.auto
rei tegavus tik 20 egzempliorių. 
Todėl po 20 metų teko išleisti 
naują, žvmiai puošnesnę knygos 
laidą, papuoštą net 14 per visą 
puslapi išsitiesusių grafikės M. 

Žymantienes-Biržiškaitės kūri
nių. 

Washingtono lietuvių moterų 
klubo rengiamos knygos „Vil
nius lietuvių liaudies dainose" 
sutiktuves JAV sostinėje įvyks 
sekmadienį, kovo 25 d„ po 2 vai. 
mėnesinių lietuviškų Mišių 
Trijų Karalių parapijos salėje 
Georgetowne. Rinkinį aptars 
tautosakininkas dr. J. Balys. 

GILIAU I VILNIAUS 
KRAŠTĄ 

Su liaudies dainomis apie Vil
nių galime žengti giliau į Vil
niaus kraštą, į už Lietuvos da
bartinių sienų esančią Gudiją. 
Ten, šalia kitų lietuviškų salų, 
yra pasilikusi ir Pelesa. Tenykš
čiai lietuviai tikintieji didelę ne
laimę pergyveno 1963 m., kai 
komunistai uždarė jų pasistaty
tą Šv. Lino bažnyčią ir su trak
toriaus pagalba nugriovė bokš
tus. Tačiau lietuviška gyvybė 
buldozerinio ateizmo ir tautinio 
persekiojimo laikotarpiu neliko 
visai užgniaužta. 

Kai Lietuvoje papūtė šiokie 
tokie laisvėjimo vėjai ir 1988 m. 
spalio mėn. Vilniuje įvyko 
Lietuvos Persitvarkymo sąjū
džio steigiamasis suvažiavimas, 
Pelesos lietuviams jame atsto
vavo Marija Knuopienė, kurios 
namus vėliau nacionalistai-
vandalai bandė padegti. Pereitą 
rudenį, kaip praneša laikraštis 
„Kauno Aidas", „Atkaklią kovą 
vainikavo pergalė... Po daugelio 
metų pertraukos vėl suskambė
jo Pelesos bažnyčios varpas, jo 
aidas pasklido per plačias apy
linkes, skelbdamas, kad žmones 
vėl kviečia maldos namai... 
Su bažnytinėmis vėliavomis ir 
mūsų trispalvėmis, procesija 
kaimo gatve pasuko į bažnyčią. 
Ją pašventino Vilniaus arkivys
kupas J. Steponavičius. Buvo 
atlaikytos šventosios Mišios, 
pašventinti altoriai, šventoriuje 
pastatyti kryžiai. Bažnytinėms 
iškilmėms pasibaigus, žmonės 
dar ilgai nesiskirstė. Prie šven
toriaus skambėjo lietuviškos 
dainos..." 

TRIMS KARALIAMS 
ATKELIAVUS 

Lietuvos Persitvarkymo sąjū
džio leidžiamame savaitraštyje 
„Atgimimas" 1990.1.12-19 d. nr. 
Trijų Karalių šventė atgimusio
je Pelesoje taip aprašoma: 
„Seniai Pelesa neregėjo tiek 
svečių iš Lietuvos. Trys Kara
liai atkeliavo į šį lietuvišką 
kaimą. Kas lankėsi Pelesoje 
anksčiau, iš karto matė, kad 
žmonės joje nebe tie. Išnyko bai
mė. Ant namų plevėsuoja tri
spalvės, ir lietuvišku žodžiu nie
kas nesibodi... Trijų Karalių 
šventė, kaip ir pridera, prasidėjo 
šv. Mišiomis atstatytoje Pelesos 
bažnyčioje. Mišias laikė Dubičių 
parapijos klebonas kunigas My
kolas Petravičius, beje. pelesiš
kių dvasią palaikęs ir anais sun
kiais laikais. Po mišių pelesiš
kiai lietuviai, ir ne tik jie. pri
pildė sugriuvusius kultūros na
mus... Dovanos, dainos, šokiai, 
kalbos — tam, kad paįvairintų 
žmonių sunkią dalią. Bet reikė
tų atkreipti dėmesį į klebono žo
džius, kad tokių lietuviškų sa
lelių yra ne tik Pelesoje, bet ir 
Dubičiuose. Varanave ir daug 
kur kitur..." 

Tokia atgimimo dvasia matyli 
ir Gudijoje gyvenančių lietuvių 
tarpe, ypač kai Pelesoje per Tris 
Karalius su koncertu lankėsi 
vilniškis dainos klubas „Raski 
la". O ir šiame koncerte at 
skambėjo G. Krivickienės su
rinktų „Vilnius lietuvių liau
dies dainose" kūrinių aidai, 
dvasia ir nuotaika. 

VASARIO ŠEŠIOLIKTOS 
MINĖJIMAS 

Los Angeles lietuviai vasario 
18 d. minėjo Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo 72-ją 
sukaktį. 

Šventė pradėta vėliavų pakė
limu Šv. Kazimiero parapijos 
aikštėje. 

Iškilmingas šv. Mišias cele-
bravo ir šventės mintimis pa
mokslą pasakė prel. Vincentas 
Bartuška. Giedojo parapijos cho
ras, vadovaujamas muz. Aloy
zo Jurgučio, ir solistai J an ina 
Čekanauskienė ir Antanas Poli-
kaitis. Jaunimo atstovai prie al
toriaus padėjo vainiką už žuvu
sius Sibire, atliko skaitinius, at
nešė aukojimui dovanas. Viską 
sklandžiai koordinavo Dalilė 
Polikaitienė. 

Po pamaldų, parapijos salėje 
vyko minėjimas — akademija. 
Minėjimą pradėjo Tadas Dab-
šys. Organizaci joms įnešus 
vėliavas, JAV himną sugiedojo 
sol. Antanas Polikaitis, Invo-
kaciją sukalbėjo parapijos kle
bonas kun. dr. Algirdas Ol
šauskas. 

Alto pirmininkas inž. Anta
nas Mažeika pasveikino daly
vius. Trumpai peržvelgė išei
vijos veiklą ir vėliausius įvykius 
Lietuvoje. Kvietė moraliai ir 
materialiai padėti a tgimstan
čiai Lietuvai. 

Susikaupimu buvo pagerbt i 
žuvusieji dėl Lietuvos laisvės ir 
neseniai miręs Vyčio Kryžium 
apdovanotas savanoris-kūrėjas, 
aviacijos kapitonas, Gregorijus 
Radvenis. 

Scenon buvo pakviesti savano
riai — Vyčio Kryžiaus kavalie
riai. Deja, jų dalyvavo tik pik. 
Jonas Andrašūnas. J is buvo pa
gerbtas, prisegant jam gėlytę. 

Lietuvos gen. garbės konsulas 

Vytautas Čekanauskas sveiki
nimo žodyje iš diplomatinio 
taško apžvelgė aktualių politi
nių įvykių plėtotę. Kvietė su 
nauja viltimi žvelgti į ateitį ir 
toliau besąlyginiai siekti vieno 
bendro tikslo — nepriklausomos 
Lietuvos. 

Daiva Čekanauskaitė supa
žindino su garbės svečiais — 
estų ir latvių garbes konsulais, 
jų Bendruomenių pirmininkais, 
kurie savo sveikinimo žodyje 
kvietė visus pabaltiečius dirbti 
kartu, siekiant atgauti pilną ne
priklausomybę 

Plojimu pageroti minėjime 
dalyvavę Vilniaus Akademinio 
dramos teatro c:rektorius, re
žisierius, aktor:a: ir visi svečiai 
iš Lietuvos, taip pat ir buvęs 
Lietuvos krepšinio žvaigždė 
Pranas Lubinas ir jo žmona. 

Pe r ska i ty t i šventės proga 
gauti sveikinimai iš JAV prezi
dento, Valstybe? sekretoriaus, 
Californijos guoernatoriaus ir 
kitų valstybės bei miesto parei
gūnų. 

Su pagrindiniu šventės kalbė
toju, čikagiečiu cir Robertu Vitu 
supažindino Vyt Šeštokas, per-
skai tydamas trumpą jo biogra
fiją ir a t l iktus darbus. 

Dr. R. Vitas savo paskaitoje, 
be po l i t in ių ir ku l tū r in ių 
įvykių, kėlė mokslinį vaidmenį 
tautos laisvės apavimo kelyje. 
J i s analizavo Lietuvos kul
t ū r i n i n k u s , puoselėjančius 
laisvės ir kultūros išlaikymą 
savųjų ir kitataučių tarpe. Pa
skaitą baigė kviesdamas visus 
vieningai įvairiais būdais kovoti 
už Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą. 

T. Dapšio perskaitytos rezoliu
cijos buvo vieningai priimtos. 
Rezoliucijas pasirašė Altos 
pirm. Antanas Mažeika, LB 

Tarybos pirm. Angelė Nelsienė 
ir Tautos fondo Los Angeles 
komiteto pirm. Albinas Marke
vičius. Ki ta rezoliucija už 
Lietuvos laisvę, No. 257, kurios 
autor ius yra kongresmanas 
Christopher Cox, irgi remtina, 
nes ji ryšium su Lietuvoje va
sario 24 d. vyksiančiais rinki
mais. Rezoliucijos pasiųstos pre
zidentui, Valstybės sekretoriui, 
senatoriams, Californijos kong-
resmenams ir spaudai. 

Lituanistinės mokyklos kon
kurso premijų įteikimą pravedė 
LB Tarybos pirm. A. Nelsienė, 

pakviesdama mokyklos vedėją 

1990 M. DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖS 
EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ LIEPOS 5-8 d. 

BALTIC TOURS siūlo šešias 7, 10 ir 13 dienų keliones L etuvą Dainų ir Šokių 
šventės metu: 

LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA 

15 dienų kelionė. 7 dienos Lietuvoje 
7 naktys Vilniuje. 2 Maskvoje. 2 Leningrade. 2 Hes^Kyje 

Kelionė #629 
Birželio 29 - liepos 13 
Viešbutis LIETUVA 

S2.459 00 iš Bostone -
$2 659 00 iš Čikagos 

iiujorko 

Oro linija — Flnn»lr 

LIETUVA IR VOKIETIJA 

PRIVATUS ..CHARTERED" LĖKTUVAS IŠ BERLYS, 
18 dienų kelionė. 13 dienų Lietuvoie. 

VILNIŲ 
14 naktų Vilniu;e. 2 V. Berlyne 

Kelionė #702L 
Liepos 2 - 19 d 

Kelionė #702T 
Liepos 2 - 19 d. 

Viešbutis LIETUVA 
$2,269 00 iš Bostono 
$2.369 00 iš Čikagos 

\ iujorko 

Viešbutis TURISTAS 
$2.049 iš Bostono ir N u orko 
$2.149 00 iš Čikagos 

Oro lim|a KLM „Charter" su AEROFLOT 

LIETUVA 

11 naktų Vilniuje. 
13 dienų kelionė. 10 dienų Lietuvoje 

Kelionė #703A $2.049.00 iš Bostono - Niujorko 
Liepos 3 - 1 5 d $2.249 00 iš Čikagos 

Viešbutis LIETUVA 
Oro llnl|a — PAN AMERICAN 

UETUVA IR SUOMIJA 

14 dienų kelionė. 10 dienų Lietuvoje 
11 naktį Vilniuje. 1 Helsmkyie 

Kelionė *703B 
Liepos 3 - 1 6 

Oro linija — Flnnalr 

Viešbutis TURISTAS 
$1.949 00 iš Bostono 
$2.149 00 iš Čikagos 

Niujorko 

Viešbutis TRINAPOLIS 
Kelionė *703C $1.749 00 iš Bostono -
Liepos 3 - 16 $1.949 00 iš Čikagos 

Ramioje Vilniaus priemiesčio Žirmūnų apylinkėje 4 aukštų 
tis turi restoraną ir barą Labai tinkamas individualiam ar grupiniam turizmui 

\iujorko 

aiNAPOLIO viešbu-

Kehonė »703D 
Liepos 3 - 16 

Kompozitorių Namai 
$1.649 00 iš Bostono ir Niujorko 
$1.849 00 iš Čikagos 

Eksperto patarimas yra didelė 
paguoda, nors jis ir būtų netei
singas. 

Anonimas 

Patogu pageidaujantiems gyventi privačiai Butai išnuomojami tik 14-kai asmenų 
Už susisiekimą, maistą, miesto apžiūrėjimą ir šventės orogramas turistas apsimoka 
atskirai. 

| visų kitų kelionių mokestj įskaičiuota bilietai Į Darnu-šok.„ šventės programas, 
pusryčiai, pietūs, vakarienė. V Berlyno ir Helsinkio apžui-ėiimas. susisiekimas. 
BALTIC TOURS vadovas kelionės metu 

Informacijai ir lankstinukams skambinkite arba rašyk :e 
•ALTIC TOURS 

77 OAK St. Sulte 4 
Naarton, MA 0 2 1 M 
Tai . : •17-MS-eoeo 
Fax: «17-332-77*1 

Mariją Sandanavičiute-Nevvsom 
supažindinti su konkurso lai
mėtojais. Šių metų premijos 
tema — „Nepriklausomybės idė
jos dabar ir 1918 metais". 

Pirmąją premiją laimėjo 7 
skyr. mokinys Rimas Avižienis. 
Kiti trys konkursą laimėjo ly- I 
giomis: Tania Barauskaitė, 11 
sk., Tara Barauskaitė, 12 sk. ir 
Aras Matas, 9 sk. mokiniai. Pre
mijas įteikė Lietuvių Fondo at
stovė Los Angelėje Violeta Ged-
gaugienė ir mokyklos vedėja 
Marija Sandanavičiūtė-Nevv-
som. 

Lietuvių fondas šiais metais 

Lituanistinei mokyklai paskyrė 
2.000 dol. 

V. Gedgaudienė pranešė, kad 
kalifornietis Feliksas Molskis 
Lietuvių fondui paaukojo 15.000 
dolerių. Susirinkusieji jam iš
reiškė pagarbą gausiais ploji
mais. 

Akademinė minėjimo dalis 
baigta vėliavų išnešimu. 

Meninėje programos dalyje 
pasirodė Vilniaus Valstybinio 
Akademinio dramos teatro ak
toriai. Programa buvo nauja ir 
įdomi savo forma ir turiniu. 

(Nukelta į 6 psl.) 

INTERNATIONAL (708) 430-7272 
9525 SO. 7 9 T H AVENUE HICKORY HILLS, IL 6 0 4 5 7 

G.T. INTERNATIONAL DĖKOJA VISIEMS SAVO KLIENTAMS UŽ IŠSKIRTINAI GERĄ 1989 M 
SEZONĄ. KVIEČIAME VISUS KELIAUTI SU MUMIS 1990 METAIS. 

1990 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 
9001 KULTŪROS KONGRESAS & GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS gegužės 15-31 d 

Čikaga/Berlynas/Vilnius: Lietuva 14 nkt. Vakarų Berlynas 1 nkt. 
KAINA: $1,875.00 

9002 TURISTINĖ KELIONĖ SU SUSTOJI**" • )KIETUOJE birželio 7-22 d. 
Maskva 1 nkt. Lietuva 10 •»*- 0Q \ )O^^ . . « t . 
KAINA. Iš Čikagos $2,62 \ Š P * . s New Yorko $2,490.00 

9003 DAINŲ ŠVENTĖ birželio 29-liepos 15 d. 
Vilnius per Torontą/Helsinkį/Taliną: Lietuva 15 nkt. 
KAINA: $2,280.00 

9004 DAINŲ ŠVENTĖ „Grandies" Ansamblio iškyla liepos 2-25 d 
ŠI KELIONĖ IŠPARDUOTA 

9005 DAINŲ ŠVENTĖ liepos 3-19 d. 
Čikaga/Berlynas/Vilnius: Lietuva 14 nkt. Vakarų Berlynas 1 nkt 
KAINA: $2,095.00 

9000 TURISTINĖ KELIONĖ SU SUSTOJIMUI'V STRIJOJ IR VENGRIJOJ rugpjūčio 1 -16 d. 
Lietuva 10 nkt. Viena 2 nkt. B u d s > 0 ^ 0 » : nkt. 
KAINA: Iš Čikagos $2,762 *^0Km Yorko $2,642.00 
(Visos kainos gyvenant d' \ Kambaryje) 

KELEIVIAI, KURIEMS NETINKA DATOS AR NENORI KELIAUTI SU GRUPE. GALI IŠSIPIRKTI PAS 
MUS KELIONĘ SU SPECIALIAI SUDARYTAIS MARŠRUTAIS. 

— pasirinkite keliones ilgį nuo 3-30 dienų; 
— Maskvoje Jus pasitiks, perveš ir įsodins į lėktuvus; 
— pageidaujant, Maskvoje Jus apnakvydins jaukioje, lietuviškoje aplinkoje; 
— jeigu domina Maskva, galima apžiūrėti miestą su palydovu. 
— Lietuvoje pasirinkite Jums mielesnę apsistojimui vietą ar tai būtų Vilnius, Kaunas ar 

Palanga — o gal visos trys po keletą dienų. 

PASKAMBINKITE AR UŽEIKITE — MIELAI PATARNAUSIMI 
MŪSŲ FIRMA TAIP PAT SUTEIKIA VTSAS KELIONIŲ PASLAUGAS. Padedame sutvarkyti iškvietimo 
dokumentus, rašome bilietus Jūsų artimiesiems atvykstantiems iš Lietuvos. Galime parūpinti bilietą 
nuo pat Maskvos iki Jūsų miesto. Turime žmogų suteikiantį sutikimo ir persodinimo paslaugas New 
Yorke ir Washingtone — patikimi profesionalai, kaip ir visi mūsų firmos darbuotojai. 

Neužmirškite mūsų Jūsų biznio ar šeimos atostogų progomis. LAUKIAM JŪSŲ VISŲ! 

J*, 
SĖKMINGAI IR SAUGIAI JAU PERSIŲSTA VIRŠ DVIEJŲ MILIJONŲ DOLERIŲ 

ARTIMŲJŲ APIPREKINIMUI LIETUVOJE! 

Toliau tęsiame ši patarnavimą greitai ir patikimai parūpinti mašinas, bei iškviesti jūsų artimuosius 
jiems patogiu laiku, be palydovo, už Jūsų nurodytą sumą apsiprekinti užsienio valiutos parduotuvėje. 

Kainoraščiai bei platesnė informacija bus mielai Jums pristatyta kreipiantis: 

G. T. INTERNATIONAL INC. 
9525 SO. 79TM AVENUE 

HICKORY HILLS, IL •0457-2259 
TEL. 700-430-7272 

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ [ NAUJĄ ADRESĄ IR TELEFONO KODĄ. 

1990 KEUONĖS Į ATGIMSTANČIĄ UETUVĄ 
Aplenkiant Maskvą, Aeroflotą ir Inturistą. Nakvynės mažuose viešbučiuose ir/ar pri

vačiuose namuose. 

Gegužės 2-16 
Gegužės 21-31 
Birželio 5-19 
Liepos 1-20 
Rugpjūčio 6-20 
Rugsėjo 10-24 

Naktys 
Lietuvoje 
13 
9 
13 
18 
13 
13 

Iš New Yorko* 
Kaina asmeniui, gyvenant dviese kambaryje 
$1.590 

1,420 
1,695 
1,940 — Dainų šventės kelionė 
1,795 
1,580 

•Pridėtinis mokestis iš kitų miestų 
Vienam gyvenant kambaryje pridėtinis mokestis 10 dol nakčiai 

( kainą įsiskaito: 
• Lėktuvo bilietai 
• Pervežimai auobusu/mašinomis 
• Viešbutis ar kambarys šeimyniškoj atmosferoj 
• Visi mokesčiai ir taksai 
• Pusryčiai ir pietūs 
• Bagažų pernešimas 
• Apylinkės apžiūrėjimas 
• Kelionės palydovai 
• Sovietines vizos mokesčiai 

SPECIALIOS NUOLAIDOS GRUPĖMS 

Be i lų kanonk* gailina vykti Ir HttflvMualIal — Išvykti Ir grįžti bat kurią dUną. Skam-
blBklte Į „Vytį oel Iraonnaclji*. 

Daugumos kelionių reikalus Lietuvoje tvarko Pasaulio Lietuvių Kultūros. Mokslo ir švietimo 
centras. 

Užsitikrinti vietai siųsti 100 dol. mokestį asmeniui 

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE, INC. 
2129 Knaap t t . 

Brooktyn, N.Y. 11229 
Tai. 710-709-3200 

file:///iujorko
file:///iujorko


SPAUDOS APŽIŪRĖJIMAS 

Redaguoja dr. K. A. Dagys 

APIE KALENDORIŲ 
REIKŠMĘ 

Kalendorius — pasiutusiai 
naudingas išradimas. Kas jį iš
rado? Sako, kad egiptiečiai, kai 
pradėjo skaičiuoti metus nuo 
vieno Nilo potvynio iki kito. Bet 
kiek metų nuo Nilo pradžios jų 
kalendoriuje, taip ir nesutaria. 
Gudresni buvo žydai: jie metus 
tebeskaičiuoja nuo pasaulio su
tvėrimo, ir priskaičiavo beveik 
šešis tūkstančius metų. Dar 
gudresni panoro būti ruseliai 
komunistai. Metus skaičiuoja 
vieni nuo Lenino gimimo, kiti 
nuo antro pasaulio sutvėrimo. 
Pasaulį juk sutvėrė ne kas 
kitas, bet tas pats Leninas. Va
dinas dabar tik 00073-ji metai. 
Ir pasakyk jiems kitaip! To 
kalendoriaus laikosi ir dalis Lie
tuvos komunistu, kurie liko 
mažumoj po d a u g u m o s 
atsiskyrusių nuo Maskvos. 

Kalendorius kaip knyga jau 
nuo seniausių laikų Lietuvoj 
buvo labai ver t inama. Gal 
labi au nei Mikahios pranašystės 
ar Sapnininkas. Ypač šimtame
čiai kalendoriai. Jie, mat, įspėja 
orą. Nesvarbu, kad šiandien 
Kelmėje lyja. nors kalendoriuje 
turėtų būti saulėta, bet gal 
saulė kaitina Raseiniuose? Kur 
tu gali visiems įtikti ir pa
taikyti. Jei nebūtų kalendo
riaus, nežinotų žmonės, kada 
bus Dotnuvoj Parcinkulio atlai
dai arba Sėtoj arklių ^tribuno
las"; kada Jurbarke prie Nemu
no bus žiobrių kepimo t a lka ar
ba Vilkijos žydų sinagogoj „bai
sioji naktis". Sakoma, kad ne
toli Upytės dvarą turėjęs Cipins-
kis pagal kalendorių kiekvieno 
mėnesio 13 dieną lupdavęs savo 
neklaužadą sūnų Marcijoną. 
Kad užaugęs iš tėvo paveldėto 
dvarelio su panom nepraūžtų 
Deja kalendorius nepadėjo, dva
relio neliko. 

Mūsų laiku visokie išminčiai, 
k u r i e valdo k a l e n d o r i ų , 
nepameta galvų, p r i t a i k o 
gyvenimui net ir ..mestkait-
lius". Antai garsusis Šiaulių 
J akav i č iu s a n a i s l a i k a i s 
sugalvojo šalia krikščioniškų 
vardų pridėti ir lietuviškus. 
Vieni tų vardų buvo žinomi nuo 
seniausių laikų, k i tus teko 
nukalti. Ir pridėjo kalendo
riuose kiekvienai dienai visokių 
keis tų , neg i rdė tų : N i r m a . 
Gendrė. Ziedūna. Ž in tau tė , 
Argulė. P l ikūnė . Pečkūnė . 
Pe rkūne , P l a t ū n ė . Bi te lė , 
Muselė , Uodelė, D v i k ū n ė , 
Bekūnė ir t.t. Ar daug kas tais 
vardais krikštija? Ir šiais laikais 
kalendorių redaktoriai vienus 
vardus išmeta, ki tus įdeda, 
sugalvoja. Labai įva i ru ir 
įdomu. 

Kalendorių kai kas nori pri
skirti prie mokslo veikalų dar ir 
dėl kitos priežasties. Ir čia 
reikia sukti galvą Manote, kad 
metai ir turi tik 365 ar 366 
dienas? Visai ne. Sakysim, šiam 
kraš te kovas pasižymi ne
sveikais vėjais, besikeičiančiais 
krituliais — vieną valandą lyja. 
kitą šąla ir sninga, o tu . žmo
gau, jei nenori ant visų keturių 
išsitiesti. — laikykis tvoros. 
Taigi. pvz. šių metų Draugo 

kalendorius ateina su mažu pa
tarnavimu tiems, kurie kovo ne
mėgsta: vietoj įprastų visam 
pasauly 31 dienos, sutrumpino 
iki 30. Penktadienį, kovo 30 
dieną užmigęs nubus i t ik 
sekmadienį — labai linksmą 
melagių ir svieto linksmintojų 
dieną, balandžio 1. Ir gerai 
padarė. Šeštadienis tokia keis
ta diena — nei darbas, nei 
šventė. Ypač tuo apsidžiaugs 
š e š t ad i en in ių l i t uan i s t in ių 
mokyk lų va ika i . Vad inas 
Draugo dėka viena mėnesio ir 
metų diena dings. 

Metų ar mėnesių sutrumpi
nimas, deja. nėra Draugo iš
r a d i m a s . Istorija žino dar 
reiškmingesnį faktą. Popiežiui 
Grigaliui XIII valdant Bažny
čią, o Steponui Batorui Lietuvą 
su Lenki ja , visi kr ikščio
nys ir k i tok ie p a k l u s n ū s 
pasaulio piliečiai 1582 metais 
spalio 5 dieną nuėję gulti kėlėsi 
spalio 15 dieną! Koks buvo pa
togumas tiems, kurie gaudayo 
mėnesinę , algą arba sedejo 
valdovų rūsiuose kaip kaliniai. 
Gaila, tokių dyvų šiais laikais 
nedaug pasitaiko. Ojų reikėtų. 
Būtų įdomiau gyventi. 

Bet nenusiminkim. Pastu-
dijuokim kalendorius ir rasim 
daugiau atmintinų linksmybių. 
Iki nesenų laikų žinojom, kada 
reikia švęsti Tris Karalius. O 
kaip dabar? Tas pats šiam 
krašte ir su Kapų diena, su 
Washingtono gimimo diena. 
Yra pas iū lymų ir Kalėdas 
nukelti į birželio 24 ar 25 dieną, 
kartu su Joninėm. Sako, tada 
šilčiau negu gruodžio mėnesį, ir 
nebūna pūgų, kurios kaip tyčia 
pasitaiko per Kalėdas, ir keliau
jantieji pas gimines jas pakelėj 
turi švęsti aerodromuose ar mo
teliuose. 

Lietuviai visur išradingi . 
Pakeisti kalendorių nutarė ir 
Londone Nidos leidykla. Savo 
kasdien nuplėšiamam 1989 ka
lendoriuj Vėlines iš lapkričio 2 
d. nukėlė į lapkričio 15. Kodėl? 
Spygliai reikalą pagrindinai iš
tyrę sužinojo, kad kaip tik 
lapkričio vidury kai kuriose 
Anglijos vietose baigiasi me
džioklės sezonas, ir gera pfoga 
iškart su visais mirusiais vi
siems apgailėti dažnų medžio
tojų padėtą negudrią galvelę 
vietoj gudrios laputės. Sektinas 
kalendoriaus priderinimas prie 
buitines kasdienybės. 

Dar kiek seniau, caro laikais, 
kalendorius buvo naudingas ir 
patogus Lietuvoje tiems, kurie 
gyveno abipus Nemuno. Kaune 
ar Raudondvary dar tik Kūčios. 
o Aleksote ar Garliavoj jau Trys 
Karaliai. Kaunietis visą dieną 
kenčia, nevalgo, laukia, kada 
sutems, ir visa šeimyna susės už 
stalų, pyksta. Jei žmogus neiš
kenčia, gali laisvai pereiti t i l tu 
į kairį Nemuno krantą ir Pa
nemunėj ar Aleksote kirsti la
šinius su spirgais ir užsigerti 
taukais. Legalu, leistina. Jokio 
pasninko. Nereikia nei per iš
pažintį teisintis, nei po to keliais 
eiti aplink bažnyčią. Ir taip 
buvo įpratę suvalkiečiai ir 

— Mūsų žiūrovai norėtų žinoti, 
kaip sugebate gyventi, neturėdami 
nei muilo, nei cukraus, nei baldų? 
Lugovkin. Krokodil. Maskva 

PAKĖLĖ Į KUNIGŲ 
LUOMĄ 

Kai Br. Kviklio Lietuvos baž
nyčių septyni tomai pasidarė ži
nomi ir Lietuvoje, ir pirmas 
tomas tenai jau spausdinamas, 
tai Lietuvių Katalikų Mokslo 
akademija (Romoje^ autorių 
pakėlė į kunigus ir dabar 
laiškus adresuoja: Rev. Bronius 
Kviklys. Reikia manyti, kai per
spausdins visus tomus ir iš Lie
tuvos ateis laiškai su dar gar
bingesnių titulu: Very Reve-
rend. 

* 
A ly t aus eKspei įmentin. -

namų statybos kombinatą-
Respublikinis kul tūros p; 
minklų restauravimo trestar-
šiemet pageidavo čia gauti a m 
1500 kvadratinių metrų durų. O 
tik balandžio viduryje kombi 
nato realizavimo skyrius infor
muoja restauratorius, jog šiemet 
jie tegaus trečdali užsakyto 
kiekio. įdomu, kaip gyvens ar
ba dirbs žmonės kituose dviejuo
se trečdaliuose restauruotų 
pastatų, kurių durų angas rei
kės, ma ty t , an tk lodėmis 
dangstyti. 

Šluota 

kauniečiai švęsti dukart Kalė
das, Velykas, kūrenti Joninių 
laužus, baliavoti per Užgavėnes. 
Geri buvo laikai. 

Konkrečiai: kam dabar reika
l ingas ka l endor ius? Pen
sininkui Floridoje kalendoriuje 
pasižymėti, kada bus drau
giškas puotavimas pas Jurgį, 
Matą ar Celestiną ir kada tavo 
eilė. Šalia datos vis pažymėti, 
kada nustojo veikti ta ar kita 
draugija, klubas, susilikvidavo 
tavo mažai remiama parapija. 
Galima prie kiekvienos dienos 
pridėti ir kokia ten, Lietuvoj, įsi
steigė nauja partija, sąjunga, 
lyga, organizacijėlė. Naujų laik
raščių, laikraštėlių vardams 
surašyti nemėginkit naudotis 
kalendoriaus tuščiom vietom 
Neužteks, geriau nusipirkit 
tuziną storų sąsiuvinių 

Tegyvuoja kalendorius! 
As t ronomas 

ŠAUKŠTAS DEGUTO l 
P O E Z I J O S TAI RE 

Neseniai Vilniuje išėjo vieno 
didžiausio mūsų lyriko Jono 
Aisčio poezijos rinktine Katar
sis. Platesnę įžangą parašė Vy
tautas Kubilius. įžangoj Ku
bilius dar gieda seną bolševiki
nę nudėvėtą giesmele ir apie 
mūsų lyriką pripliauškia: ..Ne
regėjęs džiaugsmingų demonst
racijų Kauno gatvėse 1940 m. 
vasarą. J . Aistis su pykčiu ir 
gėla išsiaiškino Lietuvos buržu
azinės valstybės žlugimą kaip 
tautos nacionalines buities ir 
kultūros pabaigą. Perėmė pabė
gusių ministrų ir buvusių diplo
matų tulžingą argumentaciją, 
kuri at i t iko jo konservatyvinę 
argumentaciją". 

G E R A S PATARIMAS 

K l a u s i m a s : Atvykau į 
svečius pas savo dėde į X vals
tiją. Lietuvoj aš dirbau bendro 
profilio chirurgą. Darbo stažas 
— 16 metų... Norui pasilikti 
Amerikoje gyventi ir dirbti, ar 
galėčiau dirbti pagal savo 
specialybę?... 

A t s a k y m a s : Jei dėdė turtin
gas — tegul Tamstą išlaiko, ir 
leisk ramiai pensininko dienas 
pas dėdę namus - sodus, darias 
prižiūrėdamas, jei nenori paver
gtoje Lietuvoje dirbt savo spe
cialybėje... jei dėde neišlaiko 
Tamstos, pakuokis sausakimšai 
čemodanus ir dumk greit iš kur 
atvažiavęs, nes ten Tamstos 
laukia ligoniai. 

Draugas, Kelias į sveikatą 

IRGI „PAGALBA" 
LIETUVAI 

Š a u k s m a s iš Lietuvos: 
Viešpatie, dar neatsikratėm 

Brežnevo spąstų sunaikinti 
mūsų Lietuvą.' paskandinti ją 
alkoholio jūroje. Samagonas ir 
į jį panašūs skystimėliai tuština 
dirbančiųjų kišenes, sumaišo 
protus 'iš vieno iiauliškio laiško 
į Chicagą). 

Š a u k s m a s iš Chicagos: 
Norintiems pasveikinti savo 

gimines ar dr.iigus Lietuvoje 
siūlome pasirinktu. du(2> bu
teliai šampan. du(2) buteliai 
degtinės. . . Sveikinimai prista 
tomi į namus Jūsų nurodytą 
dieną. ŽAIBO ardu išrašytą 
čekį siųsti kartu -su užsakymu... 
Hickory Hills. II... (iš skelbimų 
spaudoje). 

•« 
BERIBĖ TOLERANCIJA 

83 METŲ J A U N U O L I S 

Skaityti gerus laikraščius la
bai naudinga. Sužinome, kas 
reikia žinoti ir ko nereikia. An
tai paskutiniam Mūsų žinių 
numery rašoma, kad Vilniaus 
akademinio dramos t ea t ro 
Chicagoje dar nebuvo, bus tik 
kovo 24-25 dienomis ir vaidins 
Pabudimą; kad Laiškai lietu
viams, nors jūs mokėjote ir 15 
dolerių, prenumerata tik 10 
dol., kad „Oktavos" koncerte 
Žilvinas Bubelis šokdamas 
dainuoja. Dar sužinome, kad 
Kaišiadoryse mirė brolis Anas
tazas Janulis, S.J.. 83 metų am
žiaus, nors gimęs tik 1909.IL 15. 
Prie rašinio čia pat pridėta ir to 
gero broliuko šauni dabartinė 
nuotrauka (žiūr. žemiau^ 

Jaunimo cent 
l i teratai: 

— Ar skaitė: 
riniam priede i 
a t s i l i ep imą a; 
Grinių, kaip jis t. 

— Skaičiau ir 
susiėmiau. 

— Kaip manu 
kūmo sumeti m 
įdėtų ne jų ide< 
parašytą pana-. 
dr. Vytautą Ka\ 

"e kalbasi du 

Draugo kultū-
mto Mockūno 
ie dr . Joną 
n „sudirbtas"? 
galvą rankom 

ar tolerantiš-
us Metmenys 
ogijos kritiko 
straipsnį apie 
olį? 

_ •> 

V. Zalatorių-
šydamas apie \ 
rybos simpoz 
dėmesį, kad 
skaitytoje Atgii 
riaus R. Ozolo ; 
nimo centro ka 
pulto, lyg prie 
sėdėjo reorgu 
Zuzana ir Andr: 
kurie anksčiau 
r e n g i n i u s du 
lauke, už dur 

^iračiuose ra-
Mokslo ir kū-
^ą, atkreipė 

simpoziumo 
irno redakto-
skaitoje Jau 
nėję, šalia jo 
garbės stalo. 
įs ikūnij imas 

••; Juškevičiai, 
ries panašius 
ms t ruodavo 
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Linas Žilvitis 
BIČIULYSTĖ 
Kas. po šimts pypkių čia nyko? 
Nejaugi neregiu virtau? 
Žiūriu į veidą bolševiko. 
Bet raudonumo nematau! 

Net balso tonas ne raudonas. 
Atsistebėti negaliu. 
Per amžių buvęs nevidonas 
Staiga pavirto bičiuliu. 

Su juo saugu, ir nėr pavojų. 
Pikta ranka mūs nepalies. 
Tiktai baisu, kai pagalvoju. 
Kad griūva sienos jo pilies. 

Bet nenuliūsk. pilies valdove: 
Yra paguoda ir viltis. 
Ką mūsų broliai bus išgriovę. 
Tą Dėdė Šamas atstatys. 

Neseni JI miręs brolis Arustazj* Janulis. 

LIETUVIS Į RUSĄ IŠ 
VIRŠAUS 

Kai Lietuvoje buvo žaidžia
mos Europos pirmenybių 
krepšinių rung tynės , pasi-
reiškiau kaip didelis sporto 
entuziastas. Prarėkiau gerklę ir 
taip mostagavau savo rankomis, 
kad pusmetį jaučiau skausmą 
petykauliuose. ... Žiūriu j 
„National Geographic" žurnalą 
1990 sausio numerį. Ten matau 
Gorbačiovą, žiūrintį į Sabonį. 
Lyg žiūrėtų į dangų. Tas lie
tuvis dvigubai didesnis už Gor
bačiovą... Štai lietuvis į rusą žiū
ri iš viršaus. Lyg kaip Algirdas, 
kuris kalaviju į Kremliaus var
tus daužė. Vladas Vijeikis. 
Dirva 

'9*«t MADTINAir 

Atvirai pa- - 1S> mano ,,ko-
liojimosi" žodynas yra labai 
ribotas. 

Aurelija M Kalašaitienė, 
Akiračiai 

ŠTAI KODĖL 
PERESTROKA 

Sovietų Sąjunga nusmuko iki 
Trečiojo pasaulio kategorijos, iš
skyrus karinį potencialą, rašo 
U.S. News& WorldReport. Ko
dėl? Beklasė bendruomenė, dik
tuojama privilegijuotos mažu
mos; nuosmukis moksle, visi 
ekonominiai pažadai subliūško; 
pagal gyvenimo standartą So
vietų Sąjunga atsidūrė var
gingiausiu valstybių eilėje, uži
ma tik 60-tą vietą pasauly; ide
ologinis piliečių susipratimas 
paskandintas korupcijoj ir nepo-
tizme. papirkimuose: išbujojo, 
paplito abortai, alkoholizmas; 
vidutinis žmogaus gyvenimo 
amžius vis trumpėja. 

Sausio 17 d, 12 vai. Vilniaus 
OG tarnyba dirbo naujoviškai: 
septynis kartus iš eilės pakėlė 
ir iškart padėjo ragelį. Tarnybos 
darbuotojų atlyginimas priklau
so nuo to, kiek kartų pakelia
mas ragelis. Gimtasis kraštas 

Materialinė gerovė nuolat 
kyla: vakar ant durų kabino 
vieną spyną, šiandien — dvi. J . 
Laurinavičius. Šluota 

K a l b o s k e r t e l ė 

Gal kas išverstų į 
lietuvių kalbą? 

Arba 

Iš didelio rašto. . . 

Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos mėnesinis žurnalas 
Mokslas ir technika 1990 Nr. 1 
rašo (p. 7K 

..Prietaisas... formuoja ekvipo-
tenciales bareljefines linijas, 
vaizdą, adekvatų signalo eks
tremumų Unijoms, vaizdą su 
Saulės apšviesto reljefo efektu 
duotuose diapazonuose. Be to, 
nubrėžia ant kvantuoto ar pra
dinio vaizdo ekvipotenciales li
nijas, ekstremumų linijas ant 
kvantuoto ar pradinio vaizdo, 
keičia vaizdo f ragmento 
mastelį, išveda į nešiklio blanko 
kraštą informaciją apie apdo
rojimo režimą..." 

Ar suprantate, bent apie ką 
čia rašoma? Ar čia lietuviškai 
rašoma? Argi taip Lietuvos 
technikai kalba0 Argi nebėjau 
čiamas nedėkingas ,,nešiklio" 
panaudojimas kitam, panašų 
skambesį turinčiam, lietuviu 
kalbos žodžiui? 

Siūlau šūkį: Nebūkime tokios 
kalbos nešikliai! 

Su pagarba. 
A.I). 

REIKĖS DAR IR TREČIOS 

Praėjusiais metais Lietuvoje 
susikūrė Krikščionių demokra
tų sąjunga. Dar jai nepradėjus 
veikti, vasario 1 d. susiformavo 
Lietuvos krikščionių demokra
tų part i ja . pr ipažįs tant i 
parlamentinį kelią į nepri
klausomybę. KD sąjunga to 
kelio nepripažįsta, bet kito 
geresnio neturi Gal reikės 
trečio Krikščioniu demokratų 
apsijungimo. kuris sutaikintų 
du pirmuosius junginius? 

Kaip būtu nelaukta ir keista 
Mar t inu i Liu ter iu i tapus 
popiežium Vytauts Voler tas 

REALYBĖ 

Amerikiečiui, lenkui ir rusui 
buvo duotas tas pats klausimas: 

— Čia norime pravest i 
tokią trumpą apklausą apie me 
sos trūkumą jūsų krašte. Gal 
yra klausimų? 

Amerikietis paklausė: 
— Kas yra trūkumas? 
Lenkas: 
— Kas tai yra mėsa? 
Rusas; 

O kas tai yra apklausa? 

REIKĖTŲ IR ČIA 

Kaip ir visur pasauly. Indone
zijoj smarkiai mažėja miškai, 
nyksta medžiai. Serang rajone, 
į vakarus nuo Jakartus. paskelb
ta, kad tie, kurie nori apsivesti, 
turi pasodinti du medžius: jei 
šeima nori skirtis, turi pasodinti 
penkis medelius; jei nori antrą 
kartą vesti, kiekvienas jų turi 
pasodinti po tris vaismedžius. 
Reuter . 

Viena moteris pensininkė, at
vykusi į Chicaga, apsilankė 
Marshall Field krautuvėje, 
nusipirko ko reikia ir dėl visa ko 
pasikėlė į aštuntą aukštą, kur 
ji prieš šešenus metus dar buvo 
vieno skyriaus vedėja. Jos buvęs 
stalas tuo metu buvo tuščias, ir 
ji atsisėdo už jo taip, kaip ir 
anais laikais. Tuo metu įėjo jai 
nepažįstamas vyras, aišku virši
ninkas, numetė ant stalo kelis 
popierius, murmtelėjo, kad 
atsakymą reikia duoti nedel
siant, ir paprašė suredaguoti 
atsiprašymą už neišsiųstas pre 
kes, o raš tą a tneš t i j a m 
pasirašyti. 

* 
Kosmetinis tepalas veidui 

Meksikoj vadinamas Vaselina. 
Kolumbijoj Briliantiną. Čilėj 
Balerina. 

* 
Oi, kiek tada yra juoko. 
Kai kiaušiniai vištą moko. 
Bet huno cHa velnio štukos. 
Jei i iščiukas prie bobm *ukas 
V. pi a. 1929 

- Skubėkime greičiau sau virvę po kaklu užnerti Is anglų 
spaudos 

I 
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
(Atkelta iš 4 psl.) 

„Spindulio" choras, diriguo
jamas Viktoro Ralio, ir solistė 
Vita Vilkienė, akompanuojant 
Rimui Polikaičiui, padainavo 
p e n k i a s , g e r a i m u z i k i n i a i 
paruoštas ir šventei pritaikytas, 
dainas. „Spinduliui" vadovauja 
Danguolė Varnienė. 

Meninę programą, įjungda
mas ir savo deklamacijas, sklan
džiai pravedė Algimantas Že
maitaitis. 

Lietuviai Floridoje 

St. Petersburg, Fla. 
A. ŠKĖMOS „PABUDIMAS" 

ST. P E T E R S B U R G E 

LB St. Petersburgo apylinkės 
valdybos kvie t imu Vilniaus 
akademinis tea t ras su Antano 
Škėmos ..Pabudimu" vasario 22 
d. Lietuvių klubo salėje suvai
dino šiai kolonijai ne eilinį spek
taklį. Prieš vaidinimą apylinkės 
valdybos vicepirmininkė Graži
na Jezukaitienė pažymėjo, kad 
matėme čia įvairius muzikinius 
ansamblius, bet dramos teatro 
su profesionaliais aktoriais iš 
Lietuvos dar neturėjome. Pasi
džiaugė jų a t v y k i m u , pa
aiškindama, kad aktoriai at
skrido pereitą naktį, kad visi 
yra pavargę, tad reikią supras
ti ir įvertinti jų pasiaukojimą. 
Jezukaitienė supažindino pub
liką su „Pabudimo" dramos au
toriumi A. Škėma , t e a t ro 
direktorium Pranu Treiniu. 

Pr. Treinys, matydamas pilną 
salę žiūrovų, dėkojo, kad tiek 
daug susirinko į šį spektaklį. Su 
šiuo veikalu Lietuvoje jie pirmą 
kartą pasirodė 1989 m. vasario 
16 d. Šis tea t ras atsidarė 1940, 
vadovaujant Juknevičiui. Jo 
eilėse buvęs ir A. Škėma. Jie 
jautę pareigą pagerbti autorių, 
krauju parašiusį šią dramą. Pir
mas veiksmas vykstąs kamero
je, o antras tardytojo kambary. 
Šią pjesę suvaidino jau 100 
kartų. 

Pag r ind inė pjesės min t i s 
sukasi apie rusų NKVD tar
dymo metodus, suimtųjų kanki
nimus, jų šaudymus bei nužmo
ginimus ir enkavedistų tarpu
savio žiaurią kova dėl karjeros. 
Veikalą vaidinti nelengva. Vai
dybiniai charakteriai reiškėsi 
dialogais ir giliais vidiniais per
gyvenimais bei emocijomis. Ar
tistai savo rolėms pilnai atitiko 
puikia vaidyba. Spektaklis pub
likai labai patiko. Suprantama, 
kad šis veikalas ir Lietuvoje po 
įvairių išgyvenimų turėjo didelį 
pasisekimą. 

Po vaidinimo Gr. Jezukaitienė 
visiems svečiams įteikė po gėlę 
ir padėkojo už meistriškai atlik
tą vaidinimą, kuris nuskaidrino 
žiūrovus ir mintyse nukėlė į tė
viškę, priminėjos nežmoniškas 
kančias. Treinys padėkojo už 
gautą dovaną, apjuosė Gražiną 
lietuviška juosta, pareikšdamas, 
kad jos asmeny, apjuosiąs visus 
čia esančius. 

Svečiai jau kitą naktį paryčiui 
turėjo išskristi į Chicagą: nebu
vo jiems laiko su šia kolonija pa
b e n d r a u t i . LB a p y l i n k ė s 
surengtose išleistuvėse pa
grindini žodį tarė JAV LB tary
bos narys A. Armalis, apgailes
taudamas trumpą viešnagę, kad 
nebuvo l a iko su ja i s pa
bendrauti ir parodyti čionykštes 
įžymybes. įvertino jų puikų 
pasirodymą, padėkojo apylinkės 
valdybai už šio teatro pakvie
timą ir palinkėjo jiems laimin
gos kelionės, tikėdamas, kad 
ateity dar su jais pasimatysime. 

D i r e k t o r i u s Pr. Tre inys 
nuoširdžiai padėkojo savo ko
lektyvo vardu kiekvienam ir vi
siems, reikšdamas viltį susi
tikti Lietuvoje. 

K. Gmž. 

Visi da lyvia i , sus i jungę 
rankomis, jausmingai giedojc 
„Lietuva brangi". 

Minėjimą užsklendė Tautos 
fondo LA komiteto pirm. Albi
nas Markevičius. J is padėkojo 
dalyviams už aukas ir linkėjo 
visiems susitikti ateinančių 
metų Vasario 16 d. minėjime, 
kada galėsime džiaugtis pilna 
Lietuvos lasive ir nepriklauso
mybe. 

Minėjimas baigtas visų daly
vių giedamu Tautos himnu. 

Lietuvos laisvinimo reikalams 
suaukota ar t i 16,000 dol. 

Po minėjimo parapijos apati
nėje salėje įvyko pabendravi
mas, kur užkandžiaujant pasi
dalinta šventės įspūdžiais. 

Šio telkinio vadovaujantieji 
veiksniai — Altos, inž. Antanas 
Mažeika, Lietuvių Bendruome
nės Tarybos pirm. Angelė Nel-
sienė ir LA Tautos Fondo pirm. 
Albinas Markevičius įdėjo daug 
darbo ir pas tangų organi
zuodami ir pravesdami šį įdomų 
ir kultūringą Tautos šventės 
minėjimą. 

V y t a u t a s Šeštokas 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

R E / M A X GMIT 
R E A L T O R S i PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 586-5959 (708) 425-7161 

Norintieji P IRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įs ta tą , prašome 
paminėt; *ad esate aroaronte Pūti 
Rimo Stankaus Khjentais Nuosa
vybes Įkainavimas nemokamai . 

m •K*. KOMPIUTERIŲ 
pagalba gai:te PIRKTI ar PARDUOT) 
NAMĄ mieste ir pr e-niesč:uose Sąž-
n.nga' patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE PEALTOflS 

INCOME TAX - INSURANCE 
=529 S KE^Z'E 

778-2233 

..Spindulio" ansamblio choras, diriguojamas muz. Viktoro Ralio, dainuoja Vasario 16-tos minėjime, 
Los Angeles. 

H m ta 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras S lmsI t ls .Reauor 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 S. Kadzta Ave. 
Tat. 438-7878 

„DRAUGO" K O N C E R T A S 

Dienraščiui „Draugui" remti 
koncertas Los Angeles įvyks 
sekmadienį, kovo 18 d. 1 vai. 
p.p. King Junior High School 
auditorijoje, 4201 Founta in 
Ave., bos Angeles (maždaug vie
ną mylią į vakarus nuo Sv. Ka 

zimiero bažr.včios). Programą 
atliks talentingi solistai iš ok. 
Lietuvos — Algirdas Januta ir 
Sofija Jonaitytė. J iems akompa
nuos pianistas Povilas Stravins
kas. Rengei i. Lietuvių Bend
ruomenės Los Angeles apylin
kės valdyba šviečia visus atsi
lankyti, o taip pat pasikviesti ne 

tik draugus lietuvius, bet ir sa
vo kaimynus amerikiečius į šią 
kultūrinę popietę. Prieš koncer
tą bus galima papietauti Šv. Ka
zimiero parapijos salėje. Bilietus 
plat ina Ilona Kerr (213) 669-
1726, Julija Petrauskienė (714) 
957-8857 ir Laima Tumaitė 
(213) 394-8548. 

Parduodam* greičiau 
už didesne, kainą! 

Įkainojimas vaitui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai. 
MLS kompiuteris. 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes. 
Vietine staiga 

ALEXANOER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaski. Chicago, IL 60629 
(312) 767-6655 

lietuviams žinomas ir patikimas vargas^ 

G Afi-S. 

B A L Y S B U D R A I T I S 
N e m o k a m a i į k a i n u o j a 

j ū s ų n a m u s . 

Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime Kreiptis te! 
767-0600 arba 7 7 8 - 3 9 7 1 . 

Adresas 6600 S. P u l a s k i R d . 
One s t o p R e a l E s t a t e 

n n 
3 * 
4V* 

*A> 
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1990 - „DRAUGO" KONCERTAI — 1990 

Los Angeles , 
kovo 18 d., 1:0C vai. popiet 

King Junior HS auditorija, 4201 Fountain St. 

C l e v e l a n d e , 
kovo 25 d., 4:00 vai. popie: 

Lietuvių parapijos salėje, 18022 Neff Road 

Chicago je , 
balandžio 1 d., 3:00 vai. p< , ;et 

Maria HS auditorija, 6700 S. CaLo-nta Ave. 

N e w Y o r k e , 
balandžio 7 d., 2:30 vai. popiet 

Communirv Church auditorija, ^C East 35tb St. 

Parduodamas St. Petersburg 
(Gutfport), FL. 2 mieg. mūrinis 
namas su vaismedžių sodu netoli 
vandenyno ir krautuvių. $46,900. 
Skambinti (708) 636-2422. 

Gntuifc 21 
KMIEOK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER % 

284-1900 
)ei norite parduoti ar pirkti na

mus, kreipkitės į Danutę Mayer. i i 
profes ional ia i , sąž in ingai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Nuolaidą pensininkams duoda 

I E V A A S M Y T Ė 
C o m m u n i t y R e a l t y , M L S 
3 8 5 6 W . 6 3 S t . , C h i c a g o 

T a i . 5 8 1 - 9 1 8 0 , r a s . 4 3 4 - 4 3 2 3 
Jos patyrimas (antras dešimtmetis 
biznyje) jums gali sutaupyti daug 
keblumų. 

» . , • - - < -

FOR RENT 

Sofija Jonaitytė, sopranas 
Dainuos Karnavičiaus, Petrausko, 
Dvariono, Bethoveno, Boito, Mocarto, 
Verdi, Strauso kūrinius. 

Bilietai 
Chicagoje gaunami 
Vaznelių prekvboje 
2501 W. 71* St. 
ir prie įėjimo valandą 
prieš koncerto pradžią. 

Algirdas Janutas, tenoras 
Dainuos Karnavičiaus, Bethoveno, 
Gruodžio, Hendelio, Havdno, 
Geršvino, Doniceti, Verdi kūrinius. 

Bilietai 
Los Angeles, Clevelande ir N"ew Yorke 
gaunami prie įėjimo į salę valandą 
prieš koncerto pradžią. 

Povilas Stra-. mskas, pianistas 
Programoje Ci irlions ir Bethovenas 

S<rraną ir tenorą fortepiom: ralvdi Povilas Stravinskas 

Kviečiame visus lietuvius iš visur dalvvauti šiuose koncertuose 

Išnuomojamas 6 kamb. butas 
suaugusiems; su baldais, 
apšildomas; Brighton Parko apyl. 

Tol. 523-5291 

FOR SALE 

I i L ietuvos parduodama: tulpių staltie
sės, juostos, įvairūs gintariniai papuošalai, 
rožančiai. Aušros Vartų Marijos gintariniai 
paveikslai, medžio drožiniai, inkrustuotas 
Karo Muziejaus paveikslas ir kt. Pristatome 
arba pasiunčiame Tat. (708) 856-6599. 

MISCELLANEOUS 

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

Tol. 376-1882 ar 376-5996 

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 
okupacija. 

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

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

TAUTOS FONDAS 
LITHUAN1AN NATIONAL FOUNDATION. INC. 

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

T A I S O M E 
SKALS MO IR DŽIOVINIMO 
MAŠ;\.4S IR ŠALDYTUVUS 
K-o r Į He rmis Deckys 

T«l. 585 «c?4. Nu© 8 ryto Iki 6 v.v. 
J =• oėt' lietuviškai 

VVAGNER and SONS 
TVP-vVRlTERS AND 

ADC NG MACHINES 

Nuo^o-a. Parduoda. Taiso 

Virš 5C - e t ų patikimas j ums 

: ^tarnavimas 

5610 S. Pu lask i Rd- . C h i c a g o 

PHONE — 581-4111 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed. Bonded. Insured 
Nau|i darbai ir pataisymai Virtuves 
ir vonios kabinetai Keramikos ply
telės Karšto vandens tankai, pom
pos I šva lome u ž s i k i m š u s i u s 
vamzdžius 
BEN SERAPINAS 636-2960 

1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit už 
i automobil io ir ugnies draudimą pas 

; mus. 
F R A N K Z A P O L I S 

\' 3 2 0 8 V a W s s t 9 5 t h S t r e o t 

Privalus asmuo Isško pirkti Ch lca-
goja arba priemiestyje arti Mkjvvay ae
rodromo 1 arba 2 butų namo, k u q 
reikėtų remontuoti Skambint i po 9 
va i . vakaro te i . (312) 434 -8235 . 

Namai apžiūrėj imui 
Sakmei., kovo 4 d. 1—4 v. p.p 

6210 S. Major 
6 kamb.. 30 metų, 3 did mieg. mūrinis, 
valg kamb daug spintelių. TV kamb 
alumimo apdaila; nauiai įvest eieKtra, 
galima pasidaryti 4rtą mieg. St. Syms 
parapi)a Geras pirkinys. Skambinkite 
dabar 

7148 S. Whlpp40 
7 kamb mūrinis. 30 metų: 4 dideli mieg 
kamb : gražia; įrengtas rūsys: 2 ^ auto 
garažas: nauja šildvmo sistema; centralinis 
šild -šaid. daug priedų: puikiai išlaikytas 

No. 623—63 St. & Karlov t ve 
2 butai Karališkas' Vsas murins su 3 
mieg kamb. kiekv bute Atremontuota 
virtuvė ir vonia 3 kamb. rūsyje išnuomoji 
mui; 2 auto mūrinis garažas Nauja Įvesta 
elektra ir vandens šildymas: labai i varus. 

No. 635 — 71 St. S Pulaski Rd. 
3 butai. 3 mieg 1 V? vonios pirman e ir an
trame aukšte Mod. vi-iuvė su medžio 
spintelėm: naujas karšto vanden? tankas 
ir šito sistema; Dlatus sk'ypas; • kamb 
rūsyje: 21/2 auto garažas mūrinis Puikia, 
prižiūrėtas, geras pirkinys 

"S AR NORITE PARDUOTI? * * s » 

Savo namą galite parduoti, tm pa
skambinkite telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Ves jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Mamc įvertinimui skambinkite skubiai — 
1abar 

O B R I E N F A M I L Y REALTY 
( 3 1 2 ) 4 3 4 - 7 1 0 0 

i! 

fc 
T # | . _ GA 4-8654 

S* 

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

436-6937 
Elektros ir namų apši ldymo 

sistemų pataisymai 
Vytautas T a r a s 

I L I K T R O I < 
ĮV8MMAI - PATAISYMAI 

Turiu Cntcagos miesto letdimą Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-3913 
KLAUOMU9 PUMPUTIS 

WEDDING BELLS 

L 

Wish Kucik mvites aH 
Honeymooners to cali 

FOUR-WAY TfUVEL 9CRVICE INC. 
3496V* W. 63 rd 

Ctdcapo. IN. 
(312)471-2500 

Special rates for Honeymooners 

rANTASY UMOUS4NM 
4021 w «3rd. Chicago. M. 

(312) 284-7711 or (1-800) 244-7411 
Custom Stretcr: LimouSinaS Fo» VVeddinos & 
Ali Occastons Comphmentarv Crtampag/v* & 
Just M«rri»d Sign Mention This Ad Por A 
Substant.a! Dttoount As* For Nadme Putok « 

1 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

Atida . - enas savaitėje Dide
lis pas.r-.vr-ias Įvairiausių kepimų 
ir namjose gam , r * t ° roa's*0 

Catenng 
6218 S. A r c h s r A v o . 

Chlc»8JO, M- • ° * 3 8 

Tai. 581 -9500 

V E N C K A U S K A S , I N C . 
B u i l d o r s A R s m o d s l l n g 

• °orct>«s & Oecks • Ploof » Wall Tile 
• Aluminum S«dirtg S Trim • Krtcrtan & Batto 
• Masonry . R^C Rooms 
• Addit>ors • iisoranc* Rapairs 

P«t«r (312) 448-0113 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2 3 4 6 W 6 9 St 
T e l . 776 -1486 

INCOME TAX 
SERVICE 

Dabartiniai pajamų mokesčių Įsta
tymai žymiai apsunkino ir ateityje 
apsunkins metinį mokesčių formų 
užpildymą. Profesionaliam, sąžinin
g a m ir konfidencialiam patarna
v imui kreipkitės: 

Pranas G. Mallė, CPA 
2934a Wo*t 63 Str—\ 
CMcago, M. §0629 

T«4.: Rsi t ln* (312) 77§-51 S3 
Namų - (709) 9)3«-5347 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS F O T O G R A F A M S 

IR M Ė G Ė J A M S 

Daug sutauoysite. pirkdami čia ių 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypat ingai progai P i n a i 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas At idaryta pirmad^en; ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad ir t reoad sus>kalbesit 
lietuviška' 

3314 West 63rd Street 
i Tel. — PRospect 6-8998 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

< < 



Lietuviai Floridoje 

Juno Be ach, FL 
LIETUVOS VYČIU VEIKLA 

Treasure Coast 153 Kuopa 
naujų 1990 metų veiklą pradėjo 
susikaupimu bažnyčioje sausio 
7 d. St. Paul of the Cross 
parapijos kavinėje pabendrauta 
prie t u r t i ngo vaišių stalo 
šventiškoje nuotaikoje, į ateitį 
žvelgiant didelėm viltim ir 
t roškimu laisvės pavergtai 
tautai. 

Šiame susirinkime išrinkta 
nauja skyriaus valdyba: dvasios 
vadas kun. V. Pikturna, pirm. 
K. Scheibelhut, Vic. L. Stukas. 
sek. F. Morris, ižd. R. Žukaus
kas, įvairiom kitom pareigom 
išrinkta P. Mikšys, A. Biliūnie
nė, M. Yudinskas, J. Scheibel
hut, J. Balchunas. 

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ 

Vyčių globėjo šv. Kazimiero 
šventė bus švenčiama kovo 4 
dieną. Šv. Mišios bus 2 vai. 
didžiojoj parapijos bažnyčioje. 
Mišių metu giedos sol. O. 
Jameikienė. vargonais gros 
muz. L. Stukas . Po Mišių 
Radney's Cafe 420 USl N. Palm 
Beach įvyks banketas. Kalbės 
Loreta Stukas, buvusi centro 
valdybos p i rmin inkė . Bus 
meninė dalis. Į šią šventę 
kviečiami visi plačios apylinkės 
l i e tuv ia i ir svečiai . Kad 
nereikėtų stovėti ilgoje eilėje 
prie įėjimo, bilietus prašoma 
įsigyti pas Liuda Stuką 1816 
S.E. Laurel Leaf Lane, Te-
ąues ta , F la . 33469, t e l . 
575-6873, ar pas bet kurį narį. 
Iš anksto įsigyti bilietai labai 
palengvintų sutvarkyti rezer
vacijas restorane. Vietos ribotos, 
tad prašoma nedelsti. 

BALFO VEIKLA 

Metinis Balfo 141 skyriaus 
susirinkimas įvyko vasario 6 d. 
Juno Beach. Pravesti susirinki
mą, skyriaus pirm. R. Milda-
žienė pakvietė V. Žiba. Mirusie
j i nariai prisiminti malda. 
Pranešimą apie metinę veiklą 
padarė R. Mildažienė, o dr. P. 
Budininkas plačiau informavo 
apie Balfo seimą ir bendrai apie 
Centro Valdybos darbus ir 
rūpesč ius . Kontrolės kom. 
pranešimą padarė K. Sadonie-
nė. Išrinkta nauja skyriaus 
valdyba dar nepasiskirsčiusi 
pareigom: R. Mildažienė, A. 
Deikis, J. Štaras, A. Stepanaus-
kienė, A. Solienė. Kontrolės 
komisijoj pasiliko K. Sadonienė, 
I. Manomaitienė, R. Zotovienė. 

Po trumpos ligos mirė An
tanas Jucėnas 76 m., Juno 
Beach Balfo sk. vicepirminikas. 
Laidoti išvežtas į Cape Cod, 
Mass. Velionis ir nuliūdime 
likusi žmona B. Jucėnienė buvo 
aktyvūs lietuviškoje veikloje. 
Užuojauta visai šeimai. 

Aldona Bil iūnienė 

PADĖKA 
Už A.tA. PRANO SUTKAUS 
vėlę at la ikytas šv. Mišias, Jo mirt ies metinių proga, 
1990 m. vasario mėn. 20 d., dėkojame kun. Vaclovui 
Zakarauskui Chicagoje, kun. Valdemarui Cukurui Put-
name ir kun. Vaclovui Paulauskui Thompsone. Visiems 
giminėms Lietuvoje ir išblaškytiems po platųjį pasaulį, 
bei draugams, pažįstamiems ir pacientams, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu Jį prisiminė, esame nuoširdžiai 
dėkingi. 

Seimą 

A.tA. 
VYTENIUI DIRKIUI 

netikėtai Amžinybėn iškeliavus, žmoną dr. ANGELE, 
dukras , jo motiną ir visą g iminę liūdesyje nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Stefa ir Motiejus Krušniai 

A.tA. 
ADOLFAS RAMONIS 

Gyveno Chicagoje. Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1990 m. ko\o 1 d., 8 vai. vak.. sulaukęs 78 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Biržų apskrityje. Briedžių kaime. 

Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Vytautas, brolis Ar

vydas ir kiti giminės Lietuvoje. 
Velionis buvo vyras a.a. Albinos. 
Priklausė Vytauto Didžiojo saulių rinktinei. Brighton 

Parko Lietuvių namų savininkų draugijai. Medžiotojų ir Meš
keriotoju. Tauragės. Sakių ir Suvalkiečių klubams. 

4\ūnas pašarvotas sekmadienį, kovo 4 d. nuo 2 iki 9 v.v. 
Gaidas-Daimid koplyčioje. 4330 S. California Ave. 

Laidotuvės nyks pirmadienį, kovo 5 d. Po pamaldų 
koplyčioje 10 vai. ryto velionis bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines 

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

Nuliūdę sunūs, brolis ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 523-0440. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. kovo mėn. 3 d 

A.tA. 
VERONIKA MASILONIS 

URBONAITE 

Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1990 m. vasario 23 d., sulaukusi 94 m amžiaus 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Albina, anūkai: 

Maureen. Robert, Andrew, Kathleen, David ir daug proanūku 
Kūnas buvo pašarvotas pirmadieni, vasario 26 d. George 

F. Rudmin koplyčioje. 3319 S. Lituanica Ave. 
Laidotuvės įvyko antradienį, vasario 27 d. Iš koplyčios 

buvo atlydėta į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyko 
gedulingos pamaldos ui veliones siela Po pamaldų buvo 
nulydėta į Tautines lietuvių kapines 

Nuliūdę duktė, anūkai ir proanūkai. 

Laidotuvių direkt. George F. Rudnun. 

M i n i s myl imam Vyru i ir Tėvui , 

A.tA. 
VACLOVUI LEŠČINSKUI 

reiškiame gilią užuojautą buvusioms bendradarbėms, 
jo žmonai histologijos technikei VALERIJAI, dukroms 
NIJOLEI R Ū B I E N E I ir LORETAI JARAŠIENEI su 
šeimomis ir jų a r t imies i ems . 

Rush Presby te r i an St. Luke ' s Medical Center 
patologijos skyr iaus ta rnau to jos : 

Elena Varankienė 
Pranutė Skruodienė 
Genovaitė Maldėnienė 
Aldona Jankauskienė 
Marija Kuprienė 
Eleonora Radvilienė 

A.tA. 
JONUI GUDUI 

staigiai ir netikėtai mirus, dali
namės skausmu ir nuostoliu su 
Jo šeima. 

Markualdai 

A.tA. 
KAZIUI NASTONUI 

mirus, žmoną OLGĄ, dukras LILIJA. DORĄ. sūnų 
TONY ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

Irena Budrienė ir vaikai 
Rūta ir Vincento Coppeto 
Kristina Russell ir šeima 

A.tA. 
ALEKSUI SADAUSKUI 

m i r u s , l i ū d i n č i ą ž m o n ą K A Z I M I E R Ą , d u k r ą 
MARYTE, sūnus REMIGIJŲ, RAIMUNDĄ, Lietuvoje 
brolį, sesute , visą še imą i r a r t imuos ius užjaučiame ir 
l iūdime k a r t u . 

Moterų Seklyčia ir dainos vienetas 

Hot Spr ings , Ark. 

A.tA. 
KAZIUI NASTONUI 

mirus, žmoną OLGĄ, dukras LILIJĄ, DORĄ ir sūnų 
TONY su šeimomis nuoširdžiai užjaučiu ir kartu 
liūdžiu, i 

Valerija Šulcienė 

A.tA. 
JONUI KRIAUČELIŪNUI 

mirus ,žmoną STASE, s ū n ų JONĄ, dukter į N I J O L E 
ir j ų še imas ir v isus g i m i n e s š i rdingai užjaučiame ir 
k a r t u l iūdime. 

Joną ir Edvardas 
Stepai ir Jadvyga 
Ilendienė 

Cleveland, Ohio 

B3 midkind Fcdcrcil 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

BSCE 
•JA4USMC 
LEN0ER 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
1990 METŲ EKSKURSIJOS 

1990 METŲ EKSKURSIJOS. 
201. GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS IR KULTŪROS KONGRESAS 

Gecžės 15-27 dienomis 
Čikaga, New Yorkas ir Vilnius. Lietuvoje 11 naktų 
Iš Č"<agos — $1.795.00. Iš New Yorko - $1.695.00 

204. DAINŲ ŠVENTĖS GRUPĖ Birželio 29 iki liepos 18 d 
Čikaga, New Yorkas. Maskva ir Vilnius. 
3 na-tys Maskvoje. 15 naktų Vi lni ję 
Iš Č-agos — $2.350.00. Iš New Yorko - $2.250 00 

205. DAINŲ ŠVENTĖS GRUPĖ iš Clevelando 
Birže io 30 iki Liepos 11 d 
10 ~*tų Lietuvoje. 
Iš Ovelando — 1,950.00 'š New Yorko — S1.850.00 

206. DAINŲ ŠVENTĖS IR GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS 
Liecs 1-18 d. 
15 r^tų Lietuvoje. 
Iš t agos — $2.150.00. Iš New Yorko - $2.050.00 

207. DAINŲ ŠVENTĖS GRUPĖ Liepos 3-15 d 
Čikaga. New Yorkas ir Vilnius 
10 a<tų Vilniuje. 1 naktis Maskvoje. 
Iš i agos — $1.995.00. Iš New Yorko — $1,895 00 

208. DAINŲ ŠVENTĖS GRUPĖ 
Iš ~"T>pos. Florida Liepos 3-14 d 

Ta".a, New Yorkas ir Vilnius. 10 naktų Vilniuje. 
Iš " ; i p o s — $2,100.00 Iš New Yorko — $2.000 00 

200. TURISTINĖ KELIONĖ Į LIETUVĄ IR LENKIJĄ 
Birželio 4-17 d 
10 naktų Vilniuje. 2 naktys Varšuvoj. 
š Čikagos — $2095 00 Iš New Yorko — 1995 00 

210. TURISTINĖ KELIONĖ J LIETUVĄ, RUSIJĄ IR ANGŲ JĄ 
Rugpjūčio 6-22 d 
2 naktys Maskvoje. 8 naktys Vilniuje. 2 naktys Leningrade. 
3 naktys Londone 
š Čikagos — $2555.00 Iš New Yorko — $2445 00 

211. TURISTINĖ KEUONĖ Į LIETUVĄ IR ITALIJĄ 
Rugpjūčio 8-25 d 
10 naktų Lietuvoje. 6 naktys Romoje 

i Iš Čikagos - $2695 00 Iš New Yorko — $2595 00 

Visos karnos gyvenant dviese kambaryie 

Dėl smulkesnių informacijų kreipkitės y. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 S. Wast«rn Ave. 
Chlcago, I l l inois 60643 
T * . 312/236-9787. F « 312/238-0935 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas - (1-312) 476-2345 

1410 So. 50th Ave.. Cicero 
Telefonas (708) 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. < 1-312) 737-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

9236 S. Roberts Rd. - Tel. (708> 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

1446 S o u t h 50 th A v e n u e 
Cicero. Illinois 

T e l e f o n a s - (708) 852-1003 

Sally Donald M.. Ir 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIKMIESČIU( 
T e l . (708) 652-5245 



8 DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. kovo mėn. 3 d. 

x P raneš imas apie Lietu
vos rinkimus ir nuotaikas da
bartinėje Lietuvoje yra šian
dien, kovo 3 d., 7 vai. vak. Jau
nimo centro kavinėje. Prane
šimą padarys JAV LB krašto 
valdybos pirmininkas dr. An
tanas Razma ir Bronius Nainys, 
ką tik grįžę iš Lietuvos. Visi 
kviečiami. 

x L i e t u v o s k r i k š t o ju
bi l ie jaus apžvalginiam lei
diniui pristatyti vakaronė bus 
kovo 9 d., penktadienį, 7:30 vai. 
vak. Jaunimo centro kavinėje. 
Kalbės leidinio redaktorius 
Juozas Baužys, dr. Vytautas 
Skuodis ir video juostoje ma
tysime Romos ir Chicagos 
iškilmių ištraukas. Po to kavutė 
ir pabendravimas. Visi kvie
čiami atsilankyti. 

x D a i n a v o s a n s a m b l i o 
spektaklis „Kai papartis žydi" 
bus kovo 25 d., sekmadienį, 3 
vai. p.p. Dalyvauja vietiniai 
artistai, Dainavos ansamblis ir 
Spindulio tautinių šokių grupė. 
Visi kviečiami kuo gausiau 
dalyvauti. 

x Dalia Rudai ty tė , viešėju 
si pas savo gimines Kanadoje, 
kviečia jai rašyti, jei kas nori 
nuvažiuoti į Lietuvą. Ji prižada 
parūpint i kviet imą, duoti 
kambarį, aprodyti Vilnių. Ra
šyti: Dalia Rudaitytė, Perkūno 
10 bt.246, Vilnius 232050, tel. 
45-95-78 arba 41-09-22. 

x Visi kviečiami dalyvauti 
Antano Vanagaičio gimimo 100 
metų sukakties minėjme — pie
tuose kovo 11 d., sekmadienį, 3 
vai. p.p. Jaunimo centro didžio
joje salėje. Dėl informacijų ir 
vietų rezervacijų prašoma kreip
tis Margutin tel. 312-476-2242. 

x D R A U G O k o n c e r t a s 
įvyks š.m. balandžio 1 d. 3 v. 
p.p., sekmadienį, Marijos Aukš
tesniosios mokyklos salėje. Pro
gramą atliks okupuotos Lietu
vos solistai: Sofija Jonaitytė, 
Algirdas Januta ir pianistas Po
vilas Stravinskas. Bilietus į 
koncertą galima įsigyti Gifts 
In ternat ional Vaznelių par
duotuvėje, 2501 W. 71 St., Chi-
cago, IL 60629, tel. 471-1424. 

(sk) 

x Pa t r i a dovaninių p rek ių 
ir elektronikos parduotuvės : 
Chicagoje, sav. A. ir F. Siutai ir 
St. Pe t e r sbu rg Beach, FL, 
400—70th Ave. vedėjai A. ir E. 
Radvilai. Abiejose parduotuvėse 
rasite lietuviškų prekių bei 220 
voltų elektronikos ir kitų, Lie
tuvoje pageidaujamų, reikmenų 
didelį pasirinkimą. Priimam 
užsakymus ir iš kitų miestų. 
Greitai ir saugiai siunčiame 
jūsų dovanas į Vilnių k a r g o — 
oro linija. TeL 312-778-2100. 

(sk> 

x Mirė Kęstutis Puskuni 
gis, gyvenęs 7019 S. California, 
Chicago, IL. Ieškomi .io giminės 
arba draugai. Atsiliepkite, 
skambinkite tel. 904-382-3758. 

(sk) 

x Sv. Kazimiero lietuvių 
kapiniu administracija praneša, 
kad pirmadienį, kovo 12 d., pra
dės valyti kapines. Kurie nori 
pasilaikyti žiemos papuošalus, 
prašomi juos nusiimti iki tos 
dienos. 

<sk̂  

x Kas turi te Antano Rūko 
r o m a n ą ..Sužalotieji" arba 
„Algis Dalgis Gaidžiakojis" 
(vaidinimas vaikams!* malonė
kite paskambinti Rūkienei tel. 
1-312-471-0814. Būsiu labai dė
kinga. 

(sk) 

x Lie tuvių Vyčių V i d u 
r i n ė s A m e r i k o s d i s t r i k t a s 
minės savo globėjo šv. 
Kazimiero dieną šv. Mišiomis. 
Mišios bus kovo 11d., sekma
dienį, Marijonų koplyčioje 11 
vai. Po Mišių bus užkandžiai, 
kuriems reikia iš anksto re
gistruotis pas Frank Jurgaitį . 

x J a u n i m o cen t r a s r e n g i a 
Vilniaus solisčių koncertą, kuris 
bus kovo 18 d., sekmadienį, Jau
nimo centre. Koncertas žada 
būti aukšto lygio. Bi l ie ta i 
Vaznelių prekyboje. 

x L a b d a r o s v a k a r a s ren
g iamas kovo 24 d., šeštadienį, 
„Seklyčios" patalpose. Visuo
menė kviečiama dalyvauti. Dėl 
rezervacijų teirautis „Sekly
čios" raštinėje. Rengia Lietuvių 
Bendruomenės socialinė taryba. 

x Grožvydas L a z a u s k a s , 
Amerikos Lietuvių Tarybos pir
mininkas, kovo 2 d. išvyko į Wa-
shingtoną, D .C , da lyvau t i 
pabaltiečių posėdyje. Šiais 
metais jis yra šio Jungtinio Pa
baltiečių komiteto pirmininkas, 
bet dabar pareigas perims estų 
atstovas J. Simonson. 

x Dr. J a n i n e Rėklai t is , La-
fayette, Ind., dr. Z. Zaparackas, 
Chicago, 111., dr. Kostas ir Mary 
Jablonskis, Westchester, 111., 
Algirdas Puikūnas, Fallbrook, 
Cal., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 25 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Jul ius Živatkauskas , Chi 
cago, 111., Vitas Vilčiauskas, 
Roswell, N.M., J. B. Televičius, 
Detroit, Mich., Robert Kėkštas, 
Wisconsin Delis, Wisc., Vikto
ras Balundis, Chicago, 111 , 
„Draugo" garbės prenumerato
r i a i , rėmėjai , p ra tęsė 
prenumeratą su visa šimtine. 
Nuoširdus ačiū. 

Chicagos filisteriai su Nijole Sadunaite, I t..- trečia iš kaires. 
Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
NIJOLE SADUNAITE 

P A S SKAUTUS 
AKADEMIKUS 

Vasario 15 d. į Chicagą atskri
do visiems iš spaudos gerai 
pažįstama Nijolė Sadūnaitė. Ir 
nuo tos minutės iki pat išskri
dimo vasario 28 d. Nijolė 
neturėjo nė minutės poilsio. 
Kiekviena organizacija, klubas 
ir klubelis, vienuoliai ir kuni
gai, seselės ir pasauliečiai, 
mokyklų mokin ia i — visi 
ieškojo progos susitikti su ja, 
pasikalbėti, paklausti, išklau
syti jos kalbos ir minčių. 

Vasario 19 d. fil. kun. Juozo 

Vaišnio, SJ, iniciatyva buvo su
šauk ta ASS sueiga, kurioj 
dalyvavo skautai filisteriai, 
ASD ir Korp! Vytis nariai . Jė
zuitų svetaine darėsi per maža, 
t eko iš valgyklos i r k i t ų 
kambarių surankioti visas kė
des, o skautai akademikai vis 
dar rinkosi. 

Sueigą pradėjo F i l i s t e r ių 
s k a u t ų sąjungos Ch icagos 
skyriaus pirmininkas fil. kun. J. 
Vaišnys, pasidžiaugdamas tokiu 
gausiu dalyvavimu ir t rumpai 
supažindindamas su Nijole 
Sadūnaitė, kurią visi susirinkę 
sutiko karštais plojimais. Ta 

x Sut inkame jūsų ar t imuo
s ius Washingtono ar New 
Yorko aerodromuose ir par
vežame juos į Chicagą ir 
apylinkes, arba atvirkščiai. Kai
nos prieinamos. Kre ip t i s : tel . 
1-312-847-3824. 

(sk) 

x Kriš tanavičiaus F o n d a s 
padeda išlaikyti Lituanistikos 
Tyrimo ir Studijų centrą, kurio 
užmojis yra .šsaugoti mūsų tau
tos kultūrines vertybes ateities 
kartoms. Mūsų darbai reikalaus 
mora l inės ir m a t e r i a l i n ė s 
paramos iš lietuviu visuomenės. 
Bendrai dirbant mūsų ateitis 
gali būti šviesi ir laiminga. 
Kviečiame visus į talką. Nuo 
mokesčių nurašomos aukos ar 
paskolos gali būti siųstos adre 
su: 5620 South C la remont 
Ave., Chicago, IL 60636 USA. 
Telefonas (312) 434-4545. Pirmi
ninkas Robertas Vitas. 

~- - (sk! 

x Lietuvos Vyčiai, #24 kuo
p a , r eng ia Šv. Kazimiero 
paminėjimą š.m. kovo 4 d., 
sekmadienį pas Tėvus Mari
jonus, 6336 S Kilbourn Ave. Šv. 
Mišios 11 v. ryto. Po Mišių -
vaišės ir Vyčių „Mid-America 
District" susirinkimas. Vaišių 
bilietas 8.00 dol. Rezervacijoms 
skambinti: A u š r a Padal ino, 
(312) 767-2400. 

(sk) 

x Atvykstant iems į Lietuvą 
išnuomojamas butas Vilniaus 
senamiestyje. Kreiptis: tel . (708) 
422-3132. 

(sk)' 

x Akiniai siuntimui į Lietu
vą. Kreiptis: į Aldoną Kamins
kienę, Optical studio. 2620 West 
71 Street, Chicago, 111. 60629. 

Telefonas (312) 7786766. 
(sk) 

x Balt ic Monumen t s , Inc., 
2621 W. 71 Street, Chicago, 111. 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis 

(sk) 

x MAISTO D E F I C I T A S 
LIETUVOJE! Prieš išvykdami 
aplankyti savo artimuosius Lie
tuvoje nepamirškite pasirūpinti 
deficitiniu maistu. Už $100.00 
„Žaibas" pristatys jūsų nurody
tu adresu Lietuvoje 4 kg. lietu
viško skilandžio, 2 kg. ..Žalgi 
n o dešros, 2 kg. „Suvalkietiš
kos'* dešros. 1 kg. „Sodžiaus" 
dešros, 1 kg. filė plėvelėje. 
„ŽAIBAS" 9525 So. 79th Ave., 
Hickory Hills, 111. 60457, tel. 
(708) 430-7272. 

(sk) 

x JUOZAS BACEVIČIUS, 
namų pirkimo ir pardavimo at
stovas. Greitas ir tikslus p;-, 
tarnavimas. .v mokamas namų < 
įvertinimas. Skambinti: Bell-
Bace R E , tel. 778-2233. 

( S K ) 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų Seimų namus ChicagoiV 
ir apylinkėse. Skambinkite 
R E M A X RE A.LTOBS, Rimas 
Stankus, tel. (312^ 586-5959 ar
b a (708) 425-7161. 

(sk) 

x I igos d raud imas 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 p raneša , kad dabar 
galima nupirkt i automobilį 
giminėms Lietuvoje. Kaina: 
..Lada" nuo 5.245 dol., o „Sama
ra" nuo 6.245 dol. Automobiliai 
pristatomi per 30-60 dienų iš 
Suomijos. Taip pat galima 
užsakyti „Volgą" ir „Žigulius" 
bei kitas prekes tiesiai per do
lerinę parduotuvę Vilniuje. 
Informacijai kreiptis: ATSB. 
9727 S. W e s t e m Ave.. Chica
go. IL 60643. tel. 312-238-9787. 

(sk) 

x T r a n s p a k siunčia: video, 
s t e r e o . s iuvimo, mezg imo 
m a š i n a s , v a i s t u s , m a i s t o 
s iunt in ius , dėvė tus r ū b u s , 
k a r g o . Visa kita. pagal pagei 
davimą. Transpak , 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, te l . 
(312) 436-7772. 

(sk) 

x Dėmesio j a u n a v e d ž i a i ! 
Berwyne parduodamas 5 kam
barių mūrinis namas su visais 
baldais. Mūrinis garažas, įreng
tas rūsys. Nepaprastas pirkinys! 
Skambinkite: Twin City Real-
t y & Builders, Algiui Liepi-
naie iui : (708) 652-0730 a r b a 
(708) 447-3351. 

(rk) 

x Raginame visus 1990 abi
turientus registruotis šių metų 
lietuvių abiturientų „Pavasario 
žiedų" pokyliui pas p. Ireną 
Polikaitienę, 7235 S. Sacramen-
to Ave. Tel. (312) 434-2243 iki 
š.m. kovo mėn. 15 d. 

(sk) 

x Dėmesio v ideo a p a r a t ų 
savininkai! Norėdami t ikrai 
kokybiškai išversti video įrašus 
iš Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amer ikie t i škąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreipkitės 
į INTERVIDEO. Su moder
niausia ..dirital" aparatūra, už 
prieinamą kainą galime per
rašyti jūsų vaizdajuostes į 1%" 
U-Matic. Reta, VHS, 8 mm, 8 
mm „high-hand" Stereo Hi-Fi 
formatus. Taip pat perrašome 
16 mm kmo filmus į video 
juostas. Mūsų adresas: INTER
VIDEO. 3533 S. A r c h e r Ave., 
Chicago. IL 60609, tel . (312) 
927-9091. Sav. P e t r a s Berno
tas . 

(sk) 
x Atlieku namų r e m o n t o 

d a r b u s gerai ir sąžiningai. 
Skambinti nuo 6 v.v. iki 8 v. 
rvto (312> 523-0517. 

(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. 0 eveland, ar ki tus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke. kuris sut inka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į ki tus mies
tus. Tą pat) patarnavimą atlie
ka, ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Taip p?- . o m e nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
Kreiptis į American T r a v e l 
Service Bureau, 9727 S. Wes-
te rn Ave.. Chicago, BĮ. 60643. 
Tel. 1 312-238-9787. 

(sk) 

pačia proga pirmininkas trum
pai apibūdino kas yra tie skau
ta i akacemika i , pabrėždamas, 
kad visi čia susirinkę sujuostom 
yra baigę ar bebaigia aukštąjį 
mokslą ir pakvietė Akademinio 
skautų sąjūdžio vadijos pirmi
ninkę (ji, m a t , yra visų vir
šininkių viršininkė) vs.s. fil. 
Danutę Eidukienę t a r t i keletą 
žodžių. Pasinaudodama šia pro
ga fil. D. Eidukienė įteikė 
įrėmintą padėkos lakštą dabar
t in iam Filisterių sąjungos Chi
cagos skyr iaus pirmininkui fil. 
J . Vaišniui už 1,000 dol. auką 
Lietuvos laisvės atstatymo rei
kalams. Ji ta ip pa t jaut r iu 
žodžiu pasveikino N. Sadūnaitę, 
l inkėdama jai visokeriopos Die
vo palaimos ir ištvermės. įteikė 
Vydūno Jaunimo Fondo išleis-

x M a d o s , m a d o s , mados ! 
įvairiam amžiui, išrankiausiam 
skoniui! Jos bus demonstruoja
mos madų parodoje „Pavasari, 
t ik tau!" , kur i rengiama Pa
saulio lietuvių centre, Lemonte, 
balandžio 1 d. Po parodos visų 
laukia skanūs ir sotūs lietuviš
ki pietūs. Skubėkite užsisakyti 
vietas. Bilieto kaina t ik 20 dol. 
Informacijos kreipkitės tel. (708) 
257-8787. Atvykę nesigailėsite 
ir įdomiai praleisite laisvalaikį! 

(sk) 

x S k u b i a i i e š k o m a s t ip r i 
m o t e r i s a r vyras prižiūrėti 
l igonį. Gyven t Clevelande . 
K r e i p t i s : t e l . (708) 656-6599. 

(sk) 

x P a s a u l i o Lie tuvių cen
t r u i L e m o n t e reikalinga virėja 
nuolatinių gyventojų aptarna
vimui. Sąlygos geros. Galime 
a p g y v e n d i n t i . I š s a m e s n e i 
informacijai skambinti Danai 
a r b a Ange le i , t e l . (708) 
257-8787. 

(sk) 

x N A M A M S P I R K T I PA
S K O L O S duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
e inamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312) 847-7747. 

Isk) 

tą knygą „Didysis varpininkas 
— dr. Vincas Kudirka'' su visais 
susirinkusių parašais. 

Baigdama savo trumpą žodį, 
fil. D. Eidukienė pasidžiaugė, 
kad mūsų jaunoji karta daly
vauja lietuviškoj spaudoj, yra 
skaitoma ir vertinama ir už tai 
čekiai buvo įteikti šiems filiste
riams: Gailei Eidukaitei, Ritai 
Likanderytei, Rasai Miliaus
kaitei ir Edžiui Tuskeniui. Bai
gus šią trumpą oficialią dalį, 
prasidėjo klausimai Nijolei 
Sadūnaitei, kuriuos ji gana pla
č ia i a tsakinėjo . Jos at
sakymuose atsispindi gilus tikė
j imas, pasitikėjimas Dievu ir 
kančios aukos prasmė. Apie 
save stengėsi kalbėti nedaug, 
tačiau mes jau iš Bažnyčios Kro
nikos ir spaudos žinojom, kaip 
y ra buvę. Tardymo metu, pa
gras inus , kad ją pakiš po 
sunkvežimio ra ta is , ramiai 
pasakė „pakiškite". Vietoj at
siradusi po sunkvežimio ratais, 
ji lėktuvo sparnais atsidūrusi 
Amerikoj. 

Į klausimą, kaip ji žiūrinti į 
Lietuvos Persitvarkymo sąjūdį, 
kuriame šiuo metu telpa visų 
pažiūrų žmonės, atsakė: ,jei 
žmogus dirba mūsų tautos 
gerovei ir siekia nepriklausomy
bės, tegul Dievas jam padeda, 
bet su kruvinu raudonu bilietu 
turėtų pasitraukti". 

Klausimai ir atsakymai užsi
tęsė gana ilgai, net nepaste
bėjom vėlyvos valandos ir 
būtumėm dar ilgai klausęsi, jei 
ne pirmininko perspėjimas, kad 
reikia leisti viešniai pailsėti. 
Sueigai baigiantis, v.s. fil. Bro
nius Kviklys padovanojo Nijolei 
Sadūna i t e i savo išleistą 
„Vilniaus vyskupiją", o Chica
gos filisterių vardu čekį įteikė 
skyriaus pirmininkas fil. kun. J. 
Vaišnys. Prie vaišių, kurias 
suruošė FSS Chicagos skyriaus 
valdybos narės fil. Jolanda 
Kerelienė ir t.n. Vida Mila-
vickienė, Nijolė vis dar buvo 

IS ARTI IR TOLI 

A R G E N T I N O J E 

— Susivienijimas Lie tuvių 
Argent inoje išsirinko naują 
valdybą: pirm. J. R. Stalioraitis, 
vicepirm. A. Mikučionis, iždin. 
R. Bielinis, ižd. pad. R. Bakai
tis, sekr. A. Mikučionytė, sekr. 
pad. A. Stalioraitis, nariai — R. 
Deveikis, A. Verbickas, J. Shaf-
fer, M. Vogi. M. Sudnius, J. C. 
Manhe, I. A. Stukas ir R. 
Vekelis. 

— Andr ius Domynas , Stel-
los ir Alberto Domynų sūnus, 
laimėjo aukso medalį už 
skambinimą pianinu ir paskaitą 
apie muziką kompozitorių Wil-
liams. 

— Kun. Augus t inas Steig-
vilas nuo rožės gydosi namuose 
gydytojo prižiūrimas. Jis negali 
eiti tinkamai savo pareigų ir ne
vaikšto į susirinkimus. 

— Valerija Žal inkevičiūtė 
D a u g i e n ė paminėjo savo 
šeimos tarpe 79 amžiaus metus. 
Ją pagerbė vyras Petras, duktė 
Diana Genutė su vyru ir 
vaikais. Visi džiaugėsi, kad 
še ima j a u susideda iš 16 
asmenų. 

— San Isidro ir Tigres mies
tuose buvo suorganizuota tau
tinių šokių šventė, kurioje t a rp 
22 tautinių vienetų dalyvavo ir 
lietuvių „Dobilas", Susivieni
jimo Lietuvių Argentinoje jau
nųjų ansamblis. J am vadovauja 
Henrikas Cikotas ir globoja 
Estela J. Vesbickienė. Laimėjo 
trečią vietą ir pagarsino Lie
tuvą. 

— A. a. P . Meizonaitė Bud-
r iūnienė , 90 metų amžiaus, 
mirė Rosario mieste. Taip pat 
Rosaric mirė a.a. Tamošiūnas, 
Argentinoje gyvenąs nuo 1925 
m. Palydėjo kun. J . Margis. 

x K A S A , l ie tuvių federal i 
n ė k r e d i t o uni ja , sėkmingai 
veikianti 10 metų, patarnauja 
l ie tuviams finansinėje srityje. 
K r e i p k i t ė s į a r t i m i a u s i ą 
KASOS skyrių taupymo ir sko
linimo reikalais. Informacijai: 
KASA, 2615 W. 71st S t ree t , 
C h i c a g o , I L 60629 . T e l . 
312-737-2110. 

(sk) 

x R o m a s P ū k š t y s , T r a n s 
p a k f i rmos sav in inkas , prane
ša, kad balandžio mėn. važiuoja 
į Lietuvą. Mielai vėl tarpinin
kaus įvairiais reikalais: pinigai, 
p a l i k i m a i . K r e i p t i s iki 
balandžio 1 d. T r a n s p a k , 2638 
W. 6 8 St. , tel . 312-436-7772. 

(sk) 

x Ieškomas Marijonas Jur
gelevičius, g. 1924 m. Ukmer
gėje. Paskutinėmis žiniomis 
gyveno Danijoj. Žinantieji apie 
jį rašykite arba skambinkite: 
Birutei Babikienei , 6915 S. 
Artesian, Chicago, I L 60629, 
tel . (312) 776*113. 

(sk) 

x Balsuokite už Thomas P . 
Durkin, kuris kandidatuoja į 
teisėjus. Jis yra nuoširdus lietu
vių draugas, palaikantis Sąjū
džio laimėjimus. Jis sveikina 
visus lietuvius su naujais at-
siekimais. 

(sk) 

x Norėčiau susipažinti su 
inteligentiška moterimi iki 75 
m. amžiaus bendro gyvenimo 
tikslu. Rašykite ir atsiųskite 
aiškią nuotrauką. L.J.Z. P.O. 
Box 23122, Euc l i d , Ohio 
44123. 

(sk) 

x Kovo 25 d., sekmadieni , 
3:00 vai. p.p. Morton Audi
torijoj, Cicero, įvyks „Dainavos" 
ansamblio spektakl is „Kai 
papartis žydi". I spektaklį va
žiuos du autobusai; vienas iš 
Marąuette Parko, kitas iš 
Brighton Parko. Autobuso ir 
spektaklio bilietus galima įsi
gyti Vaznelių prekyboje. 

(sk) 

x I r e n a Kriaučel iūnienė. 
„Dirvos" deimantinio jubilie
jaus komi te to pi rmininkė, 
lankys Omaha. Nebraska kovo 
11 d., padarys pranešimą „Dir
vos" 75-čio paminėjimo ir vajaus 
reikalais ir pasitars su vietos 
komitetu vadovaujamu Jadvy
gos Povilaitienės. 

(sk) 

x Reikia vieno a r daugiau 
bu tų n a m ų Marąuet te Pa rko 
rajone. Yra pirkėjų. Sąžinin
gas, prieinama kaina patarna
vimas. Kreipkitės: Globė Real 
E s t a t e , P . P r a n c k e v i č i u s 
7762191. 

(sk) 

apgulta didesnio ar mažesnio 
būrelio susiįdomavusių klau
sytojų, aiškino ir atsakinėjo į 
paklausimus. 

Al. L i k a n d e r i e n ė 

LITUANISTIKOS 
KURSAI KAUNE 

Ryšium su lituanistikos kur
sais prie Vytauto Didžiojo uni
versiteto, kuriuos ruošia Kaune 
veikiantis Pasaulio lietuvių 
kultūros, mokslo ir švietimo 
centras ir kurie vyks 1990 
rugpjūčio mėn., yra pakeičia
mas registracijos adresas. Smul
kesnės informacijos ir registra
cijos prašymus kreipti ne į prof. 
Dalią Katiliūtę-Boydstun, kaip 
buvo p r a n e š t a „ D r a u g e " 
1990.11.14, o į prof. Algį Norvilą. 
4036 W. 91st Place, Oak Lawn, 
E, 60453, tel. 708-636-2595. Pra
šymus pateikti ne vėliau 1990 
m. balandžio 30 d. 

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

Tel. (1-312) 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Cibai t is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninką* 

2501 VV. 69th Street 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Kasdien 9—* vai vak 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave.. St*. 18-2 
Hinsdale. IL 60621 
Tel. (70*) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 


