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Amerikos ir Sovietų 
interesai sutampa 

Washlngtonas pasirinko Maskvą 
VVasbingtonas. — JAV dar 

kartą, bet jau antrą kartą per 
vienerius metus, leidžia ko
munistinėms vyriausybėms dik
tuoti Amerikos užsienio poli
t ikai . 

Abu kartus Washingtonas at
sisakė savo anksčiau pareikštų 
žodžių ir veikė prieš pavergtų 
žmonių interesus, norinčių lais
vės. Greitai, deja. tai nebebus 
žinia. 

Abu kartus Busho vyriausybė 
pateisino savo veiklą, argu
mentuodama, jog tie valdovai 
turi būti patenkinami, padedant 
jiems ir remiant juos. kad būtų 
išvengta chaoso. 

Kinijoje Busho administraci
jai buvo pažadėta, kad už slap
tas misijas ir ekonomines pa
slaugas Beijingas atsisakys tiro
nijos. Amerikos pasitraukimas 
nuo nužudytų jaunų žmonių 
Beijingo gatvėse, nepadėjo 
niekuo gyviesiems kinams. Dik
tatoriai tebėra brutalūs, kaip ir 
buvę. 

Tokią apžvalga pateikia „New 
York Times" kolumnistas A. 
Rosenthal tame dienraštyje, kai 
jis pradeda analizuoti Lietuvos 
klausimą. 

A m e r i k a tar ia l ie tuviams 
Jis rašo. jog dabar Amerika 

nepažada Lietuvos žmonėms, 
kad reikalai bus geresni, jei jie 
nereikalaus nepriklausomybės. 
O jie tai išsaugojo. Prieš pus
šimtį, nuo pat Hitlerio-Stalino 
pakto, kai trys Pabaltijo tautos 
buvo Sovietų įkalintos, Ameri
ka garbingai pareiškė, kad ji 
niekada nepripažins jų paver
gimo. George Bush. kai jis kan
didatavo viceprezidento postui 
respublikonų partijos sąraše, 
taip pat pasakė tuos pačius 
žodžius. Bet dabar jis nebeat
simena, ką savo lūpomis buvo 
ištaręs. 

Ir dabar šio meto sprendimu, 
Amerika taria lietuviams: ..Gai 
la, bet yra nauja situacija: mūsų 
interesai ir Sovietų vyriausybės 
interesai dabar sutampa". Wa-
shingtonas sako lietm-iams, jog 
mes nenorime, kad būtų grasi
nama Michailo Gorbačiovo galy
bei, nes jis mano. kad Lietuvos 
nepriklausomybė yra grasini
mas jam, tad. aišku, mes pri
valome to atsisakyti, o taip pat 
ir lietuviai turi atsisakyti ne
priklausomybės. Taip pat ir 
kitos tautos kurios Sovietų 
Sąjungos buvo paglemžtos, 
privalo tai įsidėmėti. 

Negarb inga Amer ikos 
pozicija 

Tas argumentas, kad Gorba
čiovas yra svarbus Amerikai, 
yra teisingas. Bet įtaigoti, kad 
jis yra mums ir pasauliui gy
vybinės reikšmės, kad taika ir 
progresas pražus, jei jam bus bet 
kuo grasinama, paverčia JAV 
vyriausybe jo kaliniu Tai yra 
tokia pozicija, kuri neteikia 
garbės ir paaukoja logiką. 

Amerika nepastatė Gorba 
čiovą į valdžią ir negali jį toje 
valdžioje išlaikyti. Sovietų Po-
iitbiurias suteikė jam valdžią. 
Jo nariai desperatiškai turėjo 
rasti žmogų pasikeitimui vykdy
t i , k u r i s ga lė tų išsaugot i 
žlungančią sistemą nuo visiško 
sunaikinimo vidaus sprogimu 
tame krapšte Grobačiovas nuste
bino pasauli savo lankstumu 
ir .. šypsena 

Tačiau jei jo išlaikymas yra 

toks slidus, kad jis negali su 
Pabaltijo nepriklausomybės są
jūdžiais tvarkyti reikalus be 
jėgos panaudojimo, kas jau buvo 
padaryta Lietuvoje, ta i niekas 
negali jo išsaugoti. Lietuva buvo 
pirmoji, kuri pareikalavo lais
vės, ir ji nebus paskutinioji, 
nežiūrint Washingtono veid
mainystės. Per visą laiką So
vietų Sąjunga buvo apsitverusi 
siena, kad iŠ jos nepabėgtų 
tautos. Tačiau, jei jėga ir baimė 
yra vienintelis kelias Gorbačio
vui tvarkytis su iškylančiomis 
problemomis, tai sprogimas iš-
tikrųjų yra galimas. 

Intervencija pr ieš Lietuvą 
Ir štai pačiame pirmajame jo 

politikos išbandyme, jo paties 
paskelbtasis glasnost buvo iš
mestas pro langą. Jį išmetė pats 
Gorbačiovas. Užsieniečiams 
įsakyta išvykti iš Lietuvos. 
Sovietų spauda, radijas ir tele
vizija sugrįžo už vyriausybės 
linijos propagavimą. Vakarai ne
protestuoja. Amerika vėl daro 
klaidą sudėdama savo viltis į 
vieną žmogų. Personalinė poli
tika apakina vėl amerikiečius — 
tik prisiminkime Irano šahą, 
Filipinų Marcos. sovietų Chruš
čiovą. 

Amerika neturėtų paklusniai 
sekti Gorbačiovą arba įsikišti, 
kad būtų jo pusėje prieš tuos, 
kurie nori pabėgti iš Sovietų 
Sąjungos asmeniškai ar tauty
bėmis. O vistik Amerika kišasi. 
Juk tylėjimas, kad buvo panau
dota jėga ir psichologinis karas 
prieš Lietuvą, yra jau inter
vencija prieš Lietuvą. Dar kartą 
Vvashingtonas atsisako padėti 
kovojantiems žmonėms, kurie 
manė teturį tik vienintelį ga
lingą turtą — Ameriką, kuri 
juos rems morališkai ir poli
tiškai. 

Dar kartą Amerikos galybė iš
ėjo padėti komunistinei galybei 

Į pasaulio gydytojus 
Vilnius. — 1990 metų kovo 27 

d. naktį TSRS desantinės ka
riuomenes ginkluoti daliniai 
įsiveržė į dvi stambiausias Lie
tuvos Respublikos psichiatrines 
ligonines. Naudodami grubią 
jėgą, jie nusiaubė patalpas, 
sumušė ir išvežė nežinoma 
kryptimi 14 ligonių. Buvo pri
žadinti ir nežmoniško elgesio 
išgąsdinti 2500 ligonių ir visas 
personalas. 

Mes. Lietuvos gydytojai, neži
nome civilizuotu tautų istorijo
je tokio okupacinių kariuo
menių elgesio ligonių ir medi
cinos darbuotojų atžvilgiu, net 
karo metu. Tai negirdėto van
dalizmo ak tas ir nusikaltimas 
prieš žmoniškumą. 

Kreipiamės į Jus, prašydami 
pasmerkti šį aktą ir padėti 
mums visais įmanomais būdais. 

Lietuvos Gydytojų 
Sąjunga 

Kreipimasis priimtas 1990 
metų kovo 27 d skubiame Lie
tuvos gydytojų sąjungos val
dybos posėdyje. 
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Lietuvos parlamente tariasi respublikos prezidentai Vytautas Landsbergis su ministere pir
mininke Kazimiera Prunskiene. 

Amnestija ir 
referendumas 

— Sovietų Sąjunga, arabų 
valstybių spaudžiama, atmetė 
Busho pasiūlymą, kad būtų tie
sioginis susisiekimas lėktuvais 
su Izraeliu. Žydai skundžiasi, 
kad didėja antisemitizmas Rusi
joje ir jie nori greičiau emigruoti 
į Izraeli. 

V i ln iu s . (UPT) — Vytau tas 
Landsbergis, reaguodamas į So
vietų Gynybos ministerijos pra
nešimą, kad pasitraukusieji ka
reiviai nebus baudžiami, jei jie 
grįš į savo dalinius, o nepaklau
sę bus nubausti pagal Sovietų 
įstatymus, pasakė, kad „daugel 
ka r tų aukštieji kariškių ofi
cialūs pareigūnai mums melavo 
ir mes žinome koks teroras 
vyksta, kai jie sugįžta į savo 
dalinį". 

Toje pačioje spaudos konferen
cijoje, kaip praneša UPI žinios, 
dalyvavo ir vicepremjeras Al
girdas Brazauskas. „Aš manau, 
kad Lietuva ieško išeities, ir aš 
manau, kad Gorbačiovas siekia 
išeit ies", kalbėjo Brazauskas, 
kur is yra Lietuvos Komunistų 
partijos viršininkas. 

Est i jos d e k l a r a c i j o s 
p a s k e l b i m a s ? 

Sekdamas Lietuva, Estijos 
naujasis par lamentas turėjo 
vakar balsuoti savo nepriklau 
somybės atstatymo klausimu. 
Estijos nutar imu, turė tų būti 
sudaryta pereinamojo laikotar
pio vyriausybe ir nusta tytas 
laikas pereiti iš sąjungos j 

Sovietai išžudė 
lenkus 

M a s k v a . 'AP) — „Maskvos 
žinios" pranešė, jog iš oficialių 
dokumentų, kurie buvo slepia 
mi dešimtmečiais , sužinota, 
kad ne vokiečiai nužudė Katyno 
miške lenkų karininkus, bet So
vietų slaptoji policija. Maskvos 
laikraštis paskelbė, kad t a s in
formacijas gavo iš oficialių 
archyvo dokumentų. Masines 
žudynes Sovietų s a u g u m a s 
įvykdė 1940 metais , pavasarį, 
bet ne 1941 m., kaip iki šiol 
buvo skelbiama. Vokiečių tuo 
metu tame regione dar nebuvo. 
15,000 lenkų kar ininkų masi
nes žudynes pravedė NKVD 
agentai prieš tai labai gerai pa
ruoštu planu. Lenkijos prem
jeras T. Mazovvieckis buvo labai 
aiškiai pasakęs, jei nori gerų 
ryšių su Lenkija, U i Sovietai 
turi suteikti tų masinių žudynių 
pilna vaizdą. 

nepriklausomyb* Tuo būdu 
estai norį išvengt >s kritiškos 
s i t uac i jo s , kv sus ida rė 
Lietuvoje. „Ta> >a" pranešė 
apie tai , pažvmėdamas skirtu 
mą, kad „tai \ra pas.ruošima? 
Estijos valstybes atstatymui p o 
li t iniu ir konstituciniu keliu". 

Iš Talino pranešama, jog kovo 
18 išrinktasis parlamentas turi 
balsu c u penktadienį, ko\o 30. 
už .Estijos nepriklausomybės 
deklaraciją. Ir pirmuoju savo 
aktu Estijos parlamentas turi 
paske lb t i Sovietų Sąjungos 
Konstitucijos - ispendavimą ir 
pareikšti , kac galioja tik Esti
jos įstatymai. 

Refe rendumas? 
Žinių agen tū ros , k a r t u 

pranešdamos fi?ie įvykius Lie
tuvoje ir Es* oje. rašo, jog 
lietuviai svar-' > kompromisini 
kelią ir todėl i • oriklausomybės 
referendumas . įlįs būti laimin
ga išeitis iš dabartinės krizes. 
Brazauskas pa. sako už jį. Tokio 
referendumo r- <alauja Maskva 
kuri paruošė i ecialų įstatymą 
t am reikalui lame yra ir 5 
metų laukim oeriodas, kurio 
metu būtų .: siskaitoma su 
Maskva už ek omines gėrybes 
ir įrengimus, .ačiau visos Pa 
baltijo valstyVs su tuo įstaty 
mu nesutinka 

Landsbergį mksčiau nesu
tiko su refer lumu, nes Lie
tuvai nereik; eidimoatsiskir 
t i , bet atstat prieš 50 metų 
pagrobtą nep ' slausomybę Sta 
lino-Hitleric <tais, sakė jis 
Būdamas kar%; su Brazausku 
toje spaudo- konferencijoje, 
Landsberg į trodęs nusilei
džia* refere: irno klausimu 
nors jo veio- nebuvo įprasto 
giedrumo, p ebi UPI žurna 
listas. „Refer' lumo klausimas 
ga l į s bū t i SP pat disku
tuojamas", . ' rė Landsbergis 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— JAV didžiulis politikos pa 
keitimas įvyko vakar, kai Bal
tieji rūmai pranešė, kad Gyny
bos departamentas galės par 
duoti iki šiol draudžiamus 
kompiuterius ir kitą aukštos 
kokybės elektroninę aparatūrą 
Sovietų Sąjungai. 

— Sen. E. Kennedy, kuris ką 
tik grįžo iš Maskvos, kur kai 
bejosi su prez. M. Gorbačiovu, 
per televizijos pasikalbėjimą 
pasakė, kad jo susidaryta* vaiz
das nieko gero nežada. Gorba 
čiovas esąs taip pat kietosios 
linijos asmuo, tik to tikslo 
siekiąs kitais metodais ir savo 
šypsniu. Jis Lietuvai neduosiąs 
nepriklausomybės. Gorbačiovas 
esąs visiškoje kontrolėje ir tie 
gandai, kad jis galįs būti pa
šalintas yra visai be pagrindo. 
Sąlygos jį verčia prisitaikinti, 
bet politika liekanti ta pati. 

— Sovietų Užsienio ministe
rijos Spaudos direktorius G. 
Gerasimovas Landsbergį neva
dina Lietuvos prezidentu kal
bėdamas su žurnalistais, bet 
tik profesoriumi. 

— Ukrainiečių sąjūdžio Ruch 
organizacija šį sekmadieni 
norėjo suruošti Kijeve ir Lvove 
mitingus už Lietuvą, bet vy 
riausybė nedavė leidimo, prane
šė „Tassas". 

— Sovietą 
savo naują p 
be padėjėjų, >•• 
Lietuvos p r 
tuvos vyriau 
t u r a s Pau 
užleisti savr 
tarnautojai 
Maskvos pr 

siuntė į Lietuvą 
urorąsu daugy-
ie turėjo perimti 
ratūrą, bet Lie 
- prokuroras Ar 
s k a s a t s i s akė 

-taigą. Lietuviai 
isakė dirbti su 
r orų. 

Vokiečių masiniai 
kapai 

Rytų Vokietija. — Reuterio 
žinių agentūra pranešė, jog vo
kietis Kurt Mueller dabar 
nurodė vietinei vyriausybei, 
kad 30 mylių už Berlyno, netoli 
Schmachtenhagen kaimelio, 
miškelyje, vra masiniai 
vokiečiu kapai. Jis matė, kad po 
II Pasaulinio karo Sovietų 
kareiviai nužudė maždaug 400 
ar 500 internuotų vokiečių. 
Sušaudymai įvyko visai netoli 
žinomos nacių koncentracijos 
stovyklos Sachsenhausene Tai 
jau antri masiniai kapai, kurie 
buvo surasti Rytų Vokietijoje 
Pradėjus atKasti tas duobes, 
buvo rasta, kad lavonai buvo 
sumesti ant vienas kito ir 
užkasti. Vokiečiai sako dabar 
ten pastatysią jų pagarbai pa
minklą 

Ar Bushas paaukos 
Lietuvą? 

Washingtonas. — „The Wa 
shingtor. Times" per visą savo 
pirmąjį puslapj didžiulėmis rai
dėmis ketvirtadienio laidoje at
spausdino tokią antraštę: „Bush 
would sacrifice Lithuania" 

Tame straipsnyje informuoja 
mi skaitytojai apie kongres-
menų susitikimą su prezidentu, 
kurio metu išaiškėjo, jog Bushas 
galįs Lietuvos nepriklausomybę 
paaukoti, jei bus reikalinga, kad 
išlaikytų Gorbačiovą valdžioje. 

„Jis nusprendė užstoti Gorba
čiovą", pasakė iš to pasitarimo 
išėjęs kongr. Bill Sarpalius, de
mokratas iš Texas valstijos. O 
kong. Richard Durbin sake. kad 
„reikia tikrai susirūpinti, jei 
Amerika pasirinks Gorbačiovą, 
bet ne Lietuvos la isvę". 
Prezidentas esąs linkęs pa
sirinkti Gorbačiovą. 

Svarbu išlaikyti Gorbačiovą 
Kongresmenų delegacija, ku 

rioje buvo ir Californijos kongr. 
Christopher Cox ir Washington 
kongr. John Miller. reikalavo 
JAV prezidentą pripažinti 
naująją Lietuvos vyriausybę. 
Uždaro pasitarimo metu, ku
riame dalyvavo ir Saugumo 
tarybos viršininkas B. Scow-
croft, prezidentas kartojęs jiems. 
kad Sovietų vado Gorbačiovo iš
laikymas valdžioje yra svar
besnis dalykas už Lietuvos ne
priklausomybę Kietosios linijos 
šalininkai non Gorbačiovą 
pašal int i už ta i , kad j i s 

nesugebąs sukontroliuoti Lie
tuvos atsiskyrimo, todėl Gor
bačiovas galįs neišsilaikyti, jei 
neteks Lietuvos. „Amerikos po
litika yra palaikyti Gorbačiovą 
valdžioje", pasakė Sarpalius 
žurnalistams 

Reikia amerikiečių pagalbos 
Prieš tai prez. Bushas turėjo 

konferenciją su Respublikonų 
partijos vadais , kur ie jam 
prit3rę Tačiau Kongrese esan
čios pa l ank ios nuota ikos 
Lietuvos reikalui, nežiūrint, 
kad administracija agituoja 
prieš Lietuvos reikalą. Kong
resmenų delegacija po pasita
rimų Baltuosiuose rūmuose aiš
kiai supratusi , kad Bushas 
nepripažins Lietuvos Respub
likos nepriklausomybės. Kong. 
Durbin priminė žurnalistams, 
kad Lietuvos prez. Landsbergis 
tikisi pagalbos iš visų ame
rikiečių. Aišku, kad prezidentas 
Bushas turi patarėjus, kurie 
tiki, kad svarbiau yra Gorba
čiovas, negu kurio nors krašto 
laisvė, o šiuo atveju Lietuvos ne
priklausomybė, pasakė kongr. 
Durbin. „Mes to nepriimame ir 
mes tikime, kad Amerika yra 
Lietuvai gyvybinės reikšmės", 
kalbėjo Durbin. „Jei mes dabar 
neveiksime, ta i Lietuva dar 50 
metų netiuės laisvės". Kongres-
menai sakėsi negalį suprasti, 
kad prez. Bushas nebegalįs su
teikti diplomatinio pripaži
nimo Lietuvai. Jie pasiryžę 
veikti toliau. 

Lietuvos Respublika Išdavė 
pirmąją vizą 

Vilnius, 1990 kovo 30. (LIC) 
— Edward Lukass, Didžiosios 
Britanijos laikraščio „Indepen-
dent" korespondentas Prahoje, 
yra pirmutinis užsienietis, ku
riam pokario metais buvo išduo
ta Lietuvos Respublikos viza. 

Lukass kovo 29 d. vyko per 
Rytų Berlyną į Vilnių pakeisti 
kolegą išvykstantį ;š Lietuvos. 
Kadangi Lukass atvyko į Lietu
vą be sovietų vizos, JJ aerouoste 
sulaikė KGB. Kai KGB atnešė 

Lietuvos Respublikos Auk&iausio 
šios Tarybos pirmininko trečiasi'-
pavaduotojas Česlovas Vytautas 
Stankevičių*. 

— Sovietų parašiutininkai, 
kurie pagrobė lietuvių karei 
vius iš Vilniaus ir Kauno 
ligoninių, vėl suareštavo dar 20 
jaunuolių ir išsivežė Kazlų 
linkme. 

— Maskvinės Komunistų 
partijos atstovas Vladislav Sved 
pasakė, jei Lietuva nepaklus So
vietų įsakymams, tai prez. Gor 
bačiovas turės ją valdyti iš 
Kremliaus tiesioginiais savu 
dekretais. 

Lukassui jo pasą ir pareiškė, 
kad jis vizos neturi įvažiuoti į 
Lietuvą, jo jau laukiantys nau
josios Lietuvos valdžios atstovai 
— Užsienio Reikalų ministras 
Algirdas Saudargas ir Ministe
rijos p i r m a s i s sekretor ius 
Giedrius Cokuolis jam vietoj 
išdavė Lietuvos vizą. 

Lukass buvo paleistas iš ae
rouosto ir iš ten nuvyko į 
Aukščiausiąją Tarybą. Pa
klaustas, kaip jis reaguoja į šį 
jvyk). Lukass pasakė: „Savaime 
aišku, jdomu, kad man pavyko 
atvažiuoti ir tai, kad pirmą sykį 
Lietuva galėjo šią paslaugą 
atlikti savo pasienyje". 

Žurnalistas nežinojo kaip ilgai 
jis pasiliks Lietuvoje. Tačiau, jei 
Maskva varytų ji lauk. Lukass 
pasakė, „Tokiu atveju, mane 
t u r ė s p r i v e r s t i i švykt i" . 
Lukasso vizos numeris — 0001. 

Turimomis žiniomis, Lietuvos 
Respublikos Užsienio reikalų 
ministerija pradėjo išduoti vizas 
ir akreditaciją kitiems užsienio 
korespondentams. 

KALENDORIUS 

Kovo 31 d.: Benjaminas. Gi
na, Ginas. Kornelija 

Ba landž io 1 d.: Venancijus. 
Teodoras. Dainora. Rimgaudas, 
Hugonas. 

Ba landž io 2 d.: Pranciškus 
Paulietis, Elona. Jostautas, 
iostaate. 

Ba landž io 3 d.: Ričardas. 
Kristijonas, Rimtaute, Vytenis. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 5:37. leidžiasi 6:13. 
Temperatūra šeštadienį 53 L, 

sekmadienį r>9 1 , pirmadienį 46 
'. antradienį 51 1 
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NEKEIKIME SAULĖS! 
Skaičiau, kad kažkur pasau

lyje yra laukinių žmonių, kurie 
kasdien susirenka vidurdieny ir 
keikia saulę, nes jiems karšta ir 
nepatogu... Jie nepagalvoja, kad 
ta pati saulė teikia šviesą, mais
tą, kad be jos išvis nebūtų gyvy
bes ir gyvenimo. 

Kartais atrodo, kad ir mes 
savo gyvenime tematom blogą
sias puses, sunkumus, nelaimes. 
Labai dažnai tai, kas atrodo tik 
juoda ir tamsu, slepia ką nors 
prasmingo ir šviesaus. Kartais 
ir labai nemalonus, nemielas ar 
net tragiškas įvykis turi gerąją 
puse ir gali būti, ką amerikie
čiai labai vaizdžiai vadina „pa
slėpta palaima" („a blessing is 
disguise"). Tai galima pritaikyti 
ir mūsų asmeniniam bei organi
zaciniam gyvenime. 

Liga iššaukia žmonių gerumą, 
paskatina pagalbą vienas ki
tam; sunkumai darbe — su
teikia progą išgyventi savo 
krikščioniškas dorybes, būti iš
tvermingais, tapti kantresniais; 
artimo žmogaus praradimas pri
verčia įvertinti kiekvieną naują 
Dievo duotą dieną, pajusti gy
venimo trapumą, susimąstyti 
apie Amžinybę... 

Ir mūsų organizaciniame 
gyvenime patiriame įvairiu kri
zių, negerovių. Girdime skun
dus, kad narių skaičius mažėja, 
t rūks ta įsipareigojimo, nėra 
kandidatų į valdybas, sunku 
surasti jaunučiams globėjus... 
Net nario mokestį lengviau bū
davo surinkti „senais gerais lai
kais", nors tada visi buvo daug 
ne tu r t i ngesn i . . . Ir t a i p 
..keikiame saulę", užmiršdami 
gaivinančius spindulius: tuos, 
kurie tikrai nuoširdžiai dirba, 
vadovauja, redaguoja, stovyklas 
ir suvažiavimus bei studijų 
dionas organizuoja, susirinki
mus sušaukia, programas pra
veda, net kavute suėjimuose iš
verda tiems, kurie ją išgėrę vėl 
dejuoja apie „neveikiančius", 
. .nut rupėjus ius" , . ,nerašan
čius". ..nesirūpinančius"., už 
miršdami dirbantiems net pa
dėkoti... Neretai ir aštriu kri
tikos žodžių dirbantiems .įepa-
gaili 

Šviesiausias saulės spindulys, 
i kuri turėtų krypti mūsų akys 
ir širdys, tai Lietuvoje atsikūrę 
ateitininkai. Jų pastangos ir en
tuziazmas labai nepalankiose 
sąlygose — tai d idž iaus ia 
paskata ir mums nepavargti, o 
džiaugtis ir puoselėti tai. ką 
turime gero ir kilnaus! 

Esame žmonės, tad problemų 
niekad netrūksta nei asmeni
niame, nei šeimos, nei organiza
ciniame gyvenime. Kad nugalė
ti sunkumus, kad nepalūžti ir 
nenusivilti šeimoj, reikalinga 
nuola t inė nuoširdi bendra 
malda, visiškas atvirumas Die
vui. Malda stiprina, ir šeimoj 
kasdienybę įprasmina, ir sun
kiomis, ir laimingomis gy
venimo valandėlėmis. 

Kaip organizacija esame 
viena šeima — ir tie atsiku
riančioje Tėvynėje, ir mes išei
vijoje; esame viena nuostabi 
šeima, po ilgų, tamsių metų pa
galiau susijungusi. Šiandien 
mums ypatingai svarbi bendra, 
mus visus jungianti i r stipri
nanti malda. Malda, kuri pa
kelia, uždega ir teikia džiaugs
mą, tą džiaugsmą, kur is yra 
vienas iš pagrindinių krikščio
nio žymių. 

Petras Cidzikas, politinių ka
linių gelbėjimo komiteto narys, 
šiomis dienomis besilankantis 
Amerikoje, ypatingai pabrėžia 
maldos jėgą. Pasn inkas ir 
malda, pagal jį, tai galinga 
priemonė tautai išlaisvinti. Kai 
jis paskelbė bado streiką, pa
klaustas „kiek čia būsi?" at
sakė: „Tiek, kiek reikės..." Ir iš
tesėjo, nes tvirtai tkėjo, kad tik 
dvasinės priemonės gali duoti 
tai, ko trokšti. Neseniai kalbė
damas Clevelande jis teigė, kad 
blogiui sutramdyti reikia nau
doti ir savo rankas, ir kojas, ir 
protą, ir širdį, tačiau malda ir 
pasn inkas — ga l ing iaus ia 
priemonė. Jis ragino ir mus tą 
priemonę naudoti. 

Lietuvoje atsikuriantys ateiti
ninkai jau ta priemone vaizdžiai 
naudojosi savo kelionėje per Lie
tuvą su kryžiumi. Visokiais bū
dais stengdamiesi jiems padėti, 
o ir patys išeivijoje bandydami 
likti gyvi ir kūrybingi, nesiskųs-
kime ir neverkšlenkime, o jun-
kimės maldoje su laisvės ir dva
sinio atgimimo siekiančiais 
ateitininkais Tėvynėje. 

Tik tada visi bendrai ramio
mis sąžinėmis galėsime kartoti 
mūsų CREDO žodžius: 

„Išpažįstame Tave. didysis 
mūsų Atnaujintojau. Kristau. 
Žmogau — Dieve! Visa tebūna 
perkeista Tavyje ir per Tave! 
Nes ką padės mums ir mūsų 
draugams, jei kiti gyvens be 
Tavo šviesos, be Tavo tei 
singumo ir meilės"'. 

Dalia S tan išk ienė 

Klivlandiškiai savaitgalio talkininkai Dainavos stovyklavietėje. Iš k.: I-je eil. — Mindaugas 
Bureika, Nijolė Balčiūniene, Zita Stung.ene, Petras Stungys, Vacys Lelis - - administratorius 
ir Rita Kliorienė. II eil. - Ignas Beržinskas, Gintas Gaška. dr. Eugenijus Šilgalis, dr. Marius 
Laniauskas, Rimas Lamauskas, Vytas Kkorys ir Vitas Čyvas. 

GALVOJAME APIE 
DAINAVĄ 

Ne laikas šunis lakinti, kai 
reikia skubėti į medžioklę — 
mums pataria liaudies išmintis. 
Pavasaris jau ne už kalnų. Ir 
stovyklose vėl atgims jaunųjų 
klegesys, skambi daina ir lietu
viškas žodis. 

Ar Dainava bus pasiruošusi 
priimti pirmąsias kregždes iš 
miestų j erdvias Dainavos 
platumas? 

Kad Dainava po vasaros 
stovyklų per žiemą pakeltų 
sniego, š iauraus Michigano 
vėjus ir audras , klevelan-
diečių grupė, kurių vaikai 
jau naudojasi, naudojosi ar dar 
naudosis šia stovyklaviete, per
nai spalio 19-tos savaitgalį, 
vadovaujant tuometiniam sto
vyklos administratoriui Vaciui 
Lėliui, nuvyko tvarkyti namelių 
užuolaidas, audros išvartytus 
medžius, dažyti mergaičių 
namelio vidų ir kt. Savaitę prieš 
tai detroitiečiai atliko nemažai 
darbu kituose stovyklavietės pa
statuose. 

Tai ne pirmą kartą tokios, ar 
panašios sudėties talkininkai 
talkina Dainavos administra
cijai paruošti stovyklavietę 
žiemai, o sušilus orui, ši, ar i ją 
panaši, grupė vel planuoja vykti 

GIESMIŲ FILMO VAKARONĖ 
Penktadienį, kovo 16 d., 7:30 

v. v. Jaunimo centro kavinėje 
Chicagos ateitininkų sendrau
gių skyrius suruošė vakaronę su 
Rūta Končiūte-Salikliene ir 
Edmondu Salikliu. Vakaronėje 
buvo sutiktas Edmondo ir Rūtos 
paruoštas filmas „Pakeiski 
tamsą į šviesą". 

Edmondas davė filmui įvadą, 
kalbėdamas apie simbolius 
liturgijoje ir ju reikšmę žmogaus 
gyvenime Giesmes jis pradėjo 
rašyti prie? kelis metus studen
tų Mišioms. Per pastaruosius 
dvejus metus Edmondas yra 
parašęs daug giesmių, kurios 
pritaikytos balsui ir gitarai. 
Giesmės daugiausia susideda iš 
atsikartojančių sakinių, kurie 
kartojami vystosi ir auga. To 
tipo giesmes vaizdais palydėti 
menininkui su te ik ia daug 
galimybių, nes giesmė leidžia ir 
ja palydintiems vaizdams vysty
tis ir augti. Rūta. panaudodama 
kompiuterį, sukūrė vaizdus ir 
prita;kė prie muzikos. Ypač įdo
mios jos abstrakcijos, kuriose ji 
akiai iššaukia audinių prisimi
nimus. Rūta taip pat įjungė ir 
senų medžio raižinių detales, o 
per visas giesmes atsikartojo ir 
viduramžių giesmyno gaidų 
fragmentai. 

Rūtos ir Edmondo paruošta 

studijuoja University of Wis-
consin Madison mieste. Ten 
gyvai dalyvauja lietuviškoje 
veikloje ir augina dvi dukrytes. 
J ų sukur t a s naujų giesmių 
filmas vertas dėmesio. Tiki
masi , kad j is bus plat inamas ir 
,Drauge'". 

Paskutinė šio sezono Chicagos 
a t e i t i n i n k ų s e n d r a u g i ų 
ruošiama vakarone įvyks ba
landžio 20 d. (penktadienį prieš 
Atvelykį). J i bus ypat ingai 
aktual i , nes bus ka lb tma apie 
vėliausius įvykius Lietuvoje. 

L. Š a k ė n a s 

Jaunuolio ateitis, kaip ir au
galo — iš pirmųjų vaisių galime 
spręsti, ko galima iš ju tikėtis. 

Demofllas 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulask. Rd., Chicago. IL 

Roz. (1-312)778-7679 
Kab. (1-312)582-0221 

Valandos susitarus 

Dainavon ne poilsiui ar pramo- ., . . . 
u V J i_ i i vaizdajuoste su giesmėmis ir 

bet juodam darbui. Kad . . . . . . r . . . stov-vklavieteTūtų švaria, baką ™ į a i s P a l i k o I a b a i 8 e r * JSPŪ" 
mūsų ateitininkiškam jaunimui d»- ^ &ro *sPūd*1(> prisidėjo 
ir k i toms 
grupėms. 

stovyklautojų 

V. R. 

ir Edmondo giedojimas su gi
taros palyda. Rūta ir Edmondas 

SKATINANTYS PADĖKOS ŽODŽIAI 

ŽIEMA NESUTRUKDĖ 
„PONČKŲ BALIAUS" 

Pasitaikė pati šalčiausia šios 
žiemos diena, bet gilus sniegas 
ir spiginantis šaltis nesugebėjo 
i šgąsdin t i žmonių, k u r i e , 
vasario 24 d., rinkosi į Atei
t ininkų namus. į Kun. A. 
Lipniūno moksleivių ateitinin
kų kuopos tradicin} „Pončkų 
balių". Kuopa pralinksmino 
visus atvykusius juokingu, 
muzikaliu iir žinoma Rasos 
Poskočimienes s u k u r t u ir 
surežisuotu! vaidinimu ..Gyve
nimas su Liudmila". 

Patogiai įsitaisę Ateitininkų 
namų ..salėje*', žiūrovai labai 
greitai įsigilino į vaidinimo 
intrigą ir romantišką meiles tri
kampi. Chorui palydint links
momis dainomis, žiūrovams 
prieš akis atsivėrė tikrieji 
meiles istorijos tikslai: šnipaitės 

Liudmilos (Gitą Gilvydytė^ 
pareiga nužudyti meilužį Vladą 
(Marius Polikaitis), o Arūno 
Smuikevičiaus (Aras Norvilas) 
planas privilioti į Vladą įsimi-
lejusią lietuvaitę (Elena Tus-
kenyte). Čia nemažai trukdymo 
sudarė Vlado geroji ir rūpes
tingoji mamytė (Vaiva Vygan-
taitėt , o visus nea i škumus 
poetiškai paiškino, šnipas #007 
(Dalius Gilvydis). Žiūrint, kad 
šitas vaidinimas buvo pasta
tytas pralinksminti visus, o ne 
juos nuliūdinti, galų gale meilės 
makalynė natūral iai išsispren
dė, meilužių apsikeitime. 

Linksmai nusiteikusius sve
čius toliau linksmino „Žaros" 
orkestras ir vaišino kuopos 
narių darbščios mamos. 

Gitą Gilvydytė 

Chicagos Ateitininkų Sen
draugių valdybą šiomis die
nomis pasiekė šis vyskupo 
Pauliaus Baltakio OFM, Lie
tuvių Religinės šalpos pirmi
ninko laiškas. Rašoma: 

Malonūs Geradariai. 

Nuoš i rdus ačiū už Jūsų 
$500 00 Lietuvių Katalikų Reli
ginei šalpai (LKRŠ>. $150.00 
(Cari tas) . $100.00 (Nijolei 
Sadūnaitei) auką Lietuvos atsi
naujinančiai Bažnyčiai, per Lie
tuvių katalikų religinę šalpą. 
Neseniai kun. Sigitas Tamke 
vičius iš Lietuvos rašė: „Šiuo 
metu daug rūpesčio ir darbo. 
Mes pradėjome eiti į mokyklas. 
Kaune norinčių mokytis (tiky
bos^ užsirašė apie 17,000 
moksleivių. Stengsimės, su Jū
sų pa rama , parūpint i va
dovėlių". 

Vilkaviškio vyskupas Žemai 

mo ir dėkingumo Dievui atsi
randa didelis rūpestis: ar mūsų 
kunigai pateisins tautos lūkes
čius, ar sugebės surasti raktą į 
jaunu žmonių širdis, baisiai 
apgadintas pr ievar t inės 
ateizacijos. Pradžia t ik ra i 
sunk i . " 

Dėkodamas už auką, prašau 
dažnai prisiminti mūsų brolius 
maidoje! 

Nuoširdžiai. 
Vysk. Paulius Baltakis. OFM 

Pirmininkas 

STl GINSKIO KUOPOS 
ŠVENTĖ 

Prez. A. Stulginskio mokslei
viu an tininkų kuopos šventė 
gegužes 6 d. vyks Ateitininkų 
namuose. Lemonte. Numa
toma.- k.mdidatų įžodis, kuopos 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LiGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

OR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

3 4 West Burlington. ••*. (708) 512-0084 
Westmont. IL 

Valandos pagal susitarimą 

IGNAS G. LABANAUSKAS. M.D. 
Specialybė — KauU ir sąnariu 

ligos <r c*iiri.rg^ja 
Tel. (708) 857-4059. 425-5353 

4400 Vv 95th St. Oak Lav»n 
2701 W 68th St . Holy Cross 

Valandos pagal susnarmą 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

414S W 63r<3 St 
T * . (1-312) 735-7709 

217 E i27st S; 
Lemont IL 60439 

Tol.(708) 257-2265 
Pagal sus::a-ima 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
Hickory Htlis 

Tel. (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS TAK-ARAS ° CHIRUPGAS 

FamMy M»d";« CUnic 
217 E. 127 St - Lamont. IL 60439 
Priklauso Palos Ccnmj'vTv Moso-t-. ' 

Siivar Cross Mospitai 
Vala-vJos M<5»I susitar *~a 

Tat. (70«) 257 2265 

tis rašo: ..Dabar, kai šviesėja ir nariu vaidinimas, sportas ir 
platėja mūsų veiklos horizontai, pasilinksminimas sode. Puikios 
j bažnyčias ateina inteligentijos mamyčių suneštinės vaišės. Visi 
ir jaunimo atstovai su viltimi, kviečiami, ypač gimnazistai ir 
kad padėsime kelti pašlijusią pradines mokyklas baigiantieji 
tautos moralę. Kai mokyklose Ypač laukiami Kun. Lipniūno ir 
jau laisvai dėstome tikybos Prez Stulginskio kuopų abitu-
pamokas, šalia didelio džiaugs- rientai 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol. (1-312)767-7575 
5780 M M Ava. 

(6 btokai Į vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal sus i t a r i a 

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

Specialybe anesteziologija 
Snerman ligonine. Eigm. IL 

(Tol. (708) 742-9800 
Valandos paga: susita-imą 
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą parama 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRlSTAS 
2709 Wa*t 51st Slreat 

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

antr r penkt. 10-4: šešt. 10-2 vai. 

DR. ARVYDAS J. DAIUDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Oiympia Flalds. III. 
Tol. (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J . VERKĘS 
OR. MAGDALEN BEUCKAS 

0ANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkam* nuolaida 

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

507 S. Gllbart. LaGrange. IL. 
Tol. (708) 352-4487 

fOR. VIJAY 8AJAJ. M.D.. S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimam: kabinete) 
'riklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Straat. Chicago 
Tai. (1-312) 434-5849 (veikia 24 va! i 

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

Kab. (1-312) 735-4477: 
Raz. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
G/DYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINES ulGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Vaianaos pagal suSitar;ma 

Kab. tol. (1-312) 471-3300; 
Raz. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kadzla Ava.. 
Chicago. III. 60652 

Pirm antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd 
Marquette Medica! Buiidir.g 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 436-770C 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Širdies •' Krauiagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W 95 St. 
Tai. (708) 422-0101 

Vaiar-dos pagal sus^ta-mą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus .r kraujo i'gos 
Nfcriir;jrainis išskėtusiu venų 

' -?eT>oriidu gydymas 
5540 S. Pulaakl Road 
Tai. (1-312) 585-2802 

./pandos pagal susitarimą 
Penkt antr ketv \' penkt 

Reikalu' esant atvaduoju •' i namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59tM St Chicagc IL 
Tai. (1-312)476-2112 

9525 S 79tn Ave . Hickory H lis R. 
Tai. (708) 598-8101 
Va' saga suS''ar.ma 

7 ai. kablnato Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GVDV'QJAS IR CHIRURGAS 
1443 So 501h Ava.. Cicaro 

Kasdien * 'k> 8 vai vak 
šsKy-^s ?-eč Šešt 12 'ki 4 vai pope* 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GvDYVAS BEI CHIRURGIJA 
155 N Mlchlgan Ava . Sulte 324 ir 
5635 S. Pulaakl Rd.. Chicago. IL 

Tai. (1-312) 565-2960 ve'k.a ?- ari 
Vaiaidcs pagal sus:arimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
VEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Straat 

Kabinato tai (1-312) 737-1168: 
Razld (708)385-4811 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHiRURGiJA 

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

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

Valandos pagal susi;ar'mą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDVTOJA 

9055 S. Robarts Rd.. Hickory Mills. i l | 
1 rny •> vaxa';>s "uo Harle^- A .e 

Tat. (708) 598-4055 
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Trečia rusų okupacija — 

LIETUVA SOVIETŲ 
KOLONIJA 

SOVIETINĖ IMPERIJA GRIŪVA Rimties ^»»™<* 

Vienintelis kraštas dar ir da
bar laiko ir išnaudoja kolonijas. 
Sovietų Rusija kolonijomis pa
darė daugelį svetimų kraštų. 
Juos iki šiol laiko vergais ir 
reikalauja klusnios vergystės. 
Tokie kraštai, kaip Ukraina, 
Azerbaidžianas, Armėnija, Gru
zija ir kitos, skiriasi nuo rusų. 
Jos jau seniai padarytos koloni
jomis, kad galėtų sovietų Rusi
j a i šnaudot i jų t u r t u s , jų 
žmones, jų papročius ir prievar
ta juos daryti komunistais. 

Paskutinės kolonijos pagal 
Stalino su Hitleriu sutartį kolo
nijomis padarytos Pabaltijo 
valstybės — Lietuva, Latvija ir 
Estija. Norėjo tokia savo kolo
nija padaryti ir Suomiją, bet 
neįstengė. Iš Suomijos atplėšė 
tik Kareliją, iš Rumunijos 
atplėšė Moldaviją, iš Lenkijos — 
Rytų Ukrainą. Visas jas pada
rė išnaudojamomis vadinamo
mis respublikomis, kurių, ne
žiūrint savo pripažinto netei
sėto pakto, iki šiol nenori paleis
ti. 

Kai Lietuva pasiskelbė ne
priklausomybę atstatanti ir pa
reiškė tautos valią, — tai padarė 
Aukščiausia taryba, išrinkta 
laisvai visų žmonių, — Sovietų 
Rusija atsiuntė tankus, sustip
rino karinius dalinius ir įkinkė 
vėl KGB saugoti sienas nuo sve
timos įtakos. 

Pradėta nauja okupacija lietu
viams nėra naujiena. Vyresnie
ji, kurie išliko gyvi, atsimena 
1940 metų okupacinę kariuo
menę — apdriskusią vadinamą 
raudonąją armiją, užėmusią 
visus miestus, kad Stalino at
siųsti Dekanazovai ir Pozdnia-
kovai galėtų padaryti „seimo 
nutarimą" ir prisijungti prie 
Sovietų Sąjungos. 

Jaunieji išaugo melo laiko
tarpy. Jie tik dabar pamatė 
melo trumpas kojas. J ie supra
to savo tautą, sužinojo apie 
savos tautos praeitį, jos istorinę 
didybę, jos laimėjimus ir pra
laimėjimus. 

Nauja okupacija tiek vyres
niesiems, tiek jauniesiems neat
neša pageidaujamų laimėjimų. 
Jie tik užtraukia naują rusų ne
apykantą, nors dabartinė iš
rinktoji taryba ir jos sudaryta 
vyriausybė ramina visus būti 
tautiškai susipratusiems. 

Naujasis valdovas M. Gorba
čiovas pamatė, kad Vengrijos ir 
Čekoslovakijos malšinimas tan
kais, kartuvėmis ir žudynėmis 
nebuvo tarptautinio masto lai
mėjimas. Priešingai, t a i buvo 
pralaimėjimas tautų ir savo 
sekėjų akivaizdoje. Ir jie pama
tė, kad komunistų vadai nepa
sitiki savo idėjomis, bet griebia
si ginklo ir žudynių. 

Atėjo laikas, kai Vengrija pati 
pasakė, kad gana vergauti. Tą 
pat} pasakė ir Čekoslovakijos 
žmonės, išsirinkdami prezi
dentu net buvusį persekiojama 
kalinį rašytoją. Tos tautos pra
dėjo naują gyvenimą, suforma
vo naują politiką ir ieško savo 
kelio. Jos nori greičiau ištrūkti 
iš komunizmo padarytos netvar
kos. 

Panašiai pasielgė ir kiti Sovie
tų Rusijos satelitai, kaip Rytų 
Vokietija, Lenkija. Rumunija ir 
Bulgarija. Ir jos dabar ieško 
naujų kelių, tvarko savo eko
nominį ir politinį gyvenimą, 
mėgina atstatyti moralę, suga
dintą iki neatpažinimo. Ko
munistinė ideologija buvo prie
varta brukama mokyklose ir 
prievarta kalama vaikams. 

Tas pat buvo Pabaltijo valsty
bėse, kurios neatpažįstamai yra 
pasikeitusios. Jos pačios tą 

pasikeitimą supranta, nori jį 
atitaisyti, žada ar bent žadėjo 
padaryti savo tautas vėl tik
romis tautomis, kuriose tik 
išimtys teliktų kriminalistais. 

Lietuva tai jautė ir norėjo pa
taisyti, kas per penkiasdešimt 
metų buvo žalojama, kas buvo 
tautai prievarta skiepijama, 
kad tauta savęs nepažintų ir ne
galėtų dirbti savo pačios gerovei 
ir ateinančių kar tų geresniam 
gyvenimui. Nepriklausomybė 
yra Lietuvos teisėtas reikala
vimas ir teisėtas atnaujinimo 
paskelbimas. 

Ji pati neįstojo į Sovietų Ru
sijos kolonijų tarpą. Ji pati 
nepradėjo vergystės, susinaiki
nimo, žudymo trėmimais ir sun
kiaisiais darbais. Jas naikino ir 
žudė ne te isė tas okupantas, 
kuris pagal neteisėtą Hitlerio su 
Stalinu sutartį padarė savo ver
ge ir išnaudojama kolonija. Ne
p r ik l ausomybės a tkū r imo 
deklaracija yra tautos noras, 
visų gerųjų tautos žmonių 
troškimas. Jos nori ir tie, kurie 
pataikavo okupantui dėl duonos 
kąsnio. Nepriklausomybė ir 
laisvė vra tautos ateities lemtis. 

Trečioji rusų okupacija, prade
dant Stalino raudonąja armija, 
užimant ir naikinant vokiečių 
nacių okupacijai, dabartinė oku
pacija yra laisvės atėmimas, 
nors ta laisvė dar nebuvo nei 
tikra, nei visiškas nuo Sovietų 
Sąjungos atsiskyrimas. Dauge
lis sutarčių dar varžo Lietuvą ir 
kitus Pabaltijo kraštus su savo 
okupantu. Dabartinė okupacija 
nėra tik iš naujo gąsdinimas, 
nėra tik iš naujo vergijos įve
dimas, bet pratęsimas tos pačios 
okupacijos, kuria dabartiniai 
vadovai jau pripažino neteisėta 
ir nuo kurios prasidėjo antrasis 
karas. 

Išeivija visomis jėgomis gina 
ir gins savo tėvynę, kreipdamasi 
į kitus kraštus, parodydama 
Sovietų Rusijos žiaurumus, 
savų kolonijų išnaudojimą. 
Daug praeityje buvo kolonijų, 
kurias valdė Europos didžiosios 
valstybės. Šiandien tos Azijos ar 
Afrikos tautelės, nors dar mažai 
kultūringos ir dar mažiau civili
zuotos, džiaugiasi nepriklau
somybėmis. Bet ir kai kur ten 
įsikišo komunizmas su savo 
apgaulinga ideologija, su savo 
išnaudojimu ir netikrais paža
dais. 

Tai žino valstybės priklau
sančios Jungtinėms Tautoms, 
kaip Sovietų Rusija. Bet jos tyli 
arba tik retkarčiais išdrįsta 
tiesą pasakyti. Sovietų Rusija 
vienintelė liko koloninė valsty
bė, kuri savo kolonijų nepalei
džia iš vergijos. 

Gal išeivija turės sulaikyti 
savo dovanų siuntimą, bet ji 
kreipsis į draugiškas valstybes. 
i jū vyr iausybes , kad jos 
pr ipaž in tų Lietuvą, ka ip 
nepriklausomą valstybę. Ji 
trečią kartą rusų okupuota, tan
kais ir ginklais valdoma, jos tur 
tai ir žemė išnaudojami Tą turi 
žinoti ir žinos laisvasis pasaulis, 
visa žmonija, nors ir netikės, 
kaip netikėjo ir anksčiau. 

Ramybės neturės nei Sovietų 
apgaulingas diktatorius Gor
bačiovas, nei jo pataikūnai, net 
rusai, norj valdyti pasaulį ir 
gyventi svetimu krauju ir sve
timu prakaitu Lietuva istorijoje 
buvo laisva. Buvo taip pat 
laisva laikotarpy tarp pirmojo ir 
antrojo karo. Ji bus savo siela 
laisva ir dabar, nors ir trečioje 
okupacijoje. Lietuva bus laisva, 
o Sovietų Rusija — vergų 
karalystė sugrius. 

Pr. Gr . 

Po antro pasaulinio karo pa
didinta sovietinė imperija su
darė didelį pavojų ne t ik Vaka
rų Europai, kur ią saugojo 
NATO 45 metus, bet gąsdino ir 
visą laisvą pasaul į savo 
verž lumu. Ko L e n i n a s su 
Trockio raudonąja a rmi ja 
nepajėgė pasiekti po pirmojo 
pasaulinio karo, tai Stalinas 
beveik dovanai laimėjo visą 
Rytų Europą ir Pabaltijo vals
tybes diktatoriškam valdymui 
dėl lengvabūdiško demokra
tinių valstybių politikų nuolai
di: • .o. Tik atominių ginklų 
baimė ir nuolatinis komunis
tinės santvarkos smukimas 
sulaikė nuo tolimesnių imperia
listinių kėslų. Dabar sovietinė 
imperija be ginklo verčiama 
trauktis atgal dėl jos pačios 
smukimo, prasidėjusio 1917 m. 

Šios imperijos — tau tų ka
lėjimo — griuvimas jau prasi
dėjęs. Keičiantis to kalėimo vir
šininkams, iškilo sumanus Gor
bačiovas, Stalino eros auklė
tinis, kaip imperijos gelbėtojas. 
Jam paskelbus atvirumo ir per
sitvarkymo politiką ir bent kiek 
pravėrus duris, pradėjo veržtis 
į laisvę pavergtos tautos, sudre-
bindamos visą imperiją, sprog-
dindamos jos sienas ir užtvaras, 
nes laisvės troškimas nugali 
baimę ir sunkiausias kliūtis. 
Netikėtai greitas Rytų Europos 
veržimasis demokratiniu būdu 
susijungti su Vakarų Europa 
sudarė palankesnes sąlygas ir 
Pabaltijo buvusioms nepriklau
somoms valstybėms siekti tų 
pačių tikslų. 

Lietuva pirmoji iš respublikų 
išdrįso ryžtingai siekti valsty
binės nepriklausomybės at
statymo. Išsigandę sovietai 
siuntė apsukrų Gorbačiovą at
kalbėt i l ietuvius nuo savo 
sumanymų. J i s , a tvykęs į 
Lietuvą, kaip įsitikinęs ko
munistas, įsipareigojęs laikytis 
Lenino principų, pirmiausia pa
garbino dar nenuverstą Lenino 
statulą. Toks jo akiplėšiškas 
elgesys buvo tautos, norinčios 
išsilaisvinti iš komunistinės 
vergijos, įžeidimas. Už tokį jo 
rusišką įžūlumą, pasipiktinę lie
tuviai galėjo jį nušvilpti ar net 
kiaušiniais apmėtyti. Po to, 
sus i t ikęs įva i r i a s l ie tuvių 
grupes, aiškino kaip mažiems 
vaikams, barė, pyko, grasino ir 
įtikinėjo, kaip būtų nenaudinga 
Lie tuvai p a s i t r a u k t i iš 
Kremliaus globos, o, be to, pa
kenktų perestroikai, jį patį nu
verstu ir visa imperija sugriūtų. 
Drąsūs lietuviai neišsigando, 
jiems nerūpėjo kaip ta žiaurioji 
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imperija sugrius — taikiu ar 
revoliuciniu būdu. Tik reikia 
apgailestauti , kad prezidentas 
Bushas ir jo patarėjai bijo tos 
imperijos griuvimo. Jie viešai 
paklausti apie Pabaltijo res
publikų išsilaisvinimą iš okupa
cijos mikčiodami vengia ištarti 
žodį nepriklausomybė. Atrodo, 
kad jiems geriau būtų, jei tos 
respublikos, kurios buvo nepri
klausomos, genau pasiliktų bet 
kokioje sovietinėje federacijoje. 
Tar iamas Pabaltijo valstybių 
okupacijos nepripažinimas tam
pa politine veidmainyste, išug
dyta t a r t u m šėtono šešėlyje va
d i n a m o el i to — r i n k t i n ė s 
politikų, intelektualų grupės 
užsienio reikalams. Gerai, kad 
laikinas Čekoslovakijos prezi
d e n t a s Havel . ka lbėdamas 
kongrese , teisingai visiems 
priminė, kad moralė turi būti 
aukščiau politikos, ekonomijos 
ir mokslo. 

Kiekviena imperija, užgrobusi 
k a i m y n i n e s valstybes ar 
tolimesnius kraštus, turi eko
nominio išnaudojimo ir politinio 
valdymo tkslus, bet sovietine 
žiauriausia, nes vykdo dar ir 
t au tžudišką politiką. Dabar 
artėjantis jos galas kai kam ke
lia pesimistines nuotaikas, bet 
tik ne pavergtoms tautoms. Pra
ėjusiais metais Jeltsinas, lanky
damasis Amerikoje, atvirai kal
bėjo, kad artėja nelaimė: „Mes 
esame a n t bedugnės krašto". 
Sovietinė imperija žlugs, jei 
perestroika nepasiseks ir gali 
sudary t i pavojų net visam 
pasauliui. Jis mano. kad Gorba
čiovas i lgai neišsilaikys, jei jis 
nepas ike i s besiblaškydamas 
tarp konservą;; viųjų-stalinistų 
ir radikaliųjų-pazangiųjų, kurie 
norėtų sekti Rytų Europos de
mokratėjimo pavyzdžiu. 

„Time" žurnale 1989 m. 
gruodžio 25 d. vedamajame 
David Aikman rašo: ..Kas bus. 
jei Sovietu Sąjunga griūva" 
Pradžioje jis duoda tokį sceno
vaizdį. „1992 m. Gorbačiovą nu
vertus, grius sovietinė imperija. 
Vidurinė Rusija bus valdoma 
rusų kraštutinių nacionalistų 
karinės diktatūros, Pabaltijo 
respublikas valdys radikalūs 
katalikai ir Centrinę Aziją — 
fundamentą istų musulmonų 
vadai . Tankai pa t ru l iuos 
Maskvos gatves, visą kraštą 
apims bairru badaujanti liaudis 
lies kerštą p-:eš buvusius komu
nistų n a r u s , žydus ir in
telektualus Toks sukurtas 
griūvančios mperijos scenovaiz

dis gali būti ar t i tikrovės. 
Nurodoma ir dvi tos katasrofos 
formos: revoliucija iš apačios ir 
iš viršaus. Gorbačiovo re
formoms nepasisekus ir jį nu
vertus, galimas revoliucinis 
pasikartojimas, primenantis 
1917 metus. Pirmas ženklas tai 
praėjusią vasarą įvykęs anglia
kasių streikas. Darbininkai 
buvo dalinai apraminti paža
dais, bet buvo sudaryti streikų 
komitetai, turį vietinės politinės 
galios. Jei naujų streikų banga 
plačiai paliestų gyvybines ūkio 
sritis, tada įsisiūbavusi liaudis 
gali nesulaikomai reikalauti 
griežtų politinių pakeitimų. Da
bar manoma, kad tokie streikai 
gali prasidėti dar šiais metais. 
Antras sovietų katastrofos at
vejis gali kilti iš viršaus suor
ganizuotas kar iuomenės ir 
KGB. Bet didesnis pavojus kyla 
iš rusų šovinistų, kurie yra 
antikomunistai ir antisemitai, 
bet darbininkų prielankumo 
gali nesusilaukti dėl jų despo
tiškumo, primenančio Stalino 
laikus. 

Dabar panaikinus komunistų 
partijos išimtinę teisę pirmauti 
ir Gorbačiovui suteikus plačias 
valdymo teises, greitų įvykių 
raidoje padėtis gali nenuma
tytai pasikeisti. Tačiau griūvant 
sovietinei imperijai taikiu, 
demokratiniu ar revoliuciniu 
būdu, Lietuvai ir kitoms Pa
baltijo tautoms susidaro beveik 
panašios sąlygos, kaip po pirmo 
pasaulinio karo atstatyti valsty
binę nepriklausomybę. Išrinkus 
demokratiniu būdu Lietuvos 
Aukščiausią tarybą-parlamentą 
jau yra teisinis pagr indas 
svarbiam žingsniui į nepri
klausomybę. 

AS PRISIKĖLIMAS 
IR GYVENIMAS 

Viešpaties Jėzaus draugas 
Lozorius. Marijos ir Mortos 
brolis, sirgo. Apie jo ligą pranešė 
laiku, bet jis pasiliko dar dvi 
dienas ten. kur anksčiau buvo 
ir kur skelbė Evangeliją. Kai 
jam buvo pranešta, kad Lozo
rius serga. Jėzus apaštalams 
pasakė: ..Ta liga ne mirčiai, bet 
Dievo garbei, kad per ją būtų 
pašlovintas žmogaus Sūnus" 
(Jn.11,4). 

Po dviejų dienų Jėzus atėjo į 
Betaniją. kur gyveno Lozorius ir 
jo seserys. Ten rado susigraudi 
nusius ir verkiančius artimuo 
sius. ypač seseris. Morta, iš
girdusi Jėzų ateinant, tuoj nubė
go su priekaištu: „Viešpatie, 
kad būtumei čia buvęs, mano 
brolis nebūtų miręs. Bet ir 
dabar aš žinau, kad Dievas tau 
duos, ko tik tu Dievą prašysi. 
Jėzus jai tarė: Tavo brolis pri
sikels" (Jnll,21-23). Bet kai 
Morta pasakė, kad ji žinanti jį 
prisikeliant paskutinę dieną, tai 
Jėzus pasakė: „Aš esu prisikė
limas ir gyvenimas. Kas tiki 
mane, — nors ir numirtų, bus 
gyvas. Ir kiekvienas, kuris gy
vena ir tiki mane, neragaus 
mirties per amžius. Ar tai ti
ki?" (Jn. 11, 25-26). Tada ir 
Kristus, kad j is yra Dievo 
Sūnus, kuris turėjo ateiti į pa
saulį ir atnešti žmonėms naujo 
gyvenimo pradžią. 

Jėzus nuėjo vėliau prie kapo. 
kur Lozorius buvo palaidotas ir 
pagal rytų papročius jo kapas 
uždarytas akmeniu. Jis paliepė 
jį lydėjusiems atrišti akmenį ir 
įsakė garsiai: „Lozoriau, išeik 

Gintė Damušyte kalbasi su Amerikos kon^resmanu Christopher Cox. G. 
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laukan. Numirėlis tuojau išėjo 
surištomis raiščiais kojomis ir 
rankomis, ir jo veidas buvo 
aprištas skepeta. Jėzus jiems 
tarė: Atraišiokite jį ir leiskite 
eiti. Daugelis žydų. kaip toliau 
kalba Evangelija, buvo matę, ką 
Jėzus padarė, įtikėjo j jį" (Jn. 
11,43-45). 

Tai Evangelijos pasakojimas 
apie įvykį, kuns buvo padarytas 
daugelio akivaizdoje ir daugelis 
įtikėjo. Ne tik prikeldamas iš 
numirusių, bet ir kitus stebuk 
lus darydamas Jėzus pirmiausia 
reikalavo tikėjimo, kad jis gali 
tai padaryti, kad jis tai daro 
Dievo Tėvo. kuris jį siuntė į 
žemę. vardu ir galia. Jis tai daro 
dieviška galia, kuri yra užslėp
ta žmogiškame kūne, gyvenan
čiam t a r p k i tų žmonių ir 
mokančiam apaš t a lus ir jį 
sekančius naujo mokslo. 

Iš Evange l i jo s t a i p pat 
žinome, kad ir iš numirusių pri
keltą Lozorių žydų vyresnieji 
norėjo užmušti, nes jo prikėli 
mas buvo ne paprasto žmogaus 
d a r b a s . J ė z a u s gyven imu 
sekimas, jo mokslu įsitikinimas 
buvo nesutaikomas su norinčių 
valdyti ir t au ta i vadovauti 
Rašto žinovų ir pariziejų 
mokslu. 

Penktajam gavėnios sekma
dieniui taikoma Evangelija apie 
Lozoriaus prikėlimą o apaštalas 
šv. Paulius dar sako romie
čiams: ..Taigi. t ie . kurie kūniš
kai gyvena, negali įtikti Dievui. 
Jūs tačiau nesate kūniški, bet 
dvasiški, jei tik Dievo Dvasia 
jumyse gyvena. Bet jei kas 
neturi Kristaus dvasios, tas ne 
jo. Jeigu Kristus jumyse, kūnas, 
tiesa, yra miręs del nuodėmės, 
bet dvasia yra gyva dėl nuteisi
nimo" (Rm.8.8-10). Kristus mirė 
dėl žmonių nuodėmių. Jis lais
vai prisiėmė gėdingiausią kry
žiaus mirtį, jis pasidavė pap
rastiems žmonėms, romėnų ka
reiviams, bet j is iš anksto 
prižadėjo trečiąją dieną 
prisikelti. O su juo prisikels ir 
visi tie, kuriuose gyvena Kris
tus, kurie seka Kristumi, kurie 
tiki jo mokslu ir savo gyvenime 
mėgina jį padaryti savo dalimi. 

Kaip Jėzus Kristus prikėlė Lo
zorių, kaip prikėlė iš mirusių 
mergaitę ar jaunikaitį , taip 
prikels ir savo sekėjus, jei tik jie 
tiki juo. seka jį, gyvena jo žo
džiais. J is , kaip Dievo Sūnus, 
yra prisikėlimas naujam gyve
nimui ir gyvybe amžinybėje. 

- A. Dls. 

ŽALIASIS VELNIAS 
J O N A S R Ū T E N I S 

Ne! Niekados! Jūs turite būti pasmerkti. Jūs! Taip! Jūs! 
Tik mirtis. 

Kieno gi tokia baisi valia? Žūti ar pasmerkti. Ką 
tu dabar, žmogau, sakai? Bet argi yra kita išeitis9 

iš svirtno ir mes su Žolele pasileidom sodo pakraštin. 
Matėm, kaip keli jau bėgo griovio link. 

— Kas atsitiko? 
Taip tai buvo klausimas. Kai pribėgom prie grio-
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gailės. 

Nepasmerksi ar pasmerksi — vis tiek pakils kiti azia- vio — viskas jau buvo įvykę. Žiaugra išbalęs griovio 
tiški būriai to raudono viesulo ir stumiami grėsmės gar viduryje ir klaikiom akim žvelgė į mus. Belaisviai buvo 
mės tardyti, smerkti ir žudyti. Ką aš, būdamas žmogus, susispietę krūvon. J juos spoksojo automatų tūtos, o 
turiu į tai atsakyti9 Mirtis... Mirtis... vis dar šnabžda 
visi pašaliai... Tik mirtis! 

nintys, 
imžiui, 

O gal slapstytis, kad jie mus gaudyt 
taip yra nutarę. Tam čia buvo įkurtas štabas. 1 
apylinkės gyventojus į vergų sąrašus suras. 
kurie pasipriešins — išnaikinti. Niekas jų nep 
Už du nušautus stribus visas kaimas -
Kurkliškių girios likimo... išvertė griovius 
lavonus — užvertė ir kaip nebūta... Taip žūt; 
nepasmerkus? O Viešpatie, kokios n e g e ^ 
kokios didelės abejonės ir kokia, gal net visar: 
nepakeliama našta... mirtis? Taip! Tik mirt>' 

Argi tokia turi būti pasaulyje dalia? Kode: p»-r visus 
amžius ji tokia rūsti? kas įdiegė pagiežą, nu- • -tinimą 
ir paniekinimą? Kas? Negali būt i , Viešpati- <ad tai 
tu? Mes! Mes! Tavo tvariniai pamynę geru - JS pra
dus į blogį pasinešėm... Mes! Ir taip am/ * kau-
damiesi, dažnai giriamės kit iems vargą 
atnešę. Kodėl tokia rūsti žmogaus dalia? 

Ir drebu aš apie tai galvodamas, ir kenčn; ' nerimo 
apimtas pats savęs bijoti pradedu. Aplink v. ašaliai 
vis dar šnabžda ir šnabžda: mirtis... mir t is riirtis... 
Taip! Tik mirtis! Tos minutės skubėdamo- nežinią 
nešasi paslaptingąjį mirties šnabždesį ir v - -artoją: 
šiandiena jie, o rytoj tu... Taip, šiandiena j J iems 
šiandien rūsčios nedalios valanda artėja ir..." •• '•<* visko 
pabaiga... O aš? Nejaugi aš rytoj? Taip! A r r , į rytoj? 
Kodėl man žūti? Aš čia neatsiradau pikta -iia. Jie 
nekviesti svečiai... Kam juos pateisinti ,ka " žudo9 

Vyksta pikta kova. Nešanti negandą kovotojams 
ir priešams. Toks jau nerašytas įstatymas, kurį vargu 
ar pajėgs kas pakeisti. Mes kuo toliau ir sėkmingiau 
žengiam ir tobulėjam, tuo auga norai ir kasdien blo-

-įlaukė gis gimdo naujus gėrio priešus. Ir todėl sprendimo žūti 
uvertė dar nėra! Kitaip užges laisvės žiburiai. Nelaisvėje 
u visai amžinai liks Lietuva! O mes gi išėjome savo pirkelėm 

šviesos parnešti. Išėjom, kad sesės vėl pintų vainikus 
pakeles rūpintojėliams... 

Op! Op' Kas ten? Nemunėli... 
Ir vėl nuklydau nuo to viso košmaro, net nenorė

damas. Vėl prieš akis stojo visi skubūs reikalai, vėl 
abejones ir nerimas Sprendimas gi reikalingas tuoj pat 
Visi laukė įsakymo. 0 aš? Aš vis delsiau ir delsiau, tar 
tum iš kažkur turėtų ateiti žinia vienaip ar kitaip pasi 
elgti. Aiškiai žinojau, kad tokios žinios nesulauksiu. 
Ir vis dėl to drebėjau ir bijojau ištarti tą pasmerkimo 
žodį. 

edalią 

mumis? Kur mes O kas po to? Kas tada su 
dingsime? Gi nutarėm, kad negalime, kaip zuikiai 
išlakstyti. Kas mūsų laukia rytoj Kokia tai bjauri 
ir juoda praraja... 0, Viešpatie, klausimai, klausimai 
ir begales jų... Grįžau j svirną - Žolelės būstinę. Uisvi 
nuo tarnybos vyrai sukritę snaude, o Žolelė pamatęs 
mane žvilgterėjo ir tarė: 

— Vade, ko delsiam?! 
Staiga šūvis. Po jo kitas. Vyrai, kaip vienas išlėkė 

šalia Žiaugros gulėjo negyvas leitenantas Lapajevas 
ir Aiva. 

— Viešpatie!.. 
Paaiškėjo, kad Žiaugra nuėjęs patikrinti moterims 

skirtos apsaugos. Aivai pasimeilinus, neteko ginklo. 
Ji jrėmusi parabelį į jo nugarą atsivarė iki griovio, iš
kvietė Lapajevą ir jį nušovus pati nusišovė... Tas įvyko 
taip netikėtai ir be jokio įtarimo. Visi buvo be žado ir 
labai nustebę. Ir mes atbėgę taip pat stovėjom ir 
tylėjom... Žiaugra stovėjo išbalęs ir bežadis. 

Užvinau! Tuoj pat įsakiau griovį apsupti ir kaip 
perkūnas iš giedro dangaus sugriaudžiau: 

— Ugnis! 
Virto kūnai Traškėjo automatai . Sruvo žemėn 

kraujas... Temo akyse... Giliai susopėjo krūtinėje. 
Riedėjo ašaros Mano peties ats irėmus kūkčiojo Udrė. 

— Taip... — tarė išlaukęs — tai buvo seniai, bet se
ni atsiminimai neišdyla. 

Tam siaubingam įvykiui įvykus aš nežinau, ar kas 
pasiliko prie to gėdos grovio Aš skubiausiai pa
sitraukiau nuo jo pirmas Niekas man nieko nesakė 
ir nekalbino. Žinojau, kad tai, kas įvyko, turėjo būti 
atlikta, bet tas epizodas su Aiva mane slėgė. 

Kai susirikiavom vėl tolimesniems veiksmams, 
nieko neslėpdamas prisipažinau savo vyrams: 

(Bus daugiau) 
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H O R I Z O N T A I 
LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 

VĖLIAVOS P R I E 
LINCOLNO PAMINKLO 

Buvo šeštadienis, kovo 23 d. 
vėlyva popietė. Po Washingtoną 
siautė ne ankstyvo pavasario, 
bet vėlyvos žiemos diena, iŠ ap
siniaukusios padangės krentant 
snaigėms ir pučiant žvarbokam 
vėjui. Tačiau nei oras, nei kiti 
dalykai neatbaidė lietuvių iš
girsti skubų Lietuvių Bend-
ruoi įenės prašymą ir rinktis į 
JAV sostinę VVashingtoną ma
nifestacijai už Lietuvą, kuri 
saukiasi laisvojo pasaulio pa
galbos. Manifestacijos buvo 
numatyta Lafayette parke prie
šais Baltuosius rūmus Tačiau 
t ik penktadienio popietę 
sužinojus, kad ten demonstruos 
kiti — salvadoriečiai, — lietuvių 
manifestaciją nutarta perkelti 
prie Lincolno paminklo. Ren
gėjai — LB pareigūnai — apie 
naują vietą suspėjo painformuo
ti ne tik sostinės, bet taip pat 
Baltimorės, Pittsburgho, Cleve-
lando ir kitų vietų lietuvius, į 
VVashingtoną važiavusius spe
cialiais autobusais ir nuosavais 
automobiliais. 

Kai atsiradau prieš 4 vai. prie 
Lincolno memorialo, jau plevė
savo daug Lietuvos trispalvių, 
taip pat matėsi Latvijos, Estijos 
ir Ukrainos vėliavos bei gausy
bė plakatų su įvairiais šūkiais, 
kaip „Gorbačiove, nekišk nagų 
prie Lietuvos" ir pan. Nors siau
tė žvarbus vėjas nuo čia pat 
esančios Potomacc upės, bet lie
tuvių ir jų draugų nuotaika ry
šium su paskutiniais įvykiais 
Lietuvoje buvo įkaitusi. Tuo tar
pu žmonių minioje, kuri siekė 
netoli 1.500. sukiojosi televizijos 
kameros ir zujo daugybė 
reporterių. 

Pirmasis nuo Lincolno pa-
m nklo laiptų ištie~*~s ilgos tri
spalvės fone prabilo JAV Lietu
vių jaunimo sąjungos pirmi
ninkas Darius Sužiedėlis, paste
bėdamas. I ad tryliktąją Lietu
vos nepriklausomybės dieną 
mes čia susirinkome solida
rizuodami su neginkluotais Lie
tuvos žmonėmis. Sužiedėlis pa
brėžė, kad ir Lietuvos žmonių 
aspiracijos yra tokios pat, kaip 
prieš 30 metų nuo šiu laiptų 
skelbė dr. Kingas — ir jie siekia 
laisvės. Kovo 11 d. Lietuvos 
Aukščiausioji taryba vieningai 
paskelto atstatanti Lietuvos 
nepriklausomybę ir nuo tos die
nos lietuviai vėl siekia įstoti į 
visų pasr lio t a u t ų bend 
ruomene. tačiau kaimyninė 
rytų šalis jai pastoja kelią, tad 
Lietuva žvelgia į Vakarus, į 
mus. 

Sužiedėliui baigus ugningą 
įžanginį žodį. tylos minute buvo 
pagerbti žuvusieji už Lietuvos 
laisvę ir D. Šimonytė-Miller su 
minia sugiedojo JAV himną. 

MORALINĖS IR 
POI ITINES PARAMOS 

LIETUVAI 

Antrasis kaloejo Lietuvių in
formacijos centro VVashingtone 
vedėjas Viktoras Nakas. Šis ora
torius nurodf. kad lietuviai prie 
Lincolno paminklo susirinko dėl 
dviejų priežasčių. Pirma, pa
reikš i paramą nikiam, demok 
ratišk^m, konstituciniam judėji
mui, siekiant atgauti nepriklau
somybę. Antra , kreipt is į 
Amerikos žmones. Kongresą ir 
Baltuosius rūmus, siekiant 
moralines ir politines paramos 
nepriklausomai Lietuvai. 

V. Nako. kaip ir D. Sužiedėlio 
kalbos buvo palydėtos ovaci 
jomis. Manifestacijai tęsiantis 
perskaitytas Lietuvos atstovo 
VVashingtone ir prie Švento Sos-
u- Stasio Lozoraičio sveikinimas 
Lietuvos prezidentui V Lands
bergiui ir Lietuvos žmonėms 
kovo 1 ] dienos proga. Savo 
sveikinime Lietuvos atstovas 

pabrėžė, kad bet koks bandymas 
nesiskaityti su lietuvių tautos 
valia bus nelegalus aktas, pažei
džiant principus, kurie nustato 
t a ik ius san tyk ius t a r p 
valstybių. 

LB Washingtono apylinkės 
valdybos narys dr. J. Laukaitis 
dalyviams-ir tarp jų esantiems 
spaudos bei televizijos korespon
dentams perskaitė Lietuvos 
vyriausybės kovo 22 d. kreipi
mąsi į pasaulio vyriausybes ir 
geros valios žmones. Pareiš
kime pasakyta, kad Lietuvos 
respublika legaliai egzistuoja 
nuo kovo 11 d., tačiau pastaro
siomis dienomis vis labiau 
aiškėja, kad k i ta valstybė 
ruošiasi panaudoti jėgą prieš 
Lietuvos respubliką ir jos pilie
čius. Lietuva prašo, kad viso 
pasaulio šalys protestuotų prieš 
spaudimą ir galimą jėgos bei 
smurto panaudojimą prieš 
Lietuvą — taikią valstybe pa
saulio šalių bendruomenėje. 

PARAMOS REIKIA NE 
RYTOJ, O ŠIANDIEN 

PLB valdybos atstovas Rai
mundas Kudukis, su žmona ir 
kitais specialiai atvykęs iš Cle-
velando, perdavė to miesto ir 
valstijos pareigūnų pritarimą 
Lietuvos nepriklausomybei ir 
kreipėsi į prezidentą G. Bushą 
r e ika l audamas , kad JAV 
pripažintų Lietuvą ir ten pasiųs
tų savo ambasadorių. Savo žodį 
baigdamas pabrėžė, kad mes ne
siekiant karinės intervencijos, 
neprašom pinigų. „Meb prašome 
moralinės paramos, pone pre
zidente!", s.ikė PLB valdybos 
atstovas, susilaukęs karštų 
ovacijų, o šiuos jo žodžius vos 
pusantros valandos praėjus jau 
citavo CBo televizija, jos atsto
vei duodant pranešimą nuo Lin
colno ruminklo laiptų. 

D. Sužiedėl iu ' verčiant , 
trumpą žodį miniai tarė buvęs 
Lietuvos ginkluotosios rezis
tencijos dalyvis P. Pečiulaitis, 
su ekskursija atvykęs iš Cle-
velando. Pa ramą Lietuvos 
siekiams taip pat pareiškė 
latvių, estų ir uk ainiečių atsto
vai. Ukrainiečių atstovė palin
kėjo, kad Lietuva būtų pirmoji 
išstojusi iš Sovietų Sąjungos. 

MALDA IR ŽVAKIŲ 
VIGILIJA 

Po kalbų visi nulipom į apačią 
prie didelio baseino (Reflection 
^>ool). kurio vandenyje atsi
spindi prezidentu W ashingtono 
ir Lincolno paminklai ir čia, 
puslankiu sustoję, kai kurių 
rankose degant žvakutėms, nes 
j au temo, sugiedojom Lietuvos 
himną ir giesmę ..Marija, Mari
ja" . Netrukus manifestacijos 
vaizdas perdavė CBS, ABC, 
NBC ir vietiniai televizijos 
kanalai. 

Vigilijai prie Lincolno memo
rialo pasibaigus nemaža dalis 
lietuviu, ypač atvykusių iš 
toliau, autobusais nuvažiavo 
prie Sovietų Sąjungos ambasa
dos ir čia tęsė žvakių vigiliją, 
kartu skanduodami šūkius ir 
dainuodami lietuviškas dainas. 
Policija po įvykdytų salva-
doriečių areštų l ie tuviams 
netrukdė. Visur matėsi ir iš Lie
tuvos atvykusių. 

Pažymėtina, kad ši manifesta
cija JAV sostinėje įvyko beveik 
spontaniškai, ją suorganizavus 
per 2-3 dienas, o išvakarėse dar 
reikėjo pakeisti ir jos vietą. 
Tačiau viskas praėjo be mažiau
sio priekaišto, aktyviai daly
vaujant ir gyvajam išeivijos jau
nimui Tuo tarpu antradienį, 
kovo 27 d., iš rytinio JAV 
pakraščio suvažiavę Lietuvos 
vyčiai taip pat surengė manifes
taciją prie Kapitoliaus. 

„SPINDULYS' ' PRISIMENA 
VIDĄ SIDRYTĘ 

Vasario 23 d. Californijos 
Marymount gimnazija, kurioje 
mokytojavo tragiškai žuvusi 
a.a. Vida Sidrytė, prisiminė 
savo mielą mokytoją mokyklos 
Ta rp tau t in i ame festivalyje. 
Vida Sidrytė kasmet šiame fes
tivalyje paruošdavo lietuvių 
stalą ir kelias mokines apreng
davo lietuviškais tautiniais dra
bužiais. Pris imindami Vidą 
Sidrytę, Marymount gimnazija 
pakvietė Los Angeles „Spindu
lio" šokėjus pašokti jos atmi
nimui. Nors festivalis vyko 
dienos metu, Tina Petrušytė, 
Miranda F r a n k e n ir Dana 
Augutė-Scola mielai sut iko 
dalyvauti Vidos Sidrytės pager
bime. 

G. R. 

„SPINDULIO" BLYNŲ 
BALIUS 

Los Angeles „Spindulio" an
sambl io t r ad ic in i s „ B l y n ų 
balius" vasario 24 d. vyko Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. 
Vakaras pasižymi tuo, kad ly
giai prieš metus „Blynų baliuje" 
„Spindulys" prarado ansamblio 
steigėją ir vadovę. Diriguodama 
chorui, mokytoja Ona Razutienė 
s taiga suklupo ir nustojo 
kvėpuoti. Nors visi šokėjai suėję 
į bažnyčią karštai meldėsi, ne
buvo įmanoma jos atgaivinti. 

Mokytoja Ona Razu t i enė 
džiaugtųsi jos įsteigtos tautinių 
šokių šokėjų grupės pasirodymu 
šių metų „Blynų baliuje". 

Programą pradėjo „Spindulio" 
vadovė Danguolė Razutytė-Var-
nienė. Sveikino visus susirinku
sius, prisiminė savo mainytę ir 

programą vesti pakvietė Rimą 
Navickaitę ir Gailę Radvenytę. 

Svečius pradžiugino Paulius 
Gražulis ir Auris Jarašūnas, 
suvaidindami Alės Rūtos „Laši
ninis ir Kanapinis". Žiūrovai 
turbūt nebūtų tiek juokęsi, jei 
jaunieji artistai būtų atsiminę 
savo eiles. Kanapinis prie savo 
pirmosios eilutės pridėjo savo 
paties sukurtą eilutę ir Laši
ninį tiek sumaišė, kad abu 
nebepajėgė atsigauti. Buvo sma
gu žiūrėti, kaip šie artistai 
bandė atsimint eilutes. Viena 
šokėja . užlindusi už scenos, 
šnabždėjo Lašininio ei les. 
Kanapinis gudriai pasižiūrėjo į 
pranešėjos Laimos Žemaitai-
t y t ė s lapą. Juokinga buvo 
matyt i Kanapinio eiles, dailiai 
surašytas ant jo rankos. Ačiū 
abiems artistams už tokią sma
gią „Blynų baliaus" pradžią. 

Šiame vakare pasirodė nema
žai jaunų talentų: Austė Kuolai-
tė, Aleksas Newsom, Adrija Ka
r a l i ū t ė , ir Vilija Seka i tė 
deklamavo Vytės Nemunėlio 
eiles, Viktoras Karuža skambi
no pianinu, Aras Žirgulis de
monstravo Tai Kwon Do. 

Jaunimo choras, vadovau
jamas muz. Aloyzo Jurgučio, pa
da inavo Džiugo „Aš esu 
lietuvis" ir Bertulio „Mūsų 
vėliava". 

Patys jauniausi „spinduliu
ka i" , Sv. Kazimiero lituanis
tinės mokyklos mokiniai, suvai
dino „Išbėgs pelė iš miško" ir 
„Siuntė senis ožką". Energingi 
„spinduliukai", pavirtę ožiu
kais, pašoko oželį. 

Vyresni šokėjai — Andrius 
Gedminas, Dana Scola, Mi
randa Franken, Tina Petrušytė, 
Nida Gedgaudaitė ir Lina Baip-
šytė suvaidino „Berneli mūsų, 
nekraipyk ūsų". 

«*Ss 

1990 M. DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖS 
EKSKURSUOS Į UETUVĄ LIEPOS 5-8 d. 

BALTIC TOURS siūlo šeštas 7 
šventes metu: 

10 ir 13 dienų keliones Lietuvą Dainų ir šokių 

LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA 

15 dienų kelione. 7 dienos Lietuvoje 
7 naktys Vilniuje. 2 Maskvoje. 2 Leningrade. 2 Helsinkyje 

Kelione #629 
Birželio 29 - liepos 13 
Viešbutis LIETUVA 

LIETUVA IR VOKIETIJA 

$2.459 00 iš Bostono ir Niujorko 
$2.659 00 iš Čikagos 

Oro linija — Fkmair 

PRIVATUS „CHARTERED LĖKTUVAS IŠ BERLYNO Į VILNIŲ 
18 dienų kelione. 13 dienų Lietuvoje. 14 naktų Vilniuje. 2 V. Berlyne 

Viešbutis LIETUVA 
Kelione #702L $2.269 00 iš Bostono ir Niujorko 
bėros 2 - 19 d. $2.369.00 iš Čikagos 

Viešbutis TURISTAS 
Keionė #702T $2.049 iš Bostono ir Niuiorko 
Liepos 2 - 19 d. $2.149 00 iš Čikagos 

Oro Hnl|a KLM „Chartef su AEROFLOT 

LIETUVA 

11 naktų Vilmute. 
13 dienų kelione. 10 dienų i.ietuvoje 

KC ;one #703A $2.049.00 iš Bostono > Niujorko 
Liepos 3 - 15 d. $2.249.00 iš Čikagos 

Viešbutis UETUVA 
Oro linija — PAN AMERICAN 

UETUVA IR SUOMIJA 

14 dienų kelione. 10 dienų Lietuvoje 
11 naktį Vilniuje. 1 Helsinkyje 

Kelione #703B 
Liepos 3 - 16 

Oro linija — Flnnair 

Viešbutis TURISTAS 
$1.949.00 iš Bostc-c 
$2.149.00 iš Čikagos 

Niujorko 

Niujorko 
Viešbutis TRINAPOLIS 

Kelione #703C $1.749 00 iš Bostone 
Liepos 3 - 1 6 $1.949 00 iš Čikagos 

Ramioje Vilniaus priemiesčio Žirmūnų apylinkėje 4 aukš'ų TRINAPOLIO viešbu
tis turi restoraną ir barą. Labai tinkamas individualiam a' grupiniam turizmui 

Kelione #7030 
Liepos 3 - 16 

$1.649 00 
$1.849 00 

IŠ Bostono 
iš 

ir Niujorko 
Čikagos 

Patogu pageidaujantiems gyventi privačiai Butai išnuomoia"^ tik 14-kai asmenų. 
Už susisiekimą, maistą, miesto apžiūrėjimą ir šventes programas turistas apsimoka 
atskirai 

| visų kitų kelionių mokesti (Skaičiuota bilietai; Damų-Sc« u šventes programas, 
pusryčiai, pietūs, vakanen*. V Berlyno ir Helsinkio apj j-eunas. susisiekimas. 
BALTIC TOURS vadovas keliones metu 

Informacijai « lankstinukams skambinkite arba rašykite 
MENE TOURS 

77 OAK St. Swtt« 4 
Noarton, MA 021*4 
Tol.: «17-S«S-«0M 
Faz: •17-S32-77I1 

Kol jaunieji šoko „Pas močiu
te augau", .^ilvitį", „Kanapę", 
ir „Suk, suk ratelį", Gaile Rad-
venytė skatino svečius ka r tu 
dainuoti. 

Žiūrovai, negirdėjusieji „Spin
dulio" Vasario 16-tosios mi
nėjime, nustebo išgirdę taip 
skambiai dainuojantį chorą. 
Choras žymiai pagerėjo dėka 
muziko Viktoro Ralio, kuris, čia 
atsikėlęs iš New Yorko, šiais 
metais įsipareigojo vadovauti 
chorui. Pasigėrėtinai buvo atlik
ti Gudauskienės „Tėvynės mar
šas", liaudies dainos „Šviesi 

nak t i s " ir „Per klausučių ūly-
tėlę" , ta ip pat i r Budriūno 
„Grąžinkit laisvę". 

„Spindulio" šokėjai pašoko 
klumpakojį, subatėlę ir jaunys
tės šokį. Gytis Gasperaitis, Vi
lius Žalpys, Paul ius Gražulis, 
Tauras Radvenis i r Auris Jara
šūnas padainavo Gyčio Gaspe-
raičio išmokytą kar išką dainą 
„Ei tu žirge, ž i rge". Šokėjai 
pašoko čigonėlį ir landytinį, pa
demonstravo Gyčio Gasperaičio 
išmokytą liaudies šokį su dain^ 
„Eisime boba", ir kvietė svečius 
prisidėti pr ie šokio. 

Dėkojame „Spindulio" vado
vei Danguolei Varnienei už 
šokių išmokymą, Viktorui 
Raliui ir Aloyzui Jurgučiui už 
chorų vedimą, Onai Baraus
kienei ir Jonui Arui už akompa-
navimą, o Jonui Bužėnui, Ritai 
Žukienei, Rimui Polikaičiui, 
Danguolei Kuolienei ir Aldonai 
Butk ienei už bendradarbia
vimą. 

Didel i s ačiū šeimininkei 
Ramunei Ruzgytei ir jos padė
jėjams už blynų, kugelio, dešrų 
ir kopūstų paruošimą. Visą rytą 

(Nukelta į 6 psl.) 

INTERNATIONAL (708) 430-7272 
9525 SO. 79TH AVENUE HrCKORY HILLS, IL 00457 

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

1090 *.KSKURSUŲ TVARKARAŠTIS 
9001 KULTŪROS K O * ^ ^ 5 9 GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS gegužės 15-31 d 

Čikaga/Be^- ~tt00™us: Lietuva 14 nkt. Vakarų Berlynas 1 nkt. 
KAINA: 10Km 

9002 TURISTINĖ KELIONĖ SU SUSTO 

7272 M * f 

't* :ft«tP- OKIETUOJE birželio 7-22 d. 
SW# 3 nkt. 

9003 

9004 

9005 

Maskva 1 nkt. Lietuva 10 n^lajp? 
KAINA: Iš Čikagos $2 ,62 i \v iš New Yorko $2,490.00 
DAINŲ ŠVENTĖ birželio 29-liepos i«= ' o X j O " * * 
Vilnius per Torontą/Hetei"1'' $ P * * " f / o nkt. 
KAINA: $2,280.00 

DAMŲ ŠVF'*9> „Grandies" Ansamblio iškyla liepos 2-25 d. 
SI KELK* 0°<»PARDUOTA 

OP^KVENTĖ liepos 3-19 d. 
čii \a/Bertynas/V"ilnius: Lietuva 14 nkt. Vakarų Berlynas 1 nkt. 
KAINA: $2,095.00 

9006 TURISTINĖ KELIONĖ SU SUSTOJI*;*** JSTRUOJ IR VENGRIJOJ rugpjūčio 1 -16 d. 
Lietuva 10 nkt. Viena 2 nkt. Bud~«j3r 

V»\arr 

2 nkt. 
KAINA: Iš Čikagos $2,762.0rjjSS^ew Yorko $2,642.00 
(Visos kainos gyvenant & ^.vambaryje) 

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 PATARNAUSIM! 
MŪSŲ FIRMA TAIP PAT SUTEIKIA VISAS 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 VVashingtone — 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 šį patarnavimą greitai ir patikimai parūpinti mašinas, bei iškviesti jūsų artimuosius 
jiems patogiu laiku, be palydovo, už Jūsų nurodytą sumą apsiprekinti užsienio valiutos parduotuvėje 

K&V 

Kainoraščiai bei platesnė informacija bus mielai Jums pristatyta kreipiantis 

G. T. INTERNATIONAL INC. 
9S2S SO. 79TN AVENUE 

HrCKORY HILLS, IL S04S7-2259 
TEL. 704-430-7272 

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESj Į 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 

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

SPECIALIOS NUOLAIDOS GRUPĖMS 

Be Mų keSonk* feSnm vykti Ir 1 — 9 1 — — tevyko Ir grptl bei kurtą tftoną. Skam* 
Dinkite \ ,,Vyt| oet kiformedlų. 

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

Užsitikrinti vietai siųsti 100 dol. mokestį asmeniui 

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SSRVfCE, INC. 
2129KfMpp*L 

•rookfyn, N.Y. 11229 
Tel. 719.709-3990 

. I 



„RUSAI KRYŽKELĖJE" 
IR RUSŲ SIBIRAS 

VYTAUTAS SKUODIS 

Sausio 30 d. .,Drauge" buvo 
a t s p a u s d i n t a s iš Lie tuvos 
nesen i a i a tvykus io Valdo 
A n e l a u s k o s t ra ipsnis , pa
vadintas „Rusai kryžkelėje". 
Pavad in imas intriguojantis. 
Dar daugiau intriguojanti ir 
straipsnio aštuntoje eilutėje nuo 
pradžios pras idedant i teze: 
,.Žiūriu pesimistiškai. Nesi
tikiu, kad Kremlius geruoju 
paleistų iš savo nagų kurią nors 
vieną koloniją." (Pabraukimai 
mano — V. Sk.). Čia turima 
galvoje Pabaltijo kraštų išsi
laisvinimo perspektyvos. 

Tokio A. Anelausko pesi
mizmo argumentas — , .Gor
bačiovas aiškiai juk išdrožė (...) 
„Dabartinė partinė valstybės 
vadovybė neleis Sąjungos 
suirimo". 

Deja, šiais laikais labai sunku 
būti pranašu. Savo „teorinį" 
s t r a ipsn į be ra šan t , Rytų 
Europos socialistinis blokas ne 
t ik dar labiau suskilo, bet lyg 
ledo lytys ėmė tolti nuo kranto, 
vadinamo Sovietų Sąjunga. O 
straipsnį „Rusai kryžkelėje" 
a tspausdinus , jau aštuntoje 
dienoje įvyko didelis katakliz
mas pačioje „partinėje valstybės 
vadovybėje", kada TSKP, iš 
visų pusių spaudžiama, buvo 
priversta paties Gorbačiovo 
lūpomis atsisakyti komunistų 
partijos monopolijos. 

Taigi imperijos valdžia, prisi
taikydama prie naujų sąlygų, 
keičiasi, demokratėja. 

Pagal antrąją pranašystę, 
„kol visa imperija nesugrius, 
vargiai vieni nepriklausomybę 
pasieksim". Jeigu tai priim
tume už gryną pinigą, išeitų, 
kad tie. kurie dabar Lietuvoje 
kovoja UŽ Lietuvos laisvę, ir 
išeivija užsiima tiktai nerimtu 
žaidimu. Taigi, geriau sėdėtų 
ramiai ir lauktų, kol toji imperi
ja pati sugrius, kaip sugriuvo 
Berlyno siena. Ji gal būtų iš
silaikiusi dar šimtą metų. jeigu 
pavys vokiečiai jos nebūtų iš
vertę' Rusai, stovėdami „kryž
kelėje'", tos imperijos tikriausiai 
nesugriaus, nes ne tiek jau daug 
respublikų nori nuo jos atsi
skirti. 

Neteisingas tvirtinimas, kad 
..pati Rusija lig šiol, galima 
sakyti, vis dar tyli. Demokrati
nis politinis sąjūdis Rusijoje kol 
kas silpnokas tiek kiekybiškai, 
tiek ir kokybiniu atžvilgiu."' 

Nors šiek tiek žvilgtelėjus j 
Lietuvos pogrindžio ir jo ryšių 
istoriją, tikriausiai žinotume, 
jog pastarųjų dviejų dešimt
mečių disidentinio judėjimo 
Sovietų Sąjungoje pradininkai 
buvo rusai ir kad tas judėjimas, 
augdamas ir keisdamas formas, 
šiuo metu jau yra apėmęs pla
čius rusų tautos sluoksnius. 
Jeigu prieš 20 metų disidentu 
demonstracijose Maskvoje daly
vavo vos kelios dešimtys drąsuo
lių, tai š.m. vasario mėn pra 
džioje reikalauti komunistų par
tijos diktatūros panaikinimo 
prie raudonų Kremliaus mūru 
susirinko ketvirtis milijono. 

Nepagrįsti ir kiti „teoriniai" 
samprotavimai bei išvedžioji
mai, turintys kategoriškumo 
atspalvį. 

Nesutinku su tvirtinimu, kad 
..Sibire gyvenantys žmones 
prakt i ška i ir neturi jokios 
nacionalinės savimonės. (...) 
Save laiko kažkokia beveide 
„tarybine liaudimi". Tai yra 
taut in is vakumas. kur iame 
slypi didžiulis pavojus. Jeigu jo 
nepavyks užpildyti tikru teigia
mu demokratiniu tautiškumu, 
sovietinė valdžia, komunistų 
partija gali greit užpildyti 
savuoju". 

Kad keturis kartus pabuvojau 
Sibire ir daugmaž pažįstu Sibiro 
žmones, žinoma, ne argumen
tas. O leistis į diskusijas su 

žmogumi, kuris nejaučia at
sakomybės už savo žodžius, tie
siog nesinori. Nuomonę apie 
Sibiro gyventojus paneigia kad 
ir toks, šiek tiek senstelėjęs 
anekdotas. 

Universitetą pabaigęs jaunuo
lis atvyko iš Sibiro į Maskvą 
laikyti stojamųjų egzaminų į 
aspirantūrą (ruošti disertaciją). 

Egzaminatorius jo klausia: 
— Sakyk, kas įkūrė komunis

tų partiją? 
— Žinau! Toks visas apžėlęs 

plaukais, t iktai akys matosi... 
— Koks jo vardas? — Klausia 

egzaminatorus. 
— Vardas? — sumišęs pakar

tojo jaunuolis. — Neprisimenu. 
— Tai gal žinai, kas buvo 

Sovietų Sąjungos valstybės įkū
rėjas? — paklausė egzamina
torius. 

— A, šitą žinau! — pralinks
mėjęs sako egzaminuojamasis. 
— Tai toks plikas, prisimerkęs, 
su šiek tiek prasikišusiais 
azijatiškais skruostikauliais. Jis 
turėjo mažą barzdelę, o panosėje 
nedidelius ūsus. 

— Na. o vardas? Vardas jo!? — 
pakeltu balsu šūktelėjo egza
minatorius. 

— Nežinau, — tyliai prisipaži
no kandidatas į aspirantus. 

— Pasakyk, kas dabar yra 
mūsų valstybės ir partijos 
vadas? 

— Tai toks su didele kam
puota galva, plačiais antakiais, 
labai nerangus. Jį dažnai rodo 
per televiziją... 

Išgirdęs tokį atsakymą eg
zaminatorius atsistojo, užsirūkė 
ir, priėjęs prie lango, ilgai 
žiūrėjo kažkur į tolį. 

Po valandėlės atsisukęs į 
būsimą aspirantą klausia" fa. 

— Ei, vaikine, iš kur tu toks. 
atsiradai? 

— Ar aš? Aš iš Kamyšino. 
Egzaminatorius vėl nusisuko 

į langą ir po minutės giliai 
atsidusęs ištarė: 

— Ech, važiuoti man į tą jūsų 
Kamyšiną... 

Taigi, to nelaimingo dėstytojo 
nuomone būtu didžiausia laimė 
atsidurti kuriame nors Sibiro 
užkampyje, kuriame žmonės 
nežino nei Markso, nei Lenino, 
ne t ir dar tebegyvenusio 
Brežnevo. 

Žinoma, anekdotas pasilieka 
anekdotu, nors jame. kaip 
aplamai visoje tautosakoje, yra 
daug gyvenimiškos tiesos. Ta
čiau būtu įdomu žinoti kaip gi 
dabar atrodo Sibiras, kurio var
das yra gerai žinomas visiems 
lietuviams ir toli gražu nesuke
lia teigiamu emocijų. 

Taigi apžvelkime jo didžiules 
platybes nuo Uralo kalnų iki 
Ramiojo vandenyno ir Šiaurės 
ledjūrio pakrančių, trumpai 
paminėdami tiktai kai kuriuos 
praėjusių metų antrojo pus
mečio įvykius, kurie parodo, jog 
ir Sibire vyksta demokratinės 
permainos. 

DRAUGAS, šeštadienis. 1990 m. kovo men. 31 d. 

Vyriausio Lietuvos išlaisvinimo komiteto valdybom posėdis su svečiais. Iš kairės sėdi: A. Regis, 
dr. D. Krivickas. Lietuvos atstovas St. Lozoraitis. % udybos pirm. dr K. Bobelis ir B. Bieliukas: 
stovi: dr. A. Budreckis. V. Bražėnas, dr L Kriaučt ūnas, R. Šakiene. P. Narutis. J. Giedraitis, 
dr. E. Armaniene. J. Bobelis. V. Jokūbaitis, dr. J Stikliorius ir J. Čikotienė. 

Nižnij Tagil. 1989 m. birželio 
22 d. įsteigta krikščionių 
patriotinė sąjunga ..Už dvasini 
ir biologinį liaudies išsigelbėji
mą". Čia savilaidos būdu išeina 
žu rna l a s „Tropy" (TakaiL 
V i s u o m e n i n i s - p o l i t i n i s 
komitetas čia leidžia informaci
nį biuletenį „Vozroždenije" 
(Atgimimas), kurio iki 1989 m. 
rudens jau buvo išėję 27 
numeriai. 

S v e r d l o v s k a s . 1989 m. 
rugsėjo 17 d. mitingas pasmerkė 
TSRS rinkimų įstatymo projek
tą. Šiame mieste Sverdlovsko 
krikščionių patriotų sąjungos, 
Nižnij Tagilo komiteto „Voz
roždeni je" (Atgimimas^ i r 
Nižniaja Saida Alapajevsko pat
riotinės draugijos „Ratibor" 
atstovai dalyvavo Šv. Aleksan
dro Nevskio bažnyčios atstaty
mo darbuose. Ji buvo sugrąžinta 
tikintiesiems. Sverdloske įvyko 
plačiai pasaulyje nuskambėjęs 
žurnalisto Sergejaus Kuznecovo 
teismas. Visuomenei protestuo
jan t , gruodžio mėnesį nuo 
tolimesnės bausmės jis buvo 
atleistas. 

Čeliabinskas. Mitingas 1989 
m. lapkričio 1 d. reikalauja 
referendumo dėl Pietų Uralo 

atominės e lek t r in i - Lapkričio 
10 d. įvyko demokratinių orga
nizacijų tarpregiomnes asociaci
jos konferencija. 

V a k a r ų i r cent r in io Sibiro 
r eg ionas 

Omskas . įsteigta- klubas „Už 
Liaudies frontą" '!989 VI 23). 
Omsko ekologini- sąjūdis ir 
klubas „Dialogas rugpjūčio 
mėnesį suorganizavo mitingą 
„Sovietai ir ekolopne krizė". 
1989.X.8 d. mit ingas buvo „Už 
demokratines tarybas :r Omsko 
liaudies frontą". 19S9X.15 d. 
įvyko Omsko liaudies fronto 
steigiamoji konfer- ncija. Nefor
malių organizaci ; . ..tstovai 
p iketavo 11989.XII.2' KGB 
valdybos naujų rūmu statybą. 
Komiteto „Sibiras" ir Demokra-
tų sąjungos piketą- 1989.XII. 1' 
su plakatais „Sali- TSKP paf-
valdystę!", „Viet kalėjimų 
kamerų duokite. ;»utų!" ir kt. 
Omsko Universitete mitingas 
(1989.XII). r e i k . a v o panaikin
ti TSRS Kor,-utuci jos 6-jį 
s t r a ipsn i , t .y. kompar t i jos 
patvaldystę. Konutetas „Sibirj" 
(Sibiras ; iki 19h^ m. galo išleido 
visuomeninio-pi :tinio žurnalo 
„Kurjer" (Pas antinys) šešis 

numerius. 
Tomskas . Organizacijos „Me-

morial" (Atminimas) Tomsko 
s k y r i a u s istorijos sekcijoje 
11989.IX.13) kalbėjo buvęs poli
tinis kalinys Jurij Šukevič tema 
„Mano gulagas". Kurčių-neby-
lių draugijos protesto mitingas 
(1989.X.7*. Buvo reikalaujama 
sugrąžinti atimtą klubą. Spalio 
mėn. vidury visą savaitę strei
kavo Tomsko pedagoginio in
stituto studentai, reikalaudami 
page r in t i bu i t i nes sąlygas 
bendrabučiuose. Visuomeninio 
regioninio komiteto Tomi upei 
gelbėti steigiamoji konferencija 
(1989.X.28>. Tomsko univer
siteto mokslinėje bibliotekoje 
atidaryta (1989.XI.20) paroda 
„ L a i s v a s žod i s " . kurioje 
daugiau kaip 80 nepriklausomu 
leidinių. Taip pat žurnalai ir A. 
Solženycyno bei kitų Rusijos 
disidentų knygos rusų kalba, 
išleistos Vakaruose. Kurčių-ne-
bylių draugijos nariai piketavo 
(1989.XII.3) srities kompartijos 
rūmus. Visuomeninis komitetas 
universiteto miškeliui gelbėti 
piketavo (1989.XII.4) miesto 
valdžios. Medicinos instituto ir 
universiteto rūmus. Tomsko 
„Liaudies judėjimo" steigiamoji 

konferencija (1989.XI.24-26), 
kuri pasibaigė mitingu „Už 
Sibiro laisvę!" Tomsko „Liau
dies judėjimas" ir draugijos 
„Memorial" Tomsko skyrius 
suorganizavo (1989.XIL mitin
gą, reikalaujantį politinių kalinių 
paleidimo. Mitingas baigėsi 
eisena į vietą, kur bus pastaty 
tas paminklas stalininių repre
sijų aukoms. Organizacijos 
„Memorial" Tomsko skyriaus 
II-ji konferencija (1990.1.201 
Novosibi rskas . Aerouoste iš 

Olego Ryžkovo KGB pareigūnai 
ateme (1989.VI.30) 10 tūkstan
čių egzempliorių „Pres biuletenj 
Sibiri" nr. 12 (Sibiro informaci
jos agentūros spaudos biulete
nis), kuris buvo atspausdintas 
Vilniuje. Dėl šio įvykio mieste 
jvyko protesto demonstracija. 
Buvo areštuota 18 asmenų. Šį 
biuletenį Novosibirsko ir kitų 
Sibiro regionų žurnalis tai 
pradėjo leisti 1989 m. balandžio 
2 dieną. Rugpjūty iš kito to 
pat ies biuletenio platintojo 
KGB pareigūnai atėmė 200 eg
zempliorių. Buvo sulaikytas A. 
Briaševas. kuris platino užsie
nyje leidžiamus rusiškus žurna
lus ir laikraščius (1989.XI.3). 
Novosibirsko universitete įvyko 
streikas (1989X11.1). protestuo
jant del universiteto laikraščio 
redaktoriaus pašalinimo. Kan
didatu į Rusijos FTSR Aukš 
čiausiąją tarybą iškeltas „Press 
biultenj Sibin" redaktorius A. 
Maniunikovas (1989X11.15). 
Rytojaus dieną KGB pareigūnai 
padare kratą šio biuletenio 
redaktoriaus ir Sibiro žmogaus 
teisių asociacijos „Viena 89" 
pirmininko butuose. 

B a r n a u l a s . Demokratų sa 
jungos Barnaulo skyrius rinko 
parašus, kad iš TSRS Konstitu
cijos būtų pašalintas 6 straips
nis, įteisinęs komunistų partijos 
monopolį (1989VIII.20). Ren
kant parašus buvo platinami 
protesto de! Sibiro grobuoniško 
išnaudojimo Sovietų Sąjungos 
europines dalies reikalams lape 
liai. Demokratinės sąjungos 
regioninė konferencija (1989. 
IX.23-24). kurioje dalyvavo 
atstovai iš penkių partinių 
organizacijų ir iš Demokratų m 

sąjungos, atstovavę Barnaulą, 
Berdską. Kemerovo. Novosibirs
ką ir Jakutską (Rytų Sibiras). 
Svečio teisėmis taip pat dalyva
vo atstovai iš visuomeninės-
politinės organizacijos „Radi-
kal" (Radikalas). Konferencija 
priėmė nutarimą palaikyti orga
nizaciją „Radikal" jos pro
gramoje tautiniuose klausimuo
se, pr ipažino, kad re ik ia 
sušaukti Rusijos demokratų 
sąjungos steigiamąjį suvažiavi
mą, sudaryti Sibiro demokrati
nes sąjungos autonominę struk
tūrą, palaikyti streikuojančius 
Kuzbaso šachtininkus. 

Berdianskas . Demokratinio 
judėjimo mitingas tema „Rinki
mų įstatymas ir Obės upės 
tarša" U989.IX.17>. 

K e m e r o v o srityje, po 3 
savaičių užtrukusio Kuzbaso 
šachtininkų streiko, nuo rugpjū
čio 1 dienos buvo uždarytos 
visos spec. parduotuvės, spec. 
valgyklos, spec. ligonines ir 
spec. ateljė, kurios buvo skirtos 
aptarnauti aukšto rango par
tinius ir valdžios sovietinius 
ponus. K e m e r o v o mieste 
mitingas 11989.VIII.29) pro
testuojant delsimą pradėti 
statyti Znamensko cerkvę. Lidi
ja Šniugris badauja nuo rugsėjo 
19 dienos, siekdama atkreipti 
dėmesį į sunkią miesto ekologi
ne būklę. Vietiniai avangar
distai surengė (1989 IX.9-30) 
dailės darbų parodą. Parodos 
pelnas paskirtas vienuolyno 
statybai. Prie dramos teatro 
buvo sulaikytas <1989.X.7) ne
priklausomos spaudos pla
tintojas. 

Novokuzneckas. Organizaci
jos „Memorial" Novokuznecko 
skyrius pradėjo (1989.XI) leisti 
visuomeninį politini žurnalą 
„Kuzbasskije viedomosti" (Kuz
baso žinios). Novokuznecko 
šachtininkai įkūrė naują visuo-
meninę politinę organizaciją 
„Kuzbaso darbininkų sąjunga" 
(1989.XI.1819). Lapkrity vėl 
prasidėjo Kuzbaso šachtose 
streikai, kurie kėlė reikalavi
mus, kaip ir anksčiau, ne tik 
ekonominius, bet ir politinius. 

. 'Bus daugiau) 

BALSAVIMO NUOTAIKOS VOKIETIJOJE 

Sovietų Sąjungos europinės 
dalies š i au rės ir Uralo kalnų 

reg ionas 

Archangelskas . 1989 m. lap
kričio 22 d. įsteigta Archangels
ko Liaudies fronto iniciatyvinė 
grupe. 

Pečioros akmens anglių šach
tose masiniai streikai. Vorku
tos miesto streikų komitetas 
savo kreipimesi '1989.XI.3) į 
visus Sovietų Sąjungos dir
bančiuosius prašo paremti tarp 
kitų ir tokius reikalavimus: 
pertvarkyti visas profsąjungas 
į nepriklausomas, panaikinti 
TSRS Konstitucijos 6 straipsnį 
ir įvesti daugiapartinę krašto 
valdžią, už t ik r in t i žodžio, 
spaudos, susirinkimų, užtikrinti 
žmogaus ne tik ekonominę, bet 
ir politin? įaisvę. 

Nežinau kelintą kartą Vaka
rų Vokietijos televizija savo žiū
rovus nukreipė į gintaru kraštą! 
Štai po Vasario 16 d. iškilmių 
Kaune, jau vasario 2 1 d . sekė 
plati programa; Vasario 24 d. 
vakarinėse žiniose ėjo tiesio 
ginis pranešimas iš Gedimino 
miesto, kurj padare Maskvos 
ZDF stoties korespondentas — 
„vėl 24 d. rinkimai Lietuvoje". 
Be trafaret inio — bendro 
Vilniaus vaizdo, bei Lietuvos 
žemėlapio — vokietis parode 
Alg. Brazauską pareikšdamas, 
kad negalima tikėtis nepriklau
somos Lietuvos paskelbimo jau 
rytoj. Svarstybos — simpo
ziumas (rašau vėl stenogra-
fiškai!>. Šalia Lietuvos trispal
vės ant stalo taip pat matomos 
Kanados. JAV ir kt. valstybių 
vėliavėlės. 

Po žinių, tuoj pat kiekvieną 
penktadienį, seka „Ausland-
journal" — užsienio korespon
dentų pranešimai. Lietuvai bu
vo paskirtos 7 min.. nušviečiant 
šiandieninę Lietuvos padėtį. 
Pranešama apie įvykstančius 
šeštadienį balsavimus, daly
vaujant ne vien KP atstovams, 
bet taip pat ir kt partijoms 
Pri menama Lietuvos okupacija, 
rodomas Raudonosios armijos 
įžygiavimas į mūsų sostinę. Mo
te rys dainuoja „Leiski t į 
tėvynę"'..., deginami naujokų 
šaukimai, 1989 m lapkričio 
mėn. 7 d. kariuomenės paradas 
Gedimino prosp. (priešais KGB 
būstinę, kur nepriklausomos 
Lietuvos metu buvo apyg. teis
mas — K.B.) Staiga į gatvę įsi
brauna būrys jaunų vyrų, mė-

KAZYS BARONAS 
Mūsų koresĮ . r iden tas 

E u r o p j e 
gindami sulaikyt važiuojančius 
tankus. Milicii. ikai stumia 
juos į šaligatvi Maža suirute. 
Ant mūro sien< - nufilmuotas 
šūkis „Red arm\ ') home". Vėl 
filmuojama Ra;: I moji armija. 
Šarvuočiai įvaži oja į karei
vines, uždarom irtai. Vokie
tis sako. kad ra tonarmiečiai 
nenori prieš nnn. nus iššaukti 
kokios nors prov. iacijos. Nėra 
kalbos 'ir toliau •' -au stenogra-
fiškait. kad po r <imų pirmas 
klausimas bu> ar iuomenes 
pasi traukimas i.- -ietuvos. Pa
rodyti civiliai ap- "engę du lie
tuviai kariai. Jie vo rusų stip 
riai sumušti Vie s lietuviškai 
sako „šonkau! Ligonine. 
P ranešama , k 66 ka r ia i 
nukentėjo nuo n 
riai sumuš t i 
viename kamh,: 
l ietuviškai . K; 
nugirdau jos r ardę) gera 
vokiečiu kalb.i t iškina ko
respondentui, k I vyrai nori 
tarnauti „mūsų" 
o ne Raudonojo • 
nori ginti mūsų ' 
5 tūkst. lietuvn. 
sake ta rnaut i H 
mijoje 'tai voki<•> 

Šeštadienis, va
pai ryto radijo 
garto ir F r a n? 
pranešimai api< 
tuvoje. Popv tų . 
nešimai. „Litaii' 
bei Vilnia ar* V 
radijo bangomis 

— buvo stip-
tur i vyrai 
'. Visi kalba 
lienė (taip 

riuomenėje. 
irmijoje. Jie 
ynę. Beveik 
iujokų atsi 
donojoje ar-
žodžiai). 

io 24 d. Nuo 
usau Stutt 
•*to stočių) 
ikimus Lie-
< are vel pra 
— Litauen" 
ius skamba 
evizijos a pa 

r a t e . Balsavimo būst inėje 
nufilmuotas Alg. Brazauskas 
(jis apsuptas daugelio korespon-
dentų) bei kitoje balsavimo ap. 
V. Landsbergis. Prie jo kiek 
mažiau filmavimo ir foto apa
ratu Vokietis sako. kad beveik 
4 mil. Lietuvos gyventojų turėjo 
teisę balsuoti. Vėl kitas vokie
tis korespondentas A. Reinhardl 
iš Vilniaus praneša (rodomi 
kompiu te r i a r . kad balsavi
muose dalyvavo 7.V < gyven 
tojų ir jau galima pranešti, kad 
72 atstovai yra iš ..Sąjūdžio". 
Deja. ..Sąjūdis" negali tuoj pat 
vesti derybų 9V Maskva, nes dar 
reikalingi papildomi nnkimai. 
Pranešimas spaudai. Už stalo 
pažinau K. Prunskiene. Alg 
Cekimlj. A. Brazauską. R 
Ozolą. Ant sienos Lietuvos tri 
spalvė. 

Sekmadienis, vasario 25 d. 22 
vai. 15 min. vakaro. Lietuvos 
klausimas ZDF kanale kelia 
mas toje pačioje plotmėje su 
kanclerio H. Kohlio viešnage 
Dovydo stovykloje, sujungiant 
pranešima su demonstracija 
Maskvoje Apie 10 vai. 30 min 
vakaro kitas vokietis korespon 
dentas Niemietz (Lietuvoje 11 
vai. 30 min. vak.) parodo tuščią 
arkikatedros aikštę, tuščias gat
ves, duodamas komentarus. Ro
domi dienos metu pasikalbeji 
mai su vilniečiais. Jie visi ryž 
tingai pasisako už Lietuvos ne
priklausomybę pareikšdami. 
kad bus lengviau, geriau gv 
venti. 

įterpiama lenkų mažuma. Ir 
kam?... Manau, kad tai „nuo
pelnas" ..Červvony Štandar" 

red. Zbignievo Bolsevič Lietuvos 
K PC Komiteto nario ar siuntu 
sio lietuvius gyventi Pavolgyje. 
KP nario Ivano - Jan Ticho-
novič? Girdimi jų skundai, 
lenkiška giesme bažnyčioje, 
rodomas rusiškai kalbantis, 
tačiau laikąs rankose lenkiška 
laikrašti raudonveidis lenkas. 
Vienas jaunuolis sako. kad lie 
tuviai ir lenkai visuomet gerai 
sugyveno. 

Parodomos balsavimo dėžės, 
antspaudu nukirpimas, skaity
tuvai (kompiuteriai1 „Sąjūdžio" 
būstinė. „Sąjūdžio" atstovas 
sako, kad organizacija turi savo 
programa. Lietuvių tauta dabar 
Įteikė įgaliojimą nepriklau 
somybes paskelbimui i r ta i „ne 
kada nors. bet jau šiandien" 

Resumee. Maskvos korespon
dentas -I Holtz komentuoja l.ie 
tuvos ir Maskvos 'demonstra
cija) įvykius, pabaigoje pareikš 
damas, kad vyksta dekoloai 
žavimas, nes Lietuvos pėdomis 
eis Latvija ir Estija. Tiesa, malo
nu, kad visi kalbėjo lietuviškai, 
o ne rusiškai. Gal padėjo mano 
pastabos „Draugo" psl? 

Kaip reagavo vokiečių sp;iu 
da? 

įtakingas Miuncheno dienraš 
tis „Sueddeutsche Ceitung" 'Ii 
beralu. beveik 400 tūkst. egz 
K.B. i pirmadienio laidoje, pu 
mame psl. įdėjo trumpa žinute, 
pakeldamas rinkimus į antra 
psl Specialus korespondentas 
plačiame straipsnyje praneša, 
kad rinkimai pasuko Lietuvą i 
nepr ik lausomybe Vokietis 
toliau rašo. kad Sąjūdis laimėjo 
72 atstovus, atsiskyrusios KP --
22 vietas. Maskvai ištikimos KP 
nariai 7 vietas, socialdemokra 

tai 9, žalieji ir krikščionys 
demokratai po 2 atstovus, ir 
demokratai - 0. Korespon 
deltai įrašo V. Landsbergio 
pasakytus žodžius: nepriklau
somybes atgavimas nėra vien 
tolima atei t is , bet t iks las 
pasiekiamas dar šiemet. Alg. 
Cekuolis pasakė: „Erdrutsch" — 
žemes griuvimas! Taip sako 
vokiečiai, kada balsavimuose 
kokia nors partija laimi rinki
mus didele balsu dauguma. 
Toliau Alg. Cekuolis sako: Lie
tuvos KP atsisakė (aufgegebeni 
komunistines ideologijos tikro
vėje virsdama socialdemokra
tine partija. Ketvirtame psl 
redakcija talpina savo politinius 
komentarus Apie rinkimus Lie
tuvoje rašoma, kad nepriklau
somybes siekiantis „Sąjūdis" 
gavo dauguma balsų, nustum
damas Į antrą vietą atskilusią 
Lietuvos KP Balsavimas Lietu
voje duos jėgų nepriklausomy
bes siekiančioms Latvijos ir Ks 
tijos valstybėms Bulvariniai 
dienraščiai rinkimus pavadino 
„Schlappe fuer Kommunisten — 
smūgis komunistams" 

Mannhei m o dienraščio 
„Mannheimer Morgen" Mask 
vos korespondentas savo pra
nešima pavadino „Vorder Zer 
fall - prieš sugriuvimą uš in 
ma1". Autorius rašo. kad for-
malus Lietuvos pasitraukimas 
iš Sov. Sąjungos yra tik laiko 
klausimas Estija ir Latvija seks 
Lietuvos pavyzdžiu Nuo šio sa
vaitgalio (vasario men. 24 d. — 
K B ' Maskva nedaro jokio poli 
tinio spaudinio Pabaltijy, tad 
greičiausiai tuos pačius rei
kalavimus s tatys ir ki tos 
resnublikos. 

http://1989.IX.13
http://1989.XI.1819
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Omaha, Nebr. 

V A S A R I O 16-TOJI 

LB pastangomis vasario 18 d. 
buvo atšvęsta Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 72 me
tų sukaktis . Per ilgą eilę metų 
gražiai buvo Omahoje švenčia
ma Vasario 16-toji, tačiau tokios 
pakilios nuotaikos, kaip šį kar
tą, atrodo nėra buvę. Priežastis 
labai aiški, nes šiuo metu Lie
tuva yra pasaulio dėmesio cen
t re ir po daugelio, labai tamsių 
metu auš ta Lietuvai taip lauk
tas laisvės rytas . 

Šventės minėjimas buvo pra
dėtas 10 vai. r. šv. Mišiomis, 
kurios buvo aukojamos už Lie
tuvos laisvės atgavimą. Tau
tiniu spalvų puokštėmis pa
puošt i a l t o r i a i bylojo šių 
p a m a l d ų re ikšme . Choras 
. .Rambynas" vadovaujamas 
Algimanto Totilo, akomp. Da
nai Šalkauskaitei , puikiai gie
dojo ..Malda už tėvynę" 'Gai
delio'. ..Tremtinių ir išvežtųjų 
giesmę" (V. Jakubėnoi, nepa
mainomai gražia ..Tėve mūsų" 
(Gruodžio), De prof'undis'J. Zda
navičiaus'. ..Iš gilumos šaukiuos 

Tavęs, o Viešpatie, iš gilumos su
sopusios širdies". Visos giesmės 
be galo maldingai liejosi bažny
čios erdvėje ir nuolankiai smi
go į pamaldų dalyvių širdis. Pa
mokslo metu. kun. Petras Zar-
kauskas išreiškė viltį dėl artė
j anč io l a i svės ryto mūsų 
tėvynei. Aukas prie altoriaus 
iK-šė I.R-nes valdybos nariai: A. 
Sakalaite ir Vytas Atnauskas. 
Mišioms pasibaigus buvo pa
šventinta mūsų tautinė vėliava 
ir sugiedotas Lietuvos himnas. 

Tuoj po pamaldų. 11:15 v. tau
t iškai papuoštoje parapijos 
salėjo prasidėjo oficialioji šven
tės minėjimo dalis. Publikos pri-
s i r i n k o ne į t ikė t ina i daug. 
Gražiai margavo salė nuo tau
tiniais rūbais pasipuošusių cho
risčių ir tautinių šokių šokėjų. 
J a u t ė s i l aba i šven t i ška 
nuotaika. 

Skautai sunešė vėliavas ir 
visa publika sugiedojo Ameri
kos himną. Kun. P Žarkauskas 
sukalbėjo invokaciją. Po to buvo 
pagerbti žuvusieji už Lietuvos 
laisvę. Bendruomenės pirm. 
Alg. Antanėl is pasveikino sve
čius ir pasakė gražią, patrio
t i n ė m i s mint imis perpintą 
minėjimo įžangą, išreikšdamas 
viltį del Lie tuvos la isvės 
atgavimo. 

Minėjimo dalyviu tarpe nema
žai buvo nesuprantančių lietu

viškai. Užtai Bendruomenės 
vicepirm. Valerija Prišmantienė 
prabilo į svečius angliškai, pa
a i šk indama šios šventės 
minėjimo reikšmę. Pasveikino 
visus ir pristatė latvių ir ukrai
niečių bendr. atstovus. Taip pat 
perskaitė kongresmano Hoag-
land laišką lietuviams, atsiųs
tą šventės minėjimo proga. 

Svečiai — latviai ir ukrainie
čiai — išreiškė labai gražius 
linkėjimus mūsų tautai, besi-
laisvinančiai iš komunistinio 
jungo. Toliau Bendruomenės 
pirm. pristatė ir supažindino 
publiką su svečiu Vytautu 
Skuodžiu, pagrindiniu šventės 
kalbėtoju. Publika maloniam 
svečiui daug paplojo. Klausyti 
svečio kalbą buvo gana įdomu. 
Jis, kaip buvęs komunistinio 
režimo Lietuvoje poli t inis 
kalinys, išbraidžiojęs Sibiro 
gulagų salyną. Svečias savo 
kalboje paminėjo ir vieną kitą 
epizodą iš Sibiro lageriuose 
praleistų metų. Daug buvo 
kalbėta ir apie mūsų tautos poli
tinę padėtį, apie mūsų veiksnių 
politinę veiklą, apie nesu
tarimus laisvinimo darbuose ir 
neradimą vieningos linijos tau
tos laisvinimo reikaluose. Po 
ilgokos paskaitos V. Skuodžiui 
buvo daug paplota. Bendruome
nės pirm. nuoširdžiai jam pa
dėkojo ir įteikė prasmingą 
dovanėle nuo Omahos lietuviu. 
Malonus svečias pasakė gražų 
komplimentą, pareikšdamas, 
kad Omahos lietuviai labai lie
tuviški ir savi. Už tai jam atsi
dėkota geru paplojimu. 

Šventės proga buvo ir daugiau 
įvairių padėkų. Buvo padėkota 
Onai Kartanienei už didelę 
dovaną Lietuvai — dviejų tūks
tančių vertes knygas, kurias ji 
padovanojo Vytauto Didžiojo 
universitetui Kaune. Padėkai 
jai buvo prisegta graži gėlytė. 
Taip pat gėlės žiedu buvo pa
puoštas ir Juozas N'aikelis, 
kuris paskutiniųjų metų laiko
tarpyje yra daugiausia pa
aukojęs Lietuvos reikalams. 
Gražiai įrėmintas, LB valdybos 
įrašas-padėka buvo įteikta Jad
vygai Povilaitienei už per eilę 
metų informavimą spaudoje 
apie Omahos lietuvių gyvenimą 
ir veiklą. Omahos lietuvių mo
terų klubas Vasario 16-tosios 
proga paskyrė dovaną Lietuvai 
— 500 dol. Tą dovaną Bendruo 
menės pirm. A. Antanėliui 
įteikė klubo pirm. Dana Suls 
kienė. Dovana bus persiųsta i 
LB centro valdyba Šešta
dienines mokyklėles vedėjai A 

CLASSIFIED GUIDE 

Amerikos Lietuvių Inžinierių ir architektu sąjungos (ALIAS) :r Pasaulio Lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungos s PLIASi centro valdyna posėdyje, įvykusiam laike šeštojo mokslo ir kūrybos 
simpoziumo, nu ta rė perduoti PLIAS-ALI Air> centro valdybos vadovavimą ALIAS Chicagos sky
riaus valdybai. Po dvejų metų PLIAS centro valdybos vadovavimą perims į savo rankas inžinie
rių ir architektų sąjungos Lietuvoje. Nuotraukoje ALIAS Chicagos skyriaus valdybos nariai . Iš 
kaires: Rimantas Kunčas-Žemaitaitis — sekretorius, Ona Požarniukaite - iždininke, Jonas Baris 
— vicepirmininkas visuomeniniams reikalams, Albertas Kerelis — pirmininkas. Vytautas Pe 
seckas — vicepirmininkas kultūros reikalams. 

Sakalaitei Bendruomenės pirm. 
perdavė 400 dol., atsiųstus iš 
Lietuviu fondo, ir 200 dol. 
a t s i ų s t u s iš LB šv ie t imo 
tarybos. 

Po pare ikš tų padėkų ir 
dovanų įteikimo buvo 10 min. 
pertrauka. Pertraukos metu 
buvo renkamos aukos Lietuvos 
la i sv in imui ir l i e tuvybės 
išlaikymui išeivijoje. Surinkta 
LB-nei 859 dol.. Tautos fondui 
- 668 dol. ir Altai - 355 dol. 

Po pertraukos sumargavo sce
noje gražios ir grakščios ^Auš
ros" šokėjos ir šokėjai. Jie pa
šoko ,,Biezdinginį Jonkelį" , 
..Audėjėlę" ir „Landytinį*'. 
Gražu buvo stebėti sudėtingus 
ir darnius šokančiųjų judesius ir 
šokio ritmą. Šokių grupės vado
vė Gražina Reškevičienė gali di
džiuotis savo kantraus darbo 
vaisiais, o visuomenė kiekviena 
proga su malonumu gali grožė
tis gerai šokamais tautiniais 
šokiais. 

Tautiniais rūbais pasipuošusi, 
šeštadieninės mokyklėlės auklė
tinė Andria Rotella labai jaus 
mingai padeklamavo V. Šimai 
čio gražu eilėraštį ..Tenai". Ei
lėraštyje buvo išsakoma tėvynės 
ilgesys ir tenai toli nuostabiai 
graži mūsų gimtoji žemė. Na ir 
svariam minėjimo užbaigimui, 
choras „Rambynas" atidarė tur
tingą savo dainų skrynelę ir 
keletą jų harmoningų ir gražių 
paleido pasižmonėti į dainą my
linčias žmonių širdis Skambėjo 
A. Vanagaičio, B. Jonušo ir K. 
V. Banaičio kūnnia: Šventės 
minėjimo programa buvo už
baigta Lietuvos himnu, kuris 
skambėjo labai galingai. 

J P. 

L i e t u v i a i C a l i f o r n i j o j e 

(Atkelta iš 4 psl.i 
Paulius Gražulis. Auris Jara-
šūnas, Lidija Tompauskaitė, 
Miranda Franken. Tauras Rad-
venis, Andrius Kudirka. Tomas 
Kašelionis. Nestoras Ruplėnas. 
Dana Sco:a. Jonas Bužėnas, 
Angelė Prtšmantaitė. Montė 
Variakojis ir Laima Žemaitai-
tytė skuto bulves. Valio! 

Gailė Radvenytė 

„SPINDULYS" UCLA RYTŲ 
EUROPOS KULTŪRINĖJE 

PROGRAMOJE 

UCLA Tarptautinė studentų 
sąjunga vasario 25 d. suruošė 
Rytų Europos k u l t ū r i n ę 
programą, kurioje dalyvavo 
lenku tautelių šokiu šokėjai, 
solistė iš Estijos, skaidrės iš 
Bulgarijos, smuikininkas iš 
Vengrijos, skaidrės iš Jugosla
vijos, o lietuviams atstovavo Los 
Angeles ..Spindulio" ansamblis. 

Programos viduryje vyko tau
tiniu drabužių paroda, kurioje 
dalyvavo UCLA studentės Tina 
Petrušytė. studijuojanti eko
nomija ir pr iešmedicinos 
mokslus, ir Gailė Radvenytė, 
ruošiant, pedagogikos magistrą. 

..Spindulio" šokėjai, vado
vaujami Danguolės Varnienės, 
s m a k a i pašoko. Mergaitės 
gražiai pasveikino žiūrovus 
kepurine. Visi šokėjai pašoko 
tradicin; suktinį, vikriai šoko jų 
mėgiamiausią landytinį. džiu
gino žiūrovus lenciūgėl iu, 
kuriame šokėjas Auris Jarašū-
nas bandė vilioti ketur ias 
gražias šokėjas, bet visas vilio

damas pasiliko vienas. „Spindu
lio" programa nehūtų buvusi 
pilna be smagaus malūno. Nors 
malūnui trūko vyro, šokėjai 
nepasidavė — Tina Petrušytė 
greit išmoko vyrų partiją ir šoko 
už vyrą. Programoje daiyvavo 
du nauji „Spindulio" nariai, 
neseniai iš Argentinos atvykęs 
Nestoras Ruplėnas ir buvęs det-
roitietis Paulius Gražulis. Akor-
ueonu akompanavo Jonas Aras. 

Po programos dalis šokėjų 
skubėjo pas Aurį Jarašūną. žiū
rėti ..Bloopers and Practical 
Jokės", kuriame rodė ,,Spindu
lio" šokėjus Joną Arą. Joną 
Bužėną, Gailę Radvenytę, ir 
Daivą Smutzer su Ann Jillian 
i Jūratė Nausėdaitė*. 

Gailė R. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS • 
Kreiptis Į Hermis Dtckys 

T»l. M5-S624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

l990 — „DRAUGO" KONCERTAI - 1990 

Chicagoje, 
balandžio 1 d., fcOO vai. popiet 

Maria HS auditorija, 6700 S. California Ave. 

N e w Yorke , 
balandžio 7 d., 2:>0 vai. popiet 

Communitv Church auditorija, 40 East 35th St. 

Sofija Jona i tv tė , sopranas 
Da inu ' ^ Karnavir.aus, Petrausko, 
Dvariono, Bethoveno, Boitn, Mocarto, 
Verd i . Strauso kurinius. 

Bilietai 
Chieagoj*- Raunami 
Varneliu prekyboje 
2501 W. Tlst St. 
;r prie jojimo valandą 
pric< koncerto prad:ią. 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

Parduodamo greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MLS kompiuteris. 
Perkame-parauodame ir mažas ir di
deles nuosavybes 
Vietinė įstaiga. 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

l letuviams žinomas ir patikimas vardas 

S At«. KOMPIUTERIŲ 
pagaipa gante PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste u priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BE—BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEOZIE 

778-2233 

V. T. ELECTRIC CO 
Licensed. insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai 
Vytautas Taras 

Jei jūs domitės deimantų ir 
spalvotų brangakmenių bizniu, 
kreipkitės Į Wandą informacijai. 
Tel. 312-489-1808. 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 

ADDING MACHINES 

Nuomoja. Parduoda Taiso 

Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 

5610 S. Pu lask i Rd. . Ch i cago 

PHONE — 581 4111 

If you are interested in dia-
mond and colored gem stones 
Business, call VVanda for informa-
tion Te l . 312-489 1808. 

Povilas St ravinskas , pianistas 
Propamoje Čiurlionis ir Bethovenas 

Sopraną ir tenorą torrrpiomi palvdi Povilas Stravinskas 

Algirdas l.ir-utas. tenoras 
Dainuo< K - n-ičiaus, Bethoveno. 
Gruov'r Jelio. Havdno, 
Geršvir.. ctO, Verdi kūriOMS. 

Bilietai 
Los Ane cvelande ir N r a Yorke 
gaunarr ; (.-jimo Į salę '. li.indą 
prie* kor. praJ::ą 

Kviečiame visus lietuvius iš visur dalyvauti šiuose koncertuose 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite pirkdami čia |ų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reiK-
menis ypatingai progai Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas Atida-yta oirmad'eni ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad ir treciad susikalbėsi 
lietuviškai 

3314 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8948 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
I PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 5 8 6 - 5 9 5 9 (708) 425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arbaronte oūti 
Rimo Stankaus kiijentais Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

ta Af iS. 

BALYS BUDRAITIS 
N e m o k a m a i [kainuoja 

jūsų namus. 

Patarnauja nuosavybių pirkime bei 
pardavime. Kreiptis tel. (312) 
767-0600 arba (312) 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One Stop Real Estate 

OnlUDf; KMIECiK REALTORS 
'ryt 7922 S. Pulaski Rd. 
^ » | 4365 S. Archer Ave. 

LB AKS 
ŠIMAIT IS REALTY 

Viktoras Šimaitis,aea tor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. K«dzi* Ave. 
Tel. 436-7878 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės Į Danutę Mayer. Ji 
p r o f e s i o n a l i a i , sąž in ingai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

FOR RENT 

2 apt . for rent Marquet te Pk. 
area; 4 rms. second f l . : Utilities; 6 
rms- second f l . 2 ful l baths. 4 
b d r m s . C a l l a f t e r 5 p . m . : 
1 -708 -425 -1743 . 

- išnuomojamas 4 k a m b . gražus, 
apši ldomas butas arti 65 ir Califor
nia Ave T o l . : 3 1 2 - 7 3 7 - 7 2 0 2 ar
ba 3 1 2 - 7 3 7 - 7 2 0 0 . 

Išnuomojamas 2 mieg. butas pir
mame aukšte Bnghton Parko apyl. 
Naujos grindys, nauji kilimai. $300 Į 
mėn. Nuomininksd (tenant) moka už 
šilumą ir elektrą. Skambinti: (312) 
523-1261. 

Namas apžiūrėjimui 
Sekmd.. balandžio 1 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: naujai Įvest elektra: 
galima pasidaryti 4-tą mieg St Syms 
parapija Geras pirkinys. Skambinkite 
dabar 

No. 623—63 St. & Karlov Ava. 
2 butai Karališkas' Visas mūrinis su 3 
mieg kamb kiekv bute Atremontuota 
virtuve ir vonia: 3 kamb, rūsyje išnuomoji
mui: 2 auto mūrinis ga-ažas Naujai jvesta 
elektra ir vandens šildymas laba. švarus 

No. 635 — 71 St. S Pulaski Rd. 
3 butai. 3 mieg. 1 "h vonios pirmame ir an
trame aukšte Mod virtuvė su medžio 
spintelėm: naujas karšto vandens tankas 
ir šild sistema: platus sklypas. 4 kamb 
rūsyie: 2V? auto. garažas mūrinis Puikiai 
prižiūrėtas, geras pirkinys. 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo narna galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėja; 
sėkmingai |ums patarnaus Mes jums 
jahme padėti, nes daugiau stengiamės 
•Jamo (vertinimui skambinkite skubiai — 
labar 

O'BRIEN F A M I L Y REALTY 
(312) 4 3 4 - 7 1 0 0 

MISCELLANEOUS 

I š n u o m o j a m a s butas antrame 
aukšte Marquete Parko apyl . : 4 
kamb. 2 m ieg . Su ši luma. 

T e l . 9 2 5 - 8 8 0 9 

FOR RENT 
Apt for midd le age couple heat & 
cooking gas included $550.000. 

Call 1 -708-448-7097 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tai. 376-1882 ar 376-5996 
E L E K T R O S 

ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Tunu Chicagos miesto leidimą Dirpu r 

užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

R A C I N E KEPYKLA IR 
DEL IKATESAI 

Atidaryta 7 dienas sava'tėje Dide
lis pasirinkimas įvairiausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

Catenng 
6216 S. Archer Ave. 

Chicago. IL 60638 
Tel . 581-8500 

10%—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3108V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

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

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

V E N C K A U S K A S , INC . 
Bui lders A Remodel ing 

• Porcnes 4 Decks • F-ioc » Waii Tii« 
Į • Alummum Siding & Trim • Kitcrten & Baths 
• Vasonry . R^C Rooms 
• Additions • Insurance ^epai's 

Pete r (312) 448 -0113 

Noriu pirkt i senoviškas lietu
viškos muzikos plokšteles 78 
greičio, išleistas JAV (Columbia. 
RCA ir pn.) Skambint i po 4 v. 
p.p. te l . 312 -737-4538 . 

INCOME TAX 
SERVICE 

Dabartiniai pajamų mokesčių Įsta
tymai žymiai apsunkino ir ateityie 
apsunkins metin; mokesčių formų 
užptrdymą. Profesionaliam, sąžinin
gam ir konfidencialiam patarna
vimui kreipkitės 

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

T o l . : Raš t in * (312) 776-5163 
N a m ų — (708) 636-5347 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2 3 4 6 W 6 9 St 
Tel 776-1486 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737-5168 



A.A. VINCO LAZAUSKO 
METINIŲ PRISIMINIMAS 

A.a. Vincas Lazauskas, ilgai 
gyvenęs Baltimorėje, MD, 1989 
m. kovo 24 d. prieš šv. Velykas 
Didįjį penktadienį buvo 
pasauktas Viešpaties. Jis mirė 
Viešpaties Jėzaus kančios rytą 
su juo ir prisikels Velykų 
džiaugsmu danguje. 

A.a. Vincas Lazauskas gimė 
Vinco ir Marijos Matulaitytės 
Lazauskų dvylikos vaikų šeimo
je . Palaimintas arkiv. Jurgis 
M a t u l a i t i s Vincui ir visai 
seimai buvo antros eilės dėdė. 
nes motinos tėvas ir palaimin
tojo Jurgio tėvas buvo broliai. 

Vincas buvo Lietuvoje vedęs, 
bet jam pabėgant liko žmona ir 
t rys vaikai. Sovietų Rusijai 
antrą kartą užimant Lietuvą jis 
turėjo bėgti, nes būdamas poli
cijos tarnautojas, buvo įtrauktas 
į išvežamųjų sąrašą. Vieną 
dieną į jo butą Vilniuje įsibrovė 
šeši rusų žandarai, bet, Vinco 
neradę, padarė kratą, užbliom-
bavo visus kambarius, o žmoną, 
laukiančią kūdikio, su dviem 
mažom mergaitėm uždarė vir
tuvėje ir paliko sargybinį sau
goti. Ginkluotas kareivis išbu
vo net dvi savaites. Užėjus 
vokiečiams sargybinis turėjo pa
sitraukti. Vincas tada slapstėsi 
miške ir, vokiečiams užėmus 
Vilnių, jis su kitais lietuviais 
iškėlė vėliavą Gedimino kalne. 

Ant rą kar tą gr įž tant 
komunistams, Vincas turėjo 
bėgti, o žmona po šių įvykių 
sirgo nesikeldama iš lovos. 
Vaikai buvo atiduoti į prie 
glaudą, kur viena mergaitė 
išbuvo net 17 metų. Pabėgęs 
Vincas ilgą laiką neturėjo jokių 
žinių apie savo šeimą. Sunkiai 
dirbdamas mechaniko darbą, 
taupė ir save ramino melsda
masis, kasdien išklausydamas 
šv. Mišių ir šv. Komuniją auko
damas už savo šeimą. Pradėjus 
eiti laiškams, jis gavo žinią apie 
šeimą ir jiems siųsdavo siunti
nius kiek tik galėjo. Tuo savo 
rūpesčiu labai daug Lietuvoje 
likusiai šeimai padėjo. Padėjo ir 
savo seseriai Izabelei Ston-
čienei, kai jos vyras Pijus mirė. 

A.a. Vincas Lazauskas buvo 
visų religinių draugijų rėmėjas, 
priklausė Liet. Bendruomenei, 
Lietuvių fondui, skaitė visus 
krikščioniškus lietuviškus laik
raščius, rėmė Balfą. 

Jo gyvenimas buvo skaudus ir 

A. a. Vincas Lazauskas 

sunkus. Tik gerojo Dievo pa
galba jis galėjo save užmiršti ir 
aukotis savo likusiai šeimai. 
Sužinojęs, kad jo žmonai turėjo 
daryti tulžies operaciją ir rado 
vėžį. jis ypač ja rūpinosi. Abid
vi dukros jau anksčiau sirgo 
vėžiu, vienas anūkas mirė tik 
devynių mėnesių, o žentas žuvo 
automobilio katastrofoje. 

Šitokių žinių sulaukęs, nors 
buvo sveikas, krito namuose ir 
smarkiai susižeidė. Nuvežtas į 
Baltimorės ligoninę krito antra 
kartą, nustojo kalbos ir didelėj 
kančioj po 18 dienų mirė. 

Vincas savo laisvalaikį pra
leisdavo drožinėdamas lietu
viškus kryžius ir įvairias skulp
tūras . Jis buvo meno mėgėjas. 
Jo sesuo I. Stončienė jam pri
žadėjo jo vieną kryžių nuvežti ir 
pastatyti Kryžių kalne, taip ir 
padarė. 

Šiandien Lietuvoj keliantis 
laisvei, prisimenami komunistų 
išžudyti, ištremti, sužaloti ir 
svetimuose kraštuose turėję 
gyventi atskirti nuo šeimų. A.a. 
Vincas, po pamaldų Sv. Alfonso 
bažnyčioje, buvo palaidotas 
pere i ta i s metais . Kun . A. 
Dranginis, vietos klebonas, at
sisveikino a.a. savo pamokslu 
visų baltimoriečių vardu. Pal. 
Jurgio Matulaičio paveikslas 
buvo įdėtas į karstą kaip gimi
nei, kad jį lydėtų amžinybėje jo 
ir visų artimųjų maldos. 

I.S. 

Mylimai draugei 

A.tA. 
BRONEI BANIONIENEI 

netikėtai iškeliavus Amžinybėn, guodžiame ir reiškia
me giliausią užuojautą jos dukrai ELVYRAI-LILEI, 
žentui IGNUI J U Z Ė N U I , anūkams LISAI ir VIDUI 
bei visiems giminėms 

Ida ir Kazvs Bartašiai 

1 

Lietuvos Dukterų draugija gedi 

A.tA. 
BRONĖS BANIONIENĖS. 

Skausmo valandoje užjaučia mielą draugijos narę , 
velionės d u k t e r f l l L Ę JUZĖNIENE, jos vyrą IGNĄ, 
vaikaičius ir v isus velionės liūdinčius. 

Lietuvos Dukterų draugija 

ĮTAISAI VEŽTI 
INVALIDAMS 

Chicaga pradeda įsigyti auto
busus su įtaisais vežti invalidus. 
Pirmas jau gautas. Daromi bari 
dymai, kaip gerai toks auto
busas gali patarnauti. Šiam 
reikalui paskirta 85.5 mil. dol. 
Užsakyta arti 500 tokių auto
busų. 

AUTOMOBILIAI 
POLICIJAI 

Chicagos miestas už 56.9 mil. 
dolerių užsakė policijai 516 
naujų automobilių. 

Mylimai Motinai 

A.tA. 
BRONEI BANIONIENEI 

mirus, jos dukrą LILE JUZĖNIENE su vyru IGNU, 
anūkus VIDĄ ir LISĄ bei k i tus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame. 

A. V. Brazdžiūnai 
A. V. Pargauskai 

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

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

Viaoa laidoa i * WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. NoKon Ave. 
Willow Springs. IL. 80480. 

Tel.: (708) 839-2511. Tel-FAX tas pst« 

fc£J micllcincl Padarai 
• M M r Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 691h STREET 

{1-312)925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S MARIEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

BEE 
}J.4X£M. 

LEN0ER 

P A D Ė K A 
A.tA. 

POVILAS VLADAS IVAŠKA 
Lietuvos Nepriklausomybės kovų savanoris 

Palikęs mums savo meilę ir krikščioniško gyvenimo pa
vyzdi, mūs, brangus Tėvas, Uošvis ir Dėdukas, mirė 1989 m. 
gruodžio 3 i Matulaičio namuose, sulaukęs 89 m. amžiaus 
Palaidota* gruodžio 7 d. Dangaus Vartų lietuvių kapinėse Put
liam, CT. 

Nuoširdi padėka visiems j j mylėjusiems, suteikusiems 
paskutini patarnavimą ir palydėjusiems į Amžiną Poilsį. 

Dėkojame Matulaičio namų kapelionui kun. R. Kra
sauskui už paskutini dvasinį patarnavimą ligos metu ir jautrų 
laidotuvių pamokslą. Nuoširdi padėka kun. Krasauskui ir 
kun. V. Cukurui už maldas koplyčioje, gedulingas pamaldas 
ir palydėjimą velionio į kapines. 

Ypatinga padėka Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos 
seserims ir jų talkininkėms už maldas, meilę ir rūpestį ligos 
ir laidotuvių metu. Širdingas ačiū seselei Aloyzai už kas
dieninį Tė%e Mūsų. sukalbėtą kartu su ligoniu, jam ruošiantis 
kelionei Amžinybėn. 

Dėkojame Matulaičio namų administracijai, ypatingai p. 
Jane Logar. ir p. Reginai Taunienei ir visoms tarnautojoms 
už rūpestį ir cerą ligonio priežiūrą. 

Nuošird: padėka brangiai Matildai Kurapkienei už 
nepaprastą rneiię mūsų visai Seimai. 

Ačiū Angelei ir Ross Bailey, parodžiusiems tikrą krikščio
nišką meile ;r padėjusiems pervežti ligonį iš Vašingtono į 
Matulaičio namus Putname. 

Dėkojame dr Sauliui Naujokaičiui už septynerių metų 
gerą priežiūrą ir rūpestį. 

Nuoširdus ačiū visiems giminėms, draugams ir pažįsta
miems daivvavusiems paskutiniame atsisveikinime ir 
laidotuvėse Dėkojame tetai Teofilei Mikšytei ir visiems 
giminėms Lietuvoje už velionio prisiminimą. 

Gili padėka liūdesio valandoje mums išreiškusiems 
užuojautą spaudoje, raštu, žodžiu ar gėlėmis. Ačiū už gausias 
šv. Mišių aukas. Dėkojame visiems aukojusiems Nekaltai Pra
dėtosios Mergelės Marijos seserims. Lietuvių Fondui ir Va 
sario 16 gimnazijai velionio atminimui. 

Liūdesyje palikę: duktė Teresė Landsbergienė ir mar
ti Gintarė Raškienė su šeimomis. 

DRAUGAS, šeštadienis. 1990 m. kovo mėn 3 1 d 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
BRONIUS BLAVESČIŪNAS 

Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga, staigi mirf is 
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą Sūnų. Vyrą ir Tev j , kurio ne 
tekome 1985 m. balandžio 18 d. Už jo sielą bus atnašaujamos 
šv Mišios balandžio 22 d , sekmadienį. 11 vai-ryto šv Jur 
gio bažnyčioje, Rochester. Prašome gimines, draugus ir paž;: 
tarnus tą dieną prisiminti velionį Bronių *avo maldose 

Nuliūdę: tėvai Petras ir Elena, žmona Regina, sūnus 
Antanas ir giminės Lietuvoje. 

Mielam draugui 

A.tA. 
VLADUI GARBENIUI 

mirus, nuoširdi užuojauta giminėms ir geradariams 
kaimynams. Kar tu liūdi 

Karo Mokyklos XV-tos laidos draugai 

A.tA. 
BRONEI BANIONIENEI 

mirus, jos dukrai , mielai LILEI ir žentui IGNUI 
JUZĖN \MS bei a n ū k a m s reiškiame gilią užuojautą. 

Irena ir Albertas Kereliai 
ir šeima 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 52*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 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
EKSKURSIJOS. 

201 . GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS IR KULTŪROS KONGRESAS 
Gegužės 15-27 dienomis 

či«aga. New Yorkas ir Vilnius. Lietuvoje 11 naktų. 
Iš Čikagos — $1.795 00 Iš New Yorko — $1.695 00 

204. DAINŲ ŠVENTĖS GRUPĖ Birželio 29 iki liepos 18 d 
ČiMga, New Yorkas. Maskva ir Vilnius 
3 iktys Maskvoje. 15 naktų Vilniuje. 
Iš Čikagos — $2.350 00 Iš New Yorko — S2.250.00 

205. DAINŲ ŠVENTĖS GRUPĖ iš Clevelando 
Birelio 30 iki Liepos 11 d 
1C aktų Lietuvoje. 
Iš Clevelando — 1.950 00 'š New Yorko — $1.850.00 

206. DAINŲ ŠVENTĖS IR GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS 
LiepOi 1-18 d. 
1? aktų Lietuvoje. 
Iš Č kagos — $2.150.00 Iš New Yorko — $2.050 00 

207. D i M Ų ŠVENTĖS GRUPĖ Liepos 3 15 d 
Čif-ga, New Yorkas ir Vilnius 
'C aklų Vilniuje. 1 naktis Maskvoje 
Iš C kagos — $1.995 00 !š New Yorko — $1.895.00 

208. D* NŲ ŠVENTĖS GRUPĖ 
Iš "ampos. Florida Liepos 3-14 d 

Ta^pa. New Yorkas ir Vilnius. 10 naktų Vilniuje 
Iš "ampos — $2,100 00. Iš New V'^rko — $2.000 00 

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

210. TURISTINĖ KELIONĖ j LIETUVĄ, RUSIJĄ IR ANGUJĄ 
Rugpjūčio 6-22 d. 
2 naktys Maskvoje. 8 naktys Vilniuje. 2 naktys Leningrade. 
3 naktys Londone 
!§ Čikagos — $2555 00 Iš New Yorko — $2445 00 

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

'ikagos — $2695 00 Iš New Yorko — $2595 00 

Visos kainos gyvenant dviese kambaryje 

Dėl smulkesnių informacijų kreipkitės j 

A M E R I C A N TRAVEL SERVICE BUREAU 
• 7 2 7 S. WMt«rn Av«. 
Chlcago. Illinois 80643 
T«4. 3 1 2 / 2 3 8 - 9 7 8 7 . Fax 3 1 2 / 2 3 8 - 0 9 3 5 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St„ Chioago 
Telefonas - (1-312) 476-2345 

1410 So. 50th Ave.. Cicero 
Telefonas <708l 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. (708- 974-44!•> 
9236 S. Roberts R<L - 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 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l i n o i s 

T e l e f o n a s - (708) 652-1003 

Sally Donai vi A . Ir. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČ1 \ 

D I R E K T O R I A I 
1424 S o . 5 0 Ave. , C i c e r o , Nlinoi* 

PATARNAUJA CUKM3DM BKI PUEMIESCn 081 
T e l . (708) 652 -5245 
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x „ D r a u g o " k o n c e r t a s yra 
sekmadienį, balandžio 1 d., 3 
vai. p.p Marijos aukšt. mo
kyklos salėje. Dainuos solistai 
Sofija Jonaitytė ir Algirdas 
J anu ta s , akompanuos ir savo 
kūrybą parodys pianistas Povi
las Stravinskas. ..Draugo" ar
timieji kviečiami koncerte daly
vauti , nes solistai ir pianistas 
yra pasaulinio lygio. 

x Lie tuv ių demons t r ac i j o s 
b u s Wasb ing tone , D.C., už Lie
tuvos nepriklausomybės pripa
žinimą ateinančios savaitės 
trečiadienį, kovo 4 d., 11 vai. 
prie Kapitoliaus. Kviečiami visi 
iš visur važiuoti į sostinę. Iš 
Chicagos autobusai išvažiuos 
antradienio vakare, balandžio 3 
d., grįš ketvirtadienį, balandžio 
5 d. 

x Kongr . R i c h a r d D u r b i n 
pereitą sekmadienį buvo Chi-
cagoje, l ankės i Cicero LB 
apylinkės susirinkime, LB kraš
to valdybos būstinėje, kur buvo 
posėdis. J is pasikalbėjo su lietu
vių atstovais, kalbėjo per tele
viziją ir užstojo L ie tuvos 
nepriklausomybės atstatymą, 
įnešdamas Kongresui svarstyti 
rezoliuciją. 

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

(sk) 

x D i r v o s 75-čio jubilieji
niam leidiniui sveikinimus ir 
apmokamas reklamas reikia 
siųsti: D i n a - 75,7254 S. Troy 
St., Chicago, IL 60629. 

(ski 

x Pa t i k s l i n imas . A.a. Juozo 
Audėno knygoje. L i e t u v o s 
V a l s t i e č i a i L i a u d i n i n k a i , 
išleista 1986 m., 153 psl. nuo
t r auka nėra Zigmo Toliušio. 
kaip parašyta. Nuotrauka, iš 
tikrųjų, yra Mato Krygerio. 
Ats iprašome už klaidą. O. 
A u d ė n i e n ė i r D. Bana i t i enė . 

(sk) 

x J U O Z A S BACEVIČIUS, 
namų pirkimo ir pardavimo at
stovas. Greitas ir t ikslus pa
tarnavimas. Nemokamas namų 
įvertinimas. Skambinti: Bell-
B a c e RE, t e l . 778-2233. 

'sk) 

x S u t i n k a m e jūsų a r t imuo
s i u s VVashingtono ar New 
Yorko aerodromuose ir par 
vežame j u o s į Chicagą ir 
apylinkes, arba atvirkščiai. Kai
nos prieinamos Kre ip t i s : tel. 
1-312-847-3824. 

(sk) 

x At l ieku n a m ų r e m o n t o 
d a r b u s gerai ir sąžiningai. 
Skambinti nuo 6 v.v. iki 8 v. 
ryto tel 312-523-0517. 

(sk) 

x American Travel Service 
B u r e a u p r a n e š a , kad dabar 
gal .ma nupirkt i automobilį 
gimim-ms Lietuvoje. Kaina: 
,,Lada nu" 5.245 dol.. o ..Sama 
r a " nuo 6.245 dol. Automobiliai 
pristatomi per 30-60 dienu iš 
Suomijos. Taip pat galima 
užsakyti ..Volga" ir ..Žigulius" 
bei kitas prekes tiesiai per do 
ler inę parduotuve Vilniuje 
Informacijai kreiptis: ATSB, 
9727 S. W e s t r r n Ave.. Chica
go. IL 60643, tel. 312-238-9787. 

(ski 

x Laikrodi viena v a l a n d a 
p i r m y n reikia pasukti nuo šio 
sekmadienio, balandžio 1 d. 
„Draugo" koncertas, pamaldos 
bažnyčiose, prekyba ir eismas 
bus pagal naują laiką. Visiems 
reikia į tai atkreipti dėmesį, kad 
nepavėluotų. Geriausiai laik
rodį pasukti prieš einant gulti 
šeštadienį. 

x Dr . Kastytis J u č a s ba
landžio 4 d., trečiadienį, 2 vai. 
p.p. skaitys paskaitą Seklyčioje 
apie naujoves odos ligų gydyme 
ir sėkmingą kojų venų žaizdų 
gydymą. 

x Ar is Antanas Buinevi-
č i u s , Kleopatros ir inž 
Algimanto Buinevičių sūnus, 
pereitų metų gruodžio 20 d. 
baigė Iowa State universitetą 
bakalauro laipsniu iš kompiu
terių inžinerijos. Aris lankė 
Lemonto l i t . mokyklą ir 
priklausė skautams. Dabar dir
ba Amoco Oil Co., o rudenį Žada 
tęsti mokslą magistro laipsniui 
gauti. Ario brolis Rimantas 
baigęs inžineriją IIT Chicagoje. 
J ame įsigijo B.S. elektros inž. 
laipsnį. Tada įsigijo magistro 
laipsnį Madison, Wisc. Jų sesuo 
Diana birželio mėn. baigs 
mediciną Illinois universitete. 
Buinevičių šeima džiaugiasi 
vaikų laimėjimais. 

x „Meilės eliksyras", dviejų 
veiksmų komišką Donizetti 
operą, režisuos šiais metais vėl 
jau gerai žinomas režisierius 
Christian Smith iš New Yorko. 
Jis yra režisavęs pereitų metų 
„Trubadūro" operą bei anksty
vesnius „Don Carlo" ir . J aus 
to" pastatymus. Bilietus į abu 
spektaklius balandžio 28 d., 
7:30 vai. vak. ir gegužės 5 d. 3 
vai. popiet pastatymus galima 
įsigyti Vaznelių Gifts Interna
tional prekyboje. 

x J u r g a Gylytė ir Motiejus 
Streit, šiuo metu gyveną M;s 
sion Viejo, Cal., kovo 15 d. susi
laukė sūnaus Andriaus Jurgio. 
J. Gylytė anksčiau gyveno 
Chicagoje. 

x P e d a g o g i n i o Li tuanis
tikos ins t i tu to s tuden ta i ir 
lektoriai praėjusį šeštadienį, 
kovo 24 d., pasirašė po bendru 
laišku ir pasiuntė jį prez. G. 
Bushui, prašydami pripažinti 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Studentai kiekvienas pasižadėjo 
šiuo reikalu rinkti parašus savo 
lankomose mokyklose ir nelie
tuvių kilmės savo draugų ir 
pažįstamų tarpe. 

x C h i c a g o s skaut in ink ių 
draugovės sueiga pirmadienį, 
balandžio 2 d., 7 vai. vak. vyks 
draugininkės namuose, 7253 
So. Richmond Ave. Visos daly
vauja uniformuotos. Sueigoje 
pašnekesį ir diskusijas praves 
gen. konsulas Vaclovas Kleiza. 
Visos skautininkės kviečiamos 
dalyvauti, o draugovės narėms 
dalyvavimas privalomas. 

x G a v ė n i o s rekolekci jos 
l ie tuvių j ė z u i t ų koplyčioje 
vyksta nuo ketvirtadienio ligi 
šeštadienio, balandžio 5, 6 ir 7 
d. Kun. dr. Viktoras Skilandžiū-
nas kalbės 10:30 vai. ryto ir 7 
vai. vak. 

Vytautas Landsbergis kalbasi su JAV kongresmanais. Iš kaires: V. Landsbergis, Christopher 
Cox, John Milier ir Richard Durbin. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Į „Dramg0" koncertą sek
madieni , rytoj, 3 vai. vai. p.p. 
Marijos aukšt. mokyklos salėje 
bilietus bus galima įsigyti prie 

x D e m o n s t r a c i j o s Wa-
shingtone b u s ba landžio 4 d.. 
trečiadienį 11 vai. ryto. Visi 
renkamės ant Kapitolijaus (ry
t inės pusės) laiptų. Po de
monstracijų aplankysime savo įėjimo nuo 1 vai. p.p. 
kongresmanus ir senatorius. 
IŠ Chicagos į Washingtoną au
tobusai išvažiuoja balandžio 
3 d., antradienį 7 vai. vak. I 
Chicagą grįžta ketvirtadienį, 
balandžio 5 d. ryte. Kelionė 
vienam asmeniui kainuoja 75 
dol. Registruotis ir pinigus 
sumokėti reikia iki sekma
dienio vakaro Chicagoje — 
Seklyčioje 2711 West 71 St 
tel .312-476-2655, ALTo 
raštinėje 2606 W. 63 St. tel. 
312-778-6900, Lemonte , Pa
saulio Lietuvių cen t r e , Hot-
line 1-708-257-6777. 

(sk) 
x Greit p a r d u o d u vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
tr apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX REALTORS. Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
b a (708) 425-7161. 

(sk) 

x LIETUVA - VOKIETI-
J A . Jums pageidaujant, pri
dėjome papildomą kelione į Lie
tuvą, rugpjūčio 11 iki rugpjū
čio 22 d.: 10 naktų Lietuvoje. 3 
naktys Vokietijoje. Pi lna kaina 
$2,345.00. G.T. INTERNA
TIONAL, INC. (708) 430-7272. 

(sk) 

x Akiniai s iuntimui į Lietu
vą. Kreiptis į Aldoną Kamins-' 
kiene. Optical studio, 2620 West 
71 Street, Chicago. 111. 60629. 

Telefonas (312) 778-6766. 
(sk) 

x Raltic Monument s , Inc., 
2621 W. 71 Sireet. Chicago, 111. 
Tel. (312> 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis 

(sk) 

x Ligos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų krantų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį. A. & 
L. Insurance Agency. 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago. 111. 
60609. Tel. 1-312 523 9191. 

(sk> 

x P a t r i a dovaninių prekių 
ir e lek t ronikos parduotuvės : 
Chicagoje, sav. A. ir F. Siutai ir 
St. P e t e r s b u r g 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 kargo — 
o r o linija. Tel . 312-778-2100. 

(sk) 

x P a r d u o d a m e Lietuvoje 
au tomobi l ius : Lada 2106 ir 
2108 - 3.300 dol.. Lada 2107 ir 
2109 - 3,700 dol., Volga 24-10 
— 6.500 dol. Keičiame pinigus 
a u k š t u san tyk iu ir pr is tato
me doler ius i Lietuvą. Skam
binti Ąžuolui 312-434-8618. 

(sk) 

MŪSŲ ABITURIENTAI 

Su pirmaisiais šiltais saulutės 
spinduliais, su atbundančia 
gamta pirmieji pavasa r io 
ženklai beldžiasi j mūsų duris. 
O kas gi nelaukia pavasario ir 
jo malonumų? 

Mūsų jaunimas tai tikrai ne-

x B r a n g a u s d r a u g o a.a. 
Vlado Garbenio atminimui, 
kuris visada dosmiai remdavo 
lietuvišką veiklą ir spaudą. 
Ona Rušėnienė , nuoširdžiai 
slaugiusi visą laiką skaudžios 
ligos metu iki paskutinio atodū
sio, ir Rušėnų šeima vietoje 
gėlių aukoja 250 dol. „Drau
gui", 250 dol. Jaunimo centrui, 
250 dol. Religine šalpai. 

x A n d r i u s Utz, adv. Jono ir 
Marijos Utz sūnus, ir Algi
mantas Glevępkas, dr. Algi
manto ir Vidos Gleveckų sūnus, 
Quigley South aukšt. mokyklo-
mokiniai, surinko 600 parašų iš 
mokytojų ir mokinių dėl Lie
tuvos nepriklausomybės pripa
žinimo ir pasiuntė prez. G. 
Bush. Jie taip pat skambino 
kongresmanams ir senatoriams 
ir sekmadienį išdalino jų tele
fonus ir platino lankst inukus 
apie Lietuvą. Šių jaunuolių ini
ciatyva Lietuvos vėliava buvo 
trečiadieni iškelta prie Quigley 
mokyklos 

x MAISTO D E F I C I T A S 
LIETUVOJE! Prieš išvykdami 
aplankyt: 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
rio dešros, 2 kg. „Suvalkietiš
kos" dešros. 1 kg. „Sodžiaus" 
dešros, 1 kg. filė plėvelėje. 
„ŽAIBAS" 9525 So. 79th Ave., 
Hickory Hills, BĮ. 60457, tel . 
(708) 430-7272. 

(sk) 
x D i r b a n t i s v y r a s i eško 

kambar io su baldais ir virtuve, 
arba be virtuvės. Kas gali tokį 
kambarį išnuomoti, rašykite: 
J o h n Barton, 4401 S. Talman 
Ave., Chicago, IL 60632. 

(sk) 

x American Travel Service 
Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir Washingtono į Chicagą. Los 
Angeles. Cleveland. ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, kuris sutinka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą patį patarnavimą atlie
ka, ir grįžtantiems į Lietuva 
Taip pat darome nuotraukas pa 
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti 
Kreipt is į American Travel 
Service Bureau, 9727 S. Wes-
t e m Ave.. Chicago. 111. 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

<sk> 

x KASOS, liet. federalinės 
kredito unijos Chicagos skyriai 
neveiks šeštadieni kovo 31 d. 
Bus apskaičiuojami ketvirčio 
procentai 

(sk) 

x Dėmesio v ideo a p a r a t ų 
savininkai ' Norėdami tikrai 
kokybiška; išversti video įrašus 
iš Lietuvnj(> naudojamos PAL 
sistemo, amerikie t i škąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreipkitės 
į INTER\ IDEO. Su moder 
niausią „dicital" aparatūra, už 
prieinama kainą galime per
rašyti jūsų vaizdajuostes į I V 
U Matic. B- - a , VHS, 8 mm. 8 
mm „high ; lU1d" Stereo Hi-Fi 
formatu- Taip pat perrašome 
16 mm kino filmus į video 
juosta? M. <4 adresas: INTER-
VTDEO. 3533 S. A r c h e r Ave., 
Chicago. II 60609, tel . (312> 
927-9091. Sav. P e t r a s Berno
tas . 
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rimauja: kad tik greičiau pasi
baigtų rao slo metai, kad bū
tume laisvi keliauti, stovyklau
ti, ka r ta i s padirbti, retkarčiais 
panuobodžiauti... 

Dalis mūsų- lietuviško jau
nimo mokslo metų pabaigą ap
v a i n i k u o s d ip lomais , a t s i 
sveikins su savo mokytojais, 
bendraklasiais ir visa gimnazi
jos aplinka, supusia juos pasku
tinius ketverius metus. Dalinsis 
jie savo džiaugsmu su tėvais, 
giminėmis, draugais ir planuos 
savo naujai pasirinktą studijų 
kelią. Išsisklaidys jie po įvairius 
universitetus, užmegs naujas 
pažintis ir gal tik retkarčiais 
be sus i t i k s su savo , . l ietu
viškais" draugais per suvažia
vimus, stovyklas ar šiaip ypa-
tingesnius renginius. 

Juose yra sudėta tiek daug vil-

x P re l . J u o z a s P r u n s k i s 
nuo balandžio 1 d. pasitraukia 
iš informacijos vedėjo pareigų 
Amerikos Lietuvių taryboje. 
Specialiuose reikaluose ir atei
tyje dar patalkins. 

x „Sun-Times" d ienraš ty je 
k o v o 29 d. laidoje laiškų sky
riuje apie Lietuvos nepriklauso
mybę rašo Tom Jagiella, Albert 
Zakarka, dr. W. David Steed. 
John Jagiella ir Bill Powell. 

x Kviečiame visi p r i s idė t i 
prie demonstracijos Washing-
tone ir padėti Lietuvai ir lietu
viams. Jeigu kas negali važiuo
ti, bet gali finansiniai prisidėti 
ir padėti mūsų jaunimui — stu
dentams nuvažiuoti, prašome 
aukokite, padėkite! Visų para
ma, visų bendras darbas ir 
bendra auka šiandien reikalin-
ga' 
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x Lietuva Pa rce l Service 
p r a n e š a : gavome leidimą ir 
siunčiame naudotus rūbus, šva
r ius ir gerame stovyje, muito 
nėra. Maisto siuntiniams — 
muito nėra. Siuntiniai, kuriems 
muitą apmokate, siunčiami 
ankstesne tvarka, susitarus dėl 
laiko. Darbo vai.; 11 v.r.-5 
v.p.p., šeštd. tik susi tarus , 
sekmad. — uždaryta. Kreiptis: 
J . J u o d v a l k i e n ė , 4108 S. Ar
c h e r Ave., Chicago, IL 60632, 
tel . : 312-254-2817. 
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čių, juose glūdi išeivijos lietuvy
bės ateitis... I šį abiturientų 
„ P a v a s a r i o ž iedų" pokylį yra 
kviečiama visa lietuviška vi
suomenė. Parodykime jiems 
dėmesį, dalyvaukime jiems skir
toje šventėje ir dar kartą pasi
dalinkime jų džiaugsmu. 

Šiais metais „ P a v a s a r i o žie
dų" pokylis i vyks balandžio 29 
d. 4 vai. p.p. Sabre Room salėje, 
8900 W. 95 Street, Hickory 
Hil ls p r iemies ty je . Tai 
nepaprasta i graži tradicija, 
kurią jau aštuonioliktą kartą 
ruošia Lietuvių Moterų klubų 
federacijos Chicagos klubas, 
talkininkaujant motinų komi
tetui. Taigi tegul visi keliai 
balandžio 29 dienos popietę 
veda i Sabre Room, kur šoks, 
dainuos ir linksminsis mūsų 
mielieji ab i tur ienta i , mūsų 
gražieji „Pavasa r io žiedai"! O 
štai u- jie... 

* IŠ ARTI IR TOLI 
K A N A D O J E 

— K a r i a G r u o d y t ė iŠ Mont-
realio tobulinasi Vilniaus uni
versitete ir šiuo metu dar reda
guoja anglų kalba „The Lithua-
nian Review" laikraštį su kitais 
iš Kanados ir Jungtinių Ameri
kos Valstybių nuvykusiais stu
dentais. 

— Mont rea l io l i e tuv ių tau
toda i lės grupė „Vaivorykštė" 
prieš kanadiečius atstovauja lie
tuviškiems audiniams. Atstovės 
y r a Kr is t ina M a k a u s k i e n ė , 
Birutė Nagienė ir Danutė Stas
kevičienė. Jos Point Claire na
muose parodė audimo meną. 

— Su dr . Milda Dany te , gyv. 
Montrealyje, Radio Canada pa
darė pasikalbėjimą apie dabar
tinę Lietuvos ekonominę ir poli
t inę būklę, Sąjūdžio norą pa
skelbti nepriklausomybę, jau
nime nenorą stoti į rusų ka
riuomenę ir kt. 

— Lietuvių Šv . J o n o kapi 
nė se palaidoti kovo mėnesį 
Pranas Zalauskas, Stasys Ka
valiauskas, Jonas Baronaitis ir 
Zigmas Sodonis. 

ninku kuopos vicepirmininkė. 
Taip pat priklauso jūrų skau
tėms (Nerijos tuntui) — yra gin
tare vairininke. Mėgsta tenisą, 
meną, dramą ir stovyklavimą. 
Lankys University of Chicago. 
Dėl pagrindinės studijų šakos 
dar nėra pilnai apsisprendusi. 

x Gražus 2 miegamųjų bu
t a s , didelis salonas ir valgo
masis; didelė virtuve su visais 
įrengimais ir „dinette". Keli 
žingsniai į krautuvę, resto
raną ir bažnyčia. Kaina 375 
dol. į men. Te i rau t i s : tel. 
708-425-7161. 

(sk) 
x SKILANDIS, SPRANDI-

N Ė (palendvica). rūkytos deš
ros pasieks jūsų gimines VE
LYKOMS, užsakant dabar. 
$84.00 T r a n s p a k , 2638 W. 
68 St.. Chicago. IL 60629. tel. 
312-436-7772. 
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E l e n a Vili ja T u s k e n y t ė , 
Apolonijos ir Antano Tuskenių 
duktė . Baigia Maria High 
School. High Honor Roll mokinė 
visus ketverius metus. National 
Honor Society prezidentė. Illi
nois State Scholar. Aprašyta 
Who's Who Among American 
High School Students. Meno 
klubo iždininkė. Mokyklos li
teratūrinio žurnalo ,,Serendipi-
ty" meno redaktorė. Matema
tikos ir vokiečių klubų narė. Rū
tos ratelio iždininkė. Mokyklos 
teniso komandos kapi tonė, 
la imėjusi ,.most va luah le 
player" žymenį. Pateko į Illinois 
valstybės teniso turnyrą. Vai
dino trijuose spektakliuose 
Quigley South gimnazijoje. 
Baigė Kristijono Donelaičio 
aukštesniąją mokyklą, antrus 
metus lanko Pedagoginį li
tuanistikos institutą. Yra Kun. 
A. Lipniūno moksleivių ateiti-

x ŽAIBAS praneša : maisto 
produktai ir vaistai jau Vilniaus 
sandelyje! Per 10 darbo dienų 
jūsų nurodymu bus pristatya. 
Nr. 6 mais tas : 5 sv. kumpis. 1 
sv. riešutų sviesto. 5 sv. ryžių. 
1 sv. slyvų, 1 sv. razinų. M gal. 
aliejaus. įvairiu pusryt iniu 
kruopų (cereal). 2 dėž. įvairių ar
batų. 2 sv. kavos — 100 dol. Nr . 
7 vaistai i r v i taminai — $115 
dol ŽAIBAS, 9525 S. 79 Ave.. 
Hickory Hills. IL 60457. Tel . 
708-430-8090. 
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A u d r a Bale i šy tė , Irenos ir 
Alfonso Baleišių duktė . Baigia 
St. Ignatius College Prep. Ho-
nors with distinetion mokinė, 
Illinois State Scholar. Priklau
sė Peer Ministry grupei. Pri
klauso moksleiviams ateitinin
kams, šoka Grandies tautinių 
šokių grupėje. Trečiuosius gim
nazijos metus praleido Vasario 
16-tos gimnazijoje Vokietijoje. 
Ten būdama priklausė skau 
tams ir a tei t ininkams, buvo 
kuopos sekretorė. Priklausė 
mokyklos chorui. Mokslo me
tams pasibaigus, vasara pralei
do Lietuvoje. La i sva l a ik iu 
mėgsta skaityti, piešti ir gi
lintis astronomijos srityje. Stu
dijoms pasirinko fiziką ir astro
nomiją University of Chicago. 
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