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Bushas nori pašalinti 
Husseiną, o Gorbačiovas 

išlaikyti 
Sovietai informavo Iraką 

Wash ing tonas . — Asmeninės 
diplomatijos ryšiai su Gorba
čiovu Kremliuje, išvystyti per 
porą metų, praėjusią savaitę 
paliko kartėlį Baltųjų rūmų 
pareigūnams, kai jis neįspėjo 
prezidento Busho iš anksto apie 
savo Irako taikos planus ir ta i 
rodo, kad senojo pasaulio tvarka 
neišblėso. 

,,Tai buvo aukščiausia veid
mainystė", pasakė vienas aukš
tųjų vyriausybės pareigūnų ko-
lumnis tams Evans ir Novak, 
kur io pava rdė dėl savaime 
aiškių priežasčių neskelbiama. 
Prezidento Busho pasitikėjimas 
prezidentu Gorbačiovu buvo ap
viltas, kai Sovietai savo įtaką 
Vidurio Rytuose nori padidinti, 
išsaugodami Saddamo Hussei-
no režimą. 

N u p i r k t a s p r i t a r i m a s 

Tai atrodo, kaip kad buvo 
a n a i s l a i k a i s — t ie pa tys 
sov ;etai. Gorbačiovas šią savaitę 
pasakė, jog tarp jo krašto ir 
Amerikos ryšiai yra .„dūžtan-
tys'", nežiūrint 6 metų pas
tangų, ir įspėjo, kad jie gali blo
gėti be pagrindinių problemų 
išsprendimo Vidurio rytuose. 
Bushas pr ivačia i pas isakąs 
daug griežčiau, negu viešai, 
prieš Kremliaus planus. Nesą
žiningai pusę šimtmečio karto
j an t laisvės pažadą Pabaltijo 
valstybėms, Amerika nupirko 
Sovietų pri tar imą panaudoti 
jėgai Persų įlankoje, tačiau 
nedaug tos partnerystės su 
Kreml iumi , kuri taip labai 
išreklamuota pasaulyje, sako tie 
kolumnistai . 

Organizuojasi 
viršaičiai 

D o t n u v a . (Elta) — Lapkričio 
9 dieną Dotnuvos kul tūros 
namų salėje įvyko Lietuvos 
Respublikos apylinkių viršaičių 
pasi tar imas. Rūmuose, kurių . 
beje. galėtų bet kas pavydėti, 
žmonės vienas kitam į atlapus 
nekibo, viskas klostėsi ganėti 
nai ramiai ir sklandžiai. Čionai 
suvažiavo 334 viršaičiai. Iš 36 
rajonų. Pat i idėja suvienyti 
jėgas, kilusi iš apačios, ir ta ip 
gyvai, entuziastingai palaikyta, 
matyt, netuščia. Šį susitikimą 
organizavo Kėdainių rajono 
apylinkių viršaičių taryba. Dar 
prieš tai išplatintame kreipi
mesi buvo kalbama, jog viršai
čiai netapo t ikrais savo apy
linkių šeimininkais, nes tokius 
jų norus sužlugdė ,,leidžiami 
įstatymai, ministerijų saviva
liavimai". Rašoma: ..Kadangi 
mūsų kol kas niekas negina, 
kreipiamės į visus Respublikos 
viršaičius vienytis, burt is į 
asociaciją, kuri per savo ats
tovus gintų apylinkių savival
dybių reikalus Aukščiausiojoje 
Taryboje". 

Susir inkę viršaičiai ir nutarė 
kurt i asociaciją. 293 pasiske už 
tai. kad būtina vienyti jėgas, 
prieštaravo — 5. Taigi savo gy
venimą pradėjo dar vieną orga
nizacija — Lietuvos Respubliko'. 
v i ršaičių asociaciją, kurios 
prezidiumo pirmininku išrink
tas Kėdainių rajono Dotnuvos 
miesto ir apylinkės viršaitis A. 
Bružas 

Maskvos — T e h e r a n o ryšiai 
Nėra abejonės, jog sovietai da

lyvaus pokariniame Irako perio
de. Irakas buvo geriausias So
vietų ginklų klientas, ir jis bus 
vėl, rašo minėti žurnalistai. 
Maskva turi daug ginklų iš 
Rytų Europos sandėl ių ir 
nebūtų galima jų panaudoti, 
jei Husseino nebūtų. Tad Krem
liui svarbu išlaikyti Husseiną. 
Pradžia gera. Bet Sovietų norai 
yra ne vien ginklų pardavime. 
Bendradarbiavimas su Iranu, 
sudarant Maskvos-Teherano 
„entente", turi pakeisti to 
regiono jėgų balansą. Nors ara
bai nemėgsta Sovietų, bet šiuo 
metu tai paranku, kadangi Gor
bačiovas skverb ias i t a r p 
Amerikos ir Irako reikalų. Jau 
nuo rugsėjo mėnesio, kai įvyko 
Helsinkio konferencija. Gor
bačiovas signalizavo, kad jis 
nepasi tenkins „junjoro sta
tu su" Busho propaguojamoje 
..naujojo pasaulio tvarkoje". 
Kaip ir Bushas, jis nori domi
nuoti tarptautiniame pasaulyje. 
Po Busho viršūnių konferenci
jos atšaukimo, Gorbačiovas vis
ką daro atgauti savo prestižui. 

Sovietų d v i g u b a s žaidimas 
Sovietai visus tuos Irako karo 

mėnesius žaidė dvigubą žaidi
mą. Bushas nieko nenorėjo gir
dėt i apie pranešimus, kad 
Sovietai siunčia karinę me
džiagą Irakui, nežiūrint ir jų 
balsavimo Jungtinėse Tautose 
prieš Iraką. Tų pačių šaltiniu 
žiniomis. VVashingtono iš anksto 
sovietams padarytas slaptas 
pranešimas, kad bus sausio 16 
pradėti oro puolimai, buvo 
Maskvos perduotas Irakui. So
vietų liniją išreiškė Užsienio 
reikalų ministeris Bessmertny-
kas . pasakydamas, jog Bushas 
neturi teisės komentuoti Sovie
tų taikos pasiūlymo, nes tai 
buvo skirta tik Husseinui. bet 
ne Bushui. Labai aišku, jog Gor
bačiovas nori. kad Husseino 
režimas išliktų, o Bushas nori. 
kad jo nebebūtų. 

Tokį būdą komunistai nau
doja jau 73 metus. Gaila, kad 
Amerikos prezidentas užmerkia 
akis ir mano, kad Kremliui gali
m a pasit ikėti , pastebi šie 
kolumnistai. 

..Tasso" žinios pranešė, jog 
Bessmertnykas, skrisdama? 
namo iš Vengrijos, pasakė, kad 
Sovietų Sąjunga turės role 
pokar in iame Vidurio rytų 
regione. Iki šiol Kremlius norėjo 
būti geras arabams ir VVashing-
tonui. Savo politiką Sovietai 
grindė, kaip kad Senato ma
žumos vadas sen. Robert Dole 
pareiškė, ,.tik žodžiais — jie 
nedavė Irako karui laimėti nė 
vieno kareivio ir nė vieno 
rubl io" . O daba r , pagal 
Gorbačiovo spaudos sekretorių 
Vitalį Ignatenko: ..Maskva 
darys tą patį ką ir kitos tautos 
— aptars vidurio Rytu politiką". 

— Nepalo karalius Birendra 
paskelbė naują konstituciją 
savo noru, kur krašte Įvedama 
pačių žmonių tvarkoma kontro
lė. Pats karal ius perskaitė 
Proklamaciją ir trumpu žodžiu 
pasakė iš savo auksinio sosto. 
kad įvedama daugpartinė siste
ma ir demokratija kartu su mo
narchine konstitucija. 

Britanijos vado padėka 
Vilnius. — Elta praneša, jog 

Lietuvos Aukščiausiosios Tary
bos p i rmin inkas Vy tau t a s 
Landsbergis gavo Didžiosios 
Britanijos minis ter io pir
mininko John Major laišką, 
kurio teks tą pa t e ik i ame 
skaitytojams susipažinti. 

Dėkoju už malonius sveikini
mus. 

Mes ir toliau atidžiai domė-
simės įvykių raida Lietuvoje ir 
kitose Baltijos valstybėse. J ū s 
žinote apie ta i , kad visos 
Didžiosios Britanijos vyriau
sybės tvirtai laikėsi Baltijos 
valstybių aneksijos nepripaži
nimo politikos, ir apie mūsų 
paramą apsisprendimui. Kaip-
mano pirmtakė yra Jums pasa
kiusi Jūsų neseno vizito į 
Londoną metu, mes įsitikinę, 
kad Baltijos vasltybių problema 
turi būti išspręsta taikiai, rim
tomis Baltijos šalių ir sovietų 
valdžios derybomis. Mes ir 
toliau raginsime visas suin
teresuotas puses, taip pat ir 
sovietų vyriausybę tęsti derybas 
be prievartos ir grasinimų. 

Džiaugiuosi, kad užmegzta 

nemažai Didžiosios Britanijos ir 
Baltijos šalių ryšių, ir tikiuosi, 
kad Jums ir Jūsų kolegoms grei
tai pavyks pasiekti susitarimus, 
kur ie užtikrins ateityje stabi
l u m ą ir k les tė j imą Jūsų 
tautoms. 

Nuoširdžiai Jūsų — 
J o h n Major 

Britanijos ministeris pirmininkas 
John Major, kuris savo ranka 
užrašė laiške ..Dear Professor Lands
bergis". 

Gruzija skelbia referendumą 
JAV Atstovų rūmuose vasario 20 d. buvo paminėta Liet - nepriklausomybes paskelbimo Vasario 
16-tosios sukaktis. Atstovų rūmų speakerio kabinete i nuotraukoje matyti kongresmenas 
Frank Annunzio, kairėje, speakeris Tom Foley. ir t itas Domininkas A. Pocus iš Kearny. 
kuris minint Vasario 16 ąją sukalbėjo invokacija P; ~mejimas tęsėsi vieną valandą. 

JAV Atstovų rūmų fotografo oficiali nuotrauka 

Komunistų vadai norėjo 
pašalinti Lietuvos 

vyriausybę 
„Skydo" karininkų pareiškimas 

Maskva. Kovo 1 d. — AP 
žinių agentūra pranešė, jog už 
reformas einą Sovietų Sąjungos 
karininkai šios savaitės trečia
dienį apkaltino aštuonis Komu
nistų partijos vadus pasikėsi
nimu padaryti perversmą Lie
tuvoje praėjusį mėnesį ir prez. 
Michailas Gorbačiovas turėjo 
apie tą sąmokslą žinoti. 

Karininkai išleido pranešimą, 
kuriame sako. jog Sovietų dali
niai yra atsakingi už penkioli
kos žmonių gyvybes, kai jie 
puolė televizijos stotį Lietuvos 
sostinėje Vilniuje. Sis Sovietų 
karininkų pranešimas buvo at
spausdintas ..Maskvos žinių"' 
savaitraštyje. 

Karininkų pranešime, kurie 
savo sąjūdį vadina ..Skydu", 
paneigiamas kariuomenes vadų 
teigimas, kad demonstrantai 
pirmieji pradėjo šaudyti i karei
vius. Taip pat paneigiamas 
Sovietų Gynybos ministerio 
Dimitrijaus Jazovo tvirtinimas, 
jog daliniams buvo įsakyta tik 
. .pala ikyt i tvarką'*, o ne 
padėt i ne t ik ram T a u t i n i o 
Išsilaisvinimo komitetui paim
ti valdžia susirėmimo metu 
sausio 13 naktį. ..Sovietų kariš
kių dalyvavimas vyriausybės 
perversme buvo iš anksto su
planuotas, suderintas ir patvir
t intas centre Maskvoje. Pre
zidentas negalėjo nežinoti apie 
suplanuotą akciją", rašoma ta
me pranešime. 

Aštuonių „komi t e t a s " 
Pranešime nenurodomi jų pa 

darytom išvadom įrodymai, kad 
Gorbačiovas apie tai žinojo iš 
anksto, bet daugelis sovietų 
sako. jog karo komendantas 
nedrįs pulti civilių žmonių be 
Kremliaus patvirtinimo Tuzi 
nai užsienio spaudos korės 

pondentų y r a liudininkaisjog 
t anka i puolė l i e tuv ius , 
saugojančius televizijos pastatą, 
kuris tuoj pat iššaukė protestus 
visame pasaulyje Gorbačiovas 
sakėsi nežinojęs apie kariškių 
veiksmus iki ryto. J is kalti
namas už sudarymą sąlygų, kad 
toks kariškas pasireiškimas 
būtų galimas. 

Pranešime minimi aštuoni vy
riausi Komun:- 'ų oficialūs 
pa re igūna i , k;r.p Tau t in io 
Išlaisvinimo k< n :teto „bran-
dulys". Jų tarpe N ra generolas 
Vladimiras IV ačikas. Vil
niaus garizon <omanderis. 
kuris vadovą ve tankų atakai 
prie televizijos bokšto. Liu
dininkų parodyir.<> sako. jog tas 
komitetas skelbėsi paėmęs 
valdžia Lietuvei, kalbėdamas 
iš tanko. 

Vaistai »>auti 
Taip pat AP a.' į t ū r a prane

šė, jog trečadier; -pedalus lėk
tuvas beveik su a milijonų do
lerių vertės vaisl >is ir su me
dicinos įranki - atskrido į 
Pabaltijį ir Ukra ną. Šis pro
jektas, kuris vy- mas privačiu 
kompanijų ir vyriausybes 
fondų, nepatir.-: Sovietų vy
riausybei, nes nčiamas tie
siog tų keturių -^publikų vy-
riasybėms. uf • kad būtų 
siunčiamas cen aei Maskvos 
vyriausybei Ka iri spauda tą 
projektą jau k r ' >vo. pavadin 
dama Sovietu- erenitetopa 
žeidimu 

— Kuwaito pi cas Saad al-
Sabah.kalhrda: tūkstančiui 
savo žymiu fano •• pabėgusių 
į Saudi Arabij pasakė, jog 
atgautame Kuw - turėtų būti 
pirmi laisvi rink « • suteikta 
daugiau teisi w m w 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— VVashingtone Baltieji 
rūmai pranešė, jog šiandien 
įvyksta p i rmasis kariškių 
delegacijų susitikimas tarp 
sąjungininkų ir Irako aptarti 
belaisvių pasikeitimo tarp są
jungininkų ir Irako klausimus. 
Sąjungininkų delegacijai vado
vauja šio fronto karo vadas gen. 
N'orman Schvvarzkopf. 

— Rusijos Respublikos gy
ventojai referendumo metu 
turės taip pat atsakyti ir į 
klausimą, ar Rusijos Fedeacijos 
prezidentas turi būti renkamas 
visų žmnių. 

— Kuwaito ambasadorius Wa-
shingtone vizitavo JAV prez. 
Busha ir savo valstybės vardu 
padėkojo už jos išlaisvinimą. 

— Kopenhagoje įvykusioje 
Šiaurės kraštų konferencijoje 
dalyvavo ir Pabaltijo atstovai. 
Sovietu Sąjunga protestavo prieš 
jų dalyvavimą, pavadindama, 
kad tai yra ..kišimasis į jos 
vidaus reikalus". Lietuva buvo 
atstovaujama Lietuvos prezi
dento pavaduotojo Broniaus 
Kuzmicko ir Lietuvos Užsienio 
reikalu komiteto pirmininko 
Emanuelio Zingerio. 

— Londone Kuvvaito amba
sadorius aplankė Britanijos 
ministerį pirmininką John Ma
jor ir padėkojo savo valstybės 
vardu už padėjimą išlaisvinti 
Kuvvaitą. 

— Kinijos komunistinė vy
r iausybe pasisiūlė padėti 
Sovietų Sąjungai su paskola 
kasdieninių prekių pirkimui. 

— Gudijoje būdamas Sovietų 
prez M. Gorbačiovas lankėsi ne 
tik fabrikuose, bet buvo susi
tikės ir su gudu intelektualais, 
kuriems sakė. jog užsienio in
trigos ir konspiracinės jėgos dir
ba prieš Sovietų Sąjungą. Iš jo 
80 min. kalbos paaiškėjo, kad jis 
yra ..prieš privačią nuosavybe" 
ir nemano atsisakyti socializmo 

Tbilisi. — Reuterio žinių 
agentūra paskelbė, jog ketvir
tadienį Gruzijos parlamentas 
nusprendė pasekt i t omis 
respublikomis, kurios turėjo 
savo referendumus, ir pravesti 
savo atskirą referendumą nuo 
Sovietų Sąjungos nepriklauso
mybės klausimu. 

Parlamento oficialiame pa
reiškime skaitome, jog „Centro 
vyriausybė veda nepaskelbtą 
karą prieš respubliką, kuri 
a ts isakė dalyvauti vadina
mosios naujos federacijos 
sukūrime ir pasirašyti sąjungos 
sutartį". Gruzija yra viena iš 
respubl ikų, ku r i nesu t iko 
pasirašyti Gorbačiovo norimos 
federacijos sutarties. Gruzijos 
parlamentas nutarė savo nepri
klausomybės referendumą pra
vesti kovo 31 dieną. Balsuotojai 

Nauji ministeriai 
Lietuvoje 

Vilnius.-Elta praneša, jog šią 
savaitę buvo nominuoti keturi 
nauji ministeriai. Žemės Ūkio 
ministeriu nominuotas Rim
vydas Raimundas Surv i l a . 
Medžiagų tiekimo ministeriu 
prof. Vilius Židonis, Finansų 
ministre Elvyra Kunevičienė ir 
Ryšių ministeriu. kuris turi 
koordinuoti vyriausybės mi
nisterijų darbą ir palaikyti 
ryšius su Sovietų Sąjunga, bus 
Aleksandaras Abišala. Šios 
pareigos aptariamos . kaip „mi
nisterio be portfelio" pareigos. 

Ukrainos 
referendumas 

Kijevas. — Reuteris Londone 
paskelbė, jog Ukrainos Respub
likos parlaments trečiadienį 
nubalsavo prie Sovietų Sąjun
gos vykdomo referendumo kovo 
17 d. prijungti ir savo klausimą 
visiems Ukrainos balsuotojams, 
ar jie nori, kad Respublika pasi
liktų Sovietų Sąjungos nare. Šią 
žinią pranešė ir oficiali Krem
liaus žinių agentūra „Tassas". 

Ukrainiečiai ir ten gyveną 
kitų tautybių žmonės turės at
sakyti: „Ar jūs sutinkate, kad 
Ukraina priklausytų suverenių 
Sovietų valstybių sąjungai pa 
gal Ukrainoj suvereniteto dek 
1 />»•«"»/»> ir»o n t - m r - i m i c ' 

turės atsakyti į klausimą: „Ar 
j ū s nor i t e a t s t a t y t i nepri
klausomą Gruzijos valstybe, pa
grįsta 1918 metų gegužės 26 
dienos deklaracija?" 

Gruzija turėjo nepriklauso
mybe nuo 1918 iki 1921 metų, 
kol ją okupavo Raudonoji armi
ja. 

Lietuvių pasitarimai 
su Sovietų atstovu 
Vilnius. — Vasario 28 dienos 

vakare Vilniaus radijas prane
šė, kad Lietuvos Aukščiausio
sios tarybos vicepirmininkas 
Česlovas Stankevičius, kartu su 
Lie tuvos a ts tovu Maskvoje 
Egidijum Bičkausku vasario 27 
d., susitiko su Sovietų minis
terio pirmininko pavaduotoju 
Vitalių Dogužijevu. kuris dabar 
vadovauja Sovietų delegacijai 
pasi tarimams su Lietuva. Nau
joji delegacija tes pradėtą 
buvusios delegacijos, kuriai 
vadovavo Nikalojus Ryžkovas, 
darbą. Darbo grupės, kurios 
buvo sudarytos anksčiau, toliau 
tęs savo darbus. Pakeitimų tuo 
klausimu nebūsią. 

Lietuvių atstovai pasakė, jog 
tolimesniam pokalbiui labai 
rimtai trukdo Sovietų kariuo
menės dalinių buvimas Vil
n i a u s mieste . Tikima, jog 
Sovietų daliniai pasitrauks iš 
užimtųjų televizijos, radijo ir 
kitų pastatų. Kitas delegacijų 
susitikimas būsiąs po dviejų 
savaičių. 

KALENDORIUS 

Kovo 2 d.: Elena, Agnietė. 
Dautara. Eitautas. Marcelinas. 
Naida. Simplicija. 
Kovo 3 d.: Ticijanas. Kuni
gunda. Nonita. Tulė. Uosis. 

Kovo 4 d.: Šv. Kazimieras, 
Lie tuvos globėjas. Alicija. 
Daina. Daugvydas. Vacė. Virda. 

Kovo 5 d.: Liucijus. Giedrė, 
Klemensas, Virgilijus. Vydotas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka. 6:26. leidžiasi 
5:41. 

Temperatūra šeštadienį 46 1., 
sekmadieni 39 1., pirmadienį 34 
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LYDĖJAU 
VINCĄ DOVYDAITĮ Į 

PASKUTINIĄJĄ KELIONĘ 
Kai 1919 m. pradžioje iš 

Lietuvos t raukėsi vokiečių 
kariuomene, paskui ją varžėsi 
bolševikų gaujos, norėdamos vėl 
pavergti jos gyventojus. Visi su
prato, kad tauta gali tik ginklu 
pasipriešinti. Tada vyriausybė 
pakvietė jaunus vyrus savano
riais ginti tėvynę nuo besiar
tinančių priešų, besikėsinančių 
iš visų pusių užgniaužti jos 
neseniai atstatytą nepriklau
somybe. Pavojaus šūkį išgirdę 
darbininkai ir ūkininkaičiai 
paliko žagres ir kitus darbo 
įrankius, moksleiviai paliko 
knygas — visi jie skubėjo į karių 
surinkimo punktus, kad galėtų 
įsijungti į šią garbingą laisvės 
kovą. kurią amžiais jų protėviai 
vedė. Ypač jautriai reagavo 
moksleiviai ateitininkai, nes jie 
žinojo, kad bolševizmas neša žu
dynes, gaisrus ir badą. Tarp 
tokių jaunuolių buvo Kauno I 
gimnazijos moksleiviai broliai 
Dovydaičiai, kilę iš Runkių 
kaimo, Višakio Rūdos apylin
kių. Pijus stojo savanoriu į 
besikuriančią Lietuvos kariuo
menę: pasiųstas į karo mokyklą 
baigė jos I-ją laidą ir buvo pa
keltas karininku (pasiekęs pulk. 
Įeit. laipsnį*. Vincas stojo į 
Šaulių sąjungą. Jis labai veik
liai reiškėsi kaip ateitininkų 
organizatorius, ne tik buvo gim
nazijos kuopos pirmininkas, bet 
lankydamasis stiprino ir kitų 
kuopų organizacinę veiklą. Vin
cas daug talkino, kviesdamas 
jaunimą stoti savanoriais į 
kariuomenę. 

Kai vyko kovos dėl nepriklau
somybės, buvau dar mažas mo
kinukas, bet domėjausi, kas 
vyksta kovų frontuose. Alytus, 
mano vaikystės miestas, išsis
ta tęs abiejose Nemuno pusėse, 
buvo nedidelis; jame gyveno 
maždaug 6000 žmonių, jei ne
skaitytume Lietuvos kareivių, 
kurių tais laikais buvo vienas ar 
du pėstininkų pulkai, gudų at
skiras batalionas, artilerijos 
daliniai. Vaikiškas žingeidumas 
sekė juos atvykstančius ir iš
vykstančius. Gražu buvo ste
bėti, kai su orkestru darnioje 
rikiuotėje įžygiuodavo į miestą 
pulkas karių. Mes. vaikai, pa-
!ydėdavome juos iki kareivinių. 

Tada buvo ypatingi laikai, 
ypač iškilus susirėmimams su 
lenkais. Mieste buvo iškabinti 
šūkiai su atitinkamais paveiks
lais: ..Lenkai eina savo dvarų 
ginti ir mus pavergti". ^Lie
tuvos šauly, ir ardamas budėk 
nepriklausomybės sargyboje" ir 
pan. Pafrontės gyventojai, ei

dami į laukus ar važiuodami į 
turgų, vežėsi šautuvus, nes 
kiekviename žingsnyje galėjo 
būt i užpu l t i , ap ip lėš t i ar 
nužudyti. 

1920 m. spalio mėn. 7 d. Su
valkuose Lietuvos delegacija, 
dalyvaujant tarptautiniams ste
bėtojams, su lenkais pasirašė 
sutartį, kuri greitai buvo sulau
žyta inscenizuojant Želigovskio 
sukilimą, nors vėliau maršalas 
J. Pilsudskis prisipažino, kad tai 
buvo padaryta jo nurodymu. Si
tuacija buvo labai pavojinga, 
nes Lietuvos kariuomenė buvo 
patyrusi didelius nuostolius 
sus i rėmimuose su l enka i s 
Augustavo miškuose. Lenkams 
plačiu ruožu puolant, neužteko 
kariuomenės dalinių, buvo 
reikal inga šaulių pagalba. 
Savanoriu j frontą su kitais 
išvyko ir Vincas Dovydaitis, 
šaulių būrio vadas, VII klasės 
Kauno gimnazijos mokinys. 
Spalio 16 Valkininkų miestelio 
šventoriuje, su kulkosvaidžiu 
dengdamas besitraukiančius 
savuosius prieš lenkų raitelių 
eskadroną, Vincas buvo sunkiai 
sužeistas. Ilgai užtruko, kol 
ūkininko vežimu buvo atvežtas 
tolimą kelią į Alytaus ligoninę. 
Mūsų mokykla buvo netoli 
ligoninės, todėl dažnai bėgome 
į ligoninę klausti apie jo svei
katą. Jis mums atrodė narsus, 
karžygis, pasiaukojęs už Tėvy
nės laisvę! Vieną dieną 
sužinojome, kad Vincas Dovy
daitis ligoninėje mirė. Tai buvo 
spalio 19 d. 

Mirusio brolio lavoną parsi
vežti iš Kauno atvažiavo Pranas 
Dovydaitis, I gimnazijos direk
torius. Iš ligoninės, kuri buvo 
kareivinėse, toli nusitęsiančioje 
eisenoje karstą lydėjo vietos 
valdžios atstovai, mūsų visa 
mokykla žygiavo tvarkingoje 
rikiuotėje su vedėju Kaziu 
Klimavičium, mokytojais Mar
tynu Gaveliu, Simu Slavėnu ir 
kitais. Eisena nusidriekė Pulko 
gatve per miesto centrą ir pasu
ko į Balbieriškio kelią. Čia buvo 
atsisveikinta, ir Pranas Dovy
daitis savo mirusį brolį Vincą 
automobiliu išsivežė į Kauną, 
kur jis buvo iškilmingai palai
dotas buvusiose kapinėse tarp 
Trakų g. ir Vytautos prospekto. 

Po daugelio metų, jau būda
mas studentu universi tete, 
Vėlinių vakarą lankydamas 
Kauno kapines, atėjęs prie a.a. 
Vinco kapo. kartais sutikdavau 
Praną Dovydaitį besišluostant} 
ašaras. 

Ig. Medžiukas 

Partizano Daumanto jaunučių kuopos Lemont t nariai. Iš k.: leil. — Linas Dailidė, Karolis Užgi
r is ir Rytis Vygantas ; II eil. - Dalytė Sata i te , h .ma Kuprytė, Kovas Norvilas, Darius Norvilas, 
Rimas Sidrys, Pe t ras Kuprys, Aras Nausėdas. Audrius Čarauskas ir Kovas Lapšys; III eil. -
Marius Paulikas, Daina Paulikaitė. Jonas Pauhkas, Paulė Stasiulytė, Krist ina Mikaitytė, Tomas 
Kuprys, Stepas Tharp . Mykolas Tharp . Tomas Liaugaudas, Tomas Šatas, Andrius Paulenas ir 
Kar ina Paulėnai tė . 

KUN. A. LIPNIŪNO KUOPOS 
VEIKLA 

Sėkmingas tradicinis 
vakaras 

Kun. A. Lipniūno kuopos tra
dicinis „Pončkų bal ius" sausio 
26 d. vyko A t e i t i n i n k ų 
namuose, Lemonte. Kuopos 
nariai suvaidino Rasos Poskoči-
mienės sukurtą ir jos režisuotą 
vaidinimą „Zenobijos fobija". 
Vaidinime vaizduojama, kaip 
k a r a l i e n ė Zenobija norėjo 
įrengti sau „Health club", kad 
ji galėtų numesti truputį svorio. 
Bet buvo problema. Zenobijai 
tam projektui reikėjo pinigų, o 
ji jų neturėjo. Zenobija atėmė 
pinigus iš kaimiečių, kurie dėl 

to labai supyko Tada Šelmis ir 
jo vyrai užpuo.e karalienės pilį, 
atsiėmė pinigus ir visi vėl galėjo 
smagiai gyventi. 

Po meninės programos visi 
buvo kviečiami i viršų valgyti 
pončkas ir kita* vaišes. Marius 
Polikaitis ir Marius Tijūnėlis 
parūpino muziką šokiams. Visi 
smagiai praleido laiką, šokdami 
ir linksmindamiesi. 

Dalius Gilvydis 
Vasario mėnesio 

susirinkimas 

Kun. Alfonso Lipniūno moks
leivių a te i t in inkų kuopa 

Tomas Vasi l iauskas Prez. A. Stulginskio moksleiviu kuopos susirinkime 
kur ia didžiulę šiaudelių puošmeną scenai papuošti. 

SENDRAUGIŲ ŠEIMYNINĖ 
ARBATĖLĖ 

I Prez A Stulginskio moksleivių atei t ininku kuopos susirinkimą jaunimą 
atvežusiems tėveliams malonu susit ikti ir prie kavos puodelio pabendrauti 
Iš k.: Raminta Lapšiene. Meilute DeSoche, Jurgis Augius, Jeronimas Gaižutis 
ir Donatas T i jūnėl is . _, 

Nuotr I. T. 

A t e i t i n i n k ų s e n d r a u g i ų 
(Chicagos ir apylinkių) visuo
tinis susirinkimas ir arbatėlė 
Ateitininkų namuose, Lemonte, 
įvyks šeštadienį, kovo 16 d., 5 
vai. vakaro. 

Suėjime išgirsime studento 
Aido P a l u b i n s k o įdomų 
pranešimą. J a m teko būti 
Vilniuje Kruvinąjį sekmadienį. 
Aidas yra v i e n a s iš JAV 
buriuotojų, 1989 m.vasarą at
likusių t ransat lant inę kelionę 
jachta, kartu su iš Amerikos 
namo grįžtančiais Lietuvos bu
riuotojais. Po to jis vienerius 
metus gyveno Lietuvoje ir dir
bo Lietuvos Parlamente, bū
damas vertėju prez. Vyt. Lands
bergiui susitikimuose su angliš
kai kalbančiais svečiais dip
lomatais. Aidas buvo tarp pir
mųjų Amerikos lietuvių, pri
ėmusių Lietuvos pilietybę. 

Visi s end raug ia i — „iki 
vieno!" kviečiami šiame suėjime 
da lyvaut i . Ta pačia proga 
dėkojama visiems sendrau
g iams o a r e i e i n e a i sumo

kantiems savo metinį nario 
mokestį ir prisiunčiamiems 
auką einamiesiems reikalams, 
o jų — begales. Ryšyje su mūsų 
t au tos kova dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės, tėvynėje ir 
čia, tų einamųjų reikalų, 
reikalingu visų mūsų dėmesio ir 
paramos yra aibės ir LB-je ir 
mūsų pačių organizaciniuose 
reikaluose. Susikaupė daug 
įvairių pranešimų, kuriais 
pasidalins sendraugiu valdybos 
pirmininke 

Visi kviečiami šiame suėjime 
dalyvauti. Ypač laukiami visi 
ateitininkai J a u „išaugę" iš 
jaunimo tarpo ir labai tinkantys 
papildyti senųjų" eiles bei 
paremti ju rūpesčius. Tokių 
vyresnieji sendraugiai labai 
laukia. 

Anksčiau skelbta susirinki
mui kovo 17 d. data tapo pakeis
ta į kovo 16 dieną, iš sekmadie
nio į šeštadienį. Kovo 17 d. visi 
dalyvaukime „Draugo" 
koncerte. 

iHv. H. 

penktadienį, vasario 15 dieną, 
sus i r inko pas Dainą Ča-
rauskaitę. Susirinkimą pra
dėjome malda. Pirmininkė Kris
ta Silimaitytė padėkojo kuopos 
n a r i a m s už jų sėkmingą 
pasirodymą šių metų „Pončkų 
baliuje". Po kuopos reikalų 
p raneš imų, la ikraš tė l io 
redaktorė Lidija Gražulytė iš
dalino visiems susirinkimo 
dalyviams įvairius klausimus 
apie lietuvybę ir ateitininkiją. 
Visi parašė bent vieną trumpą 
rašinėlį kuopos laikraštėliui. 
Pabaigę rašymą, visi pasivai
šino pitca. Susirinkimas dar 
nepasibaigė! Visiems skaniai 
pavalgius, Audrius Polikaitis, 
MAS centro valdybos pirmi
ninkas, pravedė laiškų rašymą 
I l l inois sena to r i ams Paul 
Simon, Alan Dixon ir 
kongresmanui Marty Russo. 
Prieš pora savaičių kongresui 
buvo pateikta įpareigojanti 
rezoliucija dėl paramos 
nepr ik lausomai Lietuvai . 
Moksleiviai ateitininkai ragino 
šiuos politikus padėti Lietuvai* 
paremiant tą rezoliuciją. Daliai 
narių išvažiavus namo, kiti dar 
pasiliko ilgiau pabendrauti. 

Krista Silimaitytė 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympla Flelds. III. 
Tel. (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKSA 

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

Rez. (1-312) 778-7678 
Kab. (1-312) 5*2-0221 

Valandos susitarus 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 VVest Burlington, tel. (708) 512-0084 
Weetmont. IL 

Valandos pagal susitarimą 

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

ligos ir chirurgija 
Holy Cro»». 2701 W 68 St - Ocago 

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

T*. (708) 423-0313, 425-9353 
Valančios pagal susitartą 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

217 E 127st St 
Lemont IL 60439 

Tel.(708) 257-2265 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
Hlckory HIII* 

Tel. (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS iR CHiRuRGAS 

FamHy M«dlc«l CHnte 
217 E. 127 St. — L»mont IL 80439 
P'itciauso Palos Community Mosp'tal " 

S'ive' Cross Hospitai 
Valandos pagal susiiar-na 

T*. (708) 257 2285 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1-312)767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai i vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 
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mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

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

Gydytojai ir chirurgą. 
Anesteziios .r sKausmo gydymo speciai.stai 

Snerman hgonme. Elgin. IL 
Tai. 708-888-8976 

Skambinti galima 24 vai 

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

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Straet, Chicago 
Tai. (1-312) 434-5849 {veik.a 24 vai ) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Rez. (708)246-0067; artu (708)246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIAIYBF - AKI'y LIGOS 

3900 W. 95 St. Tai. (708) 422 0101 
Valandos pagai susitarimą 

Pirmd 3 v p p-7 v v antrd 12 30-3 v p p 
'.•eic jždarytaa. ketvd 1-3 vpp penKtd 

• šešta 9 v r -12 v p p 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K Ė N N E T M J. YCHKES 
OR. MAGOALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

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

507 S Gilbert, LaGrange. IL. 
Tel. (708) 352-4487 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marrjuette Medical Buiirjmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundaa Ava.. Elgln. III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe v.daus ir kraujo ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusių veng 

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

Valandos pagal susi tartą 
Pirm antr . penkt 12-3 v p.p . ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir i namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robart* Rd.. Hlckory Hllla. IL 
1 myl.a j vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 S! . Chicago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills IL 
Tai. (708) 598 8101 
Vai paqa' Sasicanmą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba hetuviška>) 

Tikina akis. pritaiko akinus 
2618 W. 71»t St. 

Tai. (1-312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Paloa Vlalon Center. 7152 W. 127th St 
Dalos Hgts III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448 1777 

D R . A N T A N A S G . R A Z M A 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W. 9 5 St 
Oak L a w n , IL 6 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

Te l . 7 0 8 - 6 3 6 - 3 1 1 3 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava.. Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec šešt I2 ik>4va l pope: 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BE! CHIRURGIJA 
155 N. Michlgan Ava.. Sulta 324 Ir 
5635 S. Pulaakl Rd.. Chicago. IL 

81 St. ir Kean Ava.. Just ice. IL 
Ta4. (1-312) 565-2960 (veikia 24 va' | 

Valandos pagal susitarimą 

D R . D A N A M . S A L I K L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cormak Rd. 
VVestchoster. IL 6 0 1 5 3 

Te l . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagai susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

2454 W 71 st Straat 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tai (1-312) 585-0348; 
Rez (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Straat 

Vai antr 1-4 v p p ir Ketv 2-5 v p p 
šešt pagal susitarimą 

Kablnato tai. (1-312) 776-2880 
Raz. (708) 448-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 585-7755 

Kab. tai. (1-312) 471-3300: 
Rei . (708) 442-6297 

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

7722 8. Kadzle Ava.. 
Chicago. III. 60652 

Pirm antr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medical Center-

Napervllle Campua 
1020 E. Ogden Ava.. Sulta 310. 

Napervllle IL 60563 
Tel. 1 708-527 0090 

Valandos pagal sus.tanmą 

Kab. tel. (1-312) 566-3166: 
Namų (708) 381 3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Weat 63rd Street 
Vai pirm antr . ketv ir penkt 3-6 

š^S'ad'onia's naaai susitarimą 

I 



Kultūrinis pasireiškimas 

IŠEIVIJOS SVAJONĖ 
Jau netoli gegužės mėnuo. 

Visa išeivija rengiasi didžiulėms 
šventėms, dideliam kultūriniam 
pasireiškimui ir atsigaivinimui. 
Iš tikrųjų daugiau, negu iš tolo 
žiūrint gali panešti išeivijos jė
gos, bet jos tikimasi papildyti ir 
dalimi iš tėvynės atsikviestais 
meno kūrėjais ir palaikytojais. 
Ar tai jau pasiseks, dabar dar 
sunku atsakyti teigiamai, bet 
rengtis reikia, būt ina, nau
dinga, jei norima iš la ikyt i 
tautinį charakterį ir sąmoningą 
tautinį nusiteikimą. Tai labai 
svarbu pavergtai tėvynei, svar
bu, gal dar ir svarbiau išeivijai, 
kuri gainiojama svetimų vėjų, 
kartais net audrų. 

Pasiruošimas jau eina, išsi
renkant vadovus, kurie visą 
kultūrinio pasireiškimo eigą 
judina, pasikviečiant t a lk i 
ninkus, kurie visiems daro įvykį 
žinomą ir svarbų. Pavadinimas 
Muzikos švente y ra lyg ir 
skriauda kitoms kul tūros sri
t ims . Bet pač iam į v y k i u i 
duodama žymė, kad muzika čia 
yra labai svarbi. 

Bus ir kitokių reiškinių, kurie 
nieko bendro neturės su muzika 
ar muzikos meno pasauliu. Juk 
toks premijų už kul tūr inius , 
l i teratūrinius, žurnal is t in ius 
la imėj imus į t e ik imas n ė r a 
su jungtas su m u z i k a . Tai 
šventei betgi galima duoti ir 
muzikos atspalvį, kad muzika 
neliktų tik paskutinėje vietoje. 
Taip pat literatūros vakaras 
nėra muzika, bet ir tai galima 
jungti su muzika, dainom, net 
su dainų švente, ku r suvažiuos 
keli šimtai ar tūks tan t i s dai
nininkų ir dainuos lietuviškas 
da inas pagal iš a n k s t o 
numatytą repertuarą. 

Kelioms dienoms skir iama 
Muzikos šventė, kurios tarpus 
ka ip t ik užpildys muz ika , 
dainos, gera nuotaika. Ir tai 
primins, kad lietuvių t a u t a yra 
dainininkų tauta ir su daina 
lydi visus darbus, net visokį 
vargą. Ir pavadinimas Muzikos 
švente nėra pretenzingas, kaip 
kas jau iš anksto mano, bet iš
reiškia savos tautos būdą, savy
bes, praeitį ir dabartį, nes daina 
ir muzika gaivina tautos dvasią. 

Kai žiūrime į programą, kuri 
yra numatyta šiam įvykiui, tu
rime stebėtis kul tūr inių pasi
reiškimų skaičium ir vieno 
vakaro kaina. Žinoma, viskas 
apskaičiuota pagal suvažia
vusius žmones, žiūrovus, klau
sytojus, operų pasirodymų daly
vius, pobūvius. Bet Chicaga 
turės pakelti daugiausiai . Čia 
vyksta visi didieji pasirodymai, 
visi kultūriniai renginiai, kurių 
tauta ir išeivija y ra pasiilgusi. 

Šį kartą negalima skaičiuoti 
kainų brangumo, nes renginiai 
pasidalins žmonėmis, atvyks 
svečių iš kitų miestų, nes kiti 
miestai tokių didelių progų 
neturi ir negali turėti . Vis dėlto 
reikia skaičiuotis jau iš anksto, 
kad žmonių kišenės nėra perdi-
delės, kad galėtų duoti aukomis 
ir paskiau pirkti bilietus į kul
tūros aruodus. 

Šiuo metu tuo dar negalima 
skaičiuoti ir negalima rūpintis. 
Renginiai mėginami koncent
ruoti į keletą dienų ir keletą 
vakarų, kad jais galėtų naudo
tis vietos gyventojai ir svečiai. 
Būtina skaičiuoti savų žmonių 
ne tik kultūrinius laimėjimus ir 

norą jais pasisotinti, bet ir į 
žmonių pajėgumą aplankyti di
desnius ir t inkamus renginius. 
J u k vienam patiks labiau vieni 
įvykiai, k i t am kiti. Visų nesu
varysi į vienokius ar kitokius 
renginius, nors geriausius pasi
rodymus. Kaip muzika vienų la
biau mėgstama viena, kitų — 
kita, taip juo labiau, kada patys 
renginiai pavadinti Muzikos 
švente. Je i bus ir muzikos, ta i 
ji skirsis Dainų šventėje, operoje 
ar pabendravimo pobūvyje. 

Tai yra t ik noras iš anksto 
pasisakyti, kad renginiai būtų 
p a d a l i n t i k iek ga l ima ra
cionaliau. Jais turėtų pasi
naudoti mėgėjai, o ne tik ištroš
k ę l i e tuv i ško , k u l t ū r i n i o , 
nuoširdaus ir sutelktinių jėgų 
pasirodymo. Komisijoms ir 
p a g r i n d i n i a m komite tu i — 
rengėjui p r ik lausanč ių y r a 
daug. Jie visi turi žinoti savo 
pareigas, tur i jomis taip pasi
skirstyti, kad patenkintų visus 
suvažiavusius. 

LIETUVA 
TELEVIZIJOJE IR SPAUDOJE 

Rimties valandėlė 

UOLUMAS DĖL TĖVO NAMŲ 

Rengiantis didelėms šventėms 
reikia prisiminti, kad išeivija 
y ra ištroškusi didesnių ren
ginių, didesnės ir platesnės 
kultūros, didesnio žmonių susi
bū r imo . Taip pat r e i k i a 
prisiminti, kad jau ir kultūros 
trokštančių skonis yra pasi
keitęs. Pasikeitusi jų sudėtis ir 
ki t i jų norai. Jei vyresnieji 
labiau norėtų t ik savo tautinio 
meno, t ik tradicijų papildymo, 
ta i jaunieji jau yra išaugę kitose 
sąlygose, p r i s i t a ikę naujai 
aplinkai ir pakeitę meninį ar 
kultūrinį skonį iš tautinio į 
tarptautinį . Jei vienas antras 
pasilieka dar vyresniųjų skonio 
ir vyresniųjų nusistatymo, tai 
nesudaro taisyklės, tai t ik 
išimtys. Išimtys neužpildo jokių 
salių, jokių renginių. 

Turime žiūrėti į Dainų šventę. 
Premijų įteikimą, pabendra
vimą su savaisiais, operos grožį 
ir tarptautiškumą. Tie dalykai 
bent mažiau keičiasi, labiau 
visiems įtinka, daugiau visus 
p a t r a u k i a . Nenor ime , kad 
vienos rūšies ar vieno amžiaus 
žmonės užpildytų visas sales, 
bet taip pat nenorėkime, kad 
jauni žmonės pavirstų seniais, 
o senesnieji jaunaisiais. Kartų 
skirtumą matome, juo labiau 
visi komitetai ir komisijos tur i 
matyti ruošdamos didžiulius 
kultūrinius renginius, sukon
centruotų lietuvišką ir nelie
tuvišką kultūrą, kuria galėtų 
vieni ar kiti pasidžiaugti, kitų 
neverčiami ir negraudinami. 

Iš anksto reikia ruoštis pri
imti svečius ne tik iš tėvynės, 
bet ir iš kitų miestų — didesnių 
ar mažesnių, kitų kraštų, nors 
jie yra skirtingi nuo gyvenamo 
krašto. Toks didelis lietuvių 
susibėgimas, toks susibūrimas 
ir kultūrinis pasidalinimas yra 
naudingas pratęsti išeivijos 
buvimui ir dar neatitrūkti nuo 
savo t a u t o s kamieno. Tai 
išlaikyti yra svarbu, taigi svar
bi ir kul tūr inė atgaiva. Šiuo 
atveju visos priemonės, kurios 
gaivina sąmoningą laikymąsi 
prie savos tautos yra geros, nau
dingos ir vertos. Ateinančios 
gegužės įvykiai yra Lietuvos ir 
visos tautos naujas atgimimas 
išeivijoje, kad ji dar laikytųsi 
bent dešimtmečius. 

Pr . Gr. 

Neminėsiu penkių ar dešim
ties minučių Vokietijos televi
zijos specialių laidų, skirtų 
Lietuvai, kadangi savaitės 
bėgyje jų yra labai daug. Tačiau 
norėčiau išskirti sausio 22 d. be
veik 20 min. Lietuvai skirtą 
programą, parodant žiūrovams 
pasku t in ius įvykius mūsų 
tėvynėje, k a r t u pr idedant 
plačius komentarus. 

Du graudūs vaizdai ilgai liks 
mano atmintyje — tai žuvusių 
laidotuvės, dalyvaujant šimta
tūkstantinei miniai, pridengti 
mūsų trispalve karstai, pasku
tinis atsisveikinimas Vilniaus 
katedroje, demonstracija prie 
parlamento rūmų (matomos 
užtvaros), giedant miniai „Mari
ja, Marija"... kartu filmuojant 
pastatytą kryžių išmuštame 
parlamento lange. 

Antras — ne graudus, bet 
lietuvių jaunuolių patriotizmas, 
didvyriškumas ir drąsa. Vokie
čiai, įėję į parlamento vidų, rado 
šimtus jaunuolių, pasiryžusių 
su medžiokliniais šautuvais, 
„Molotovo kokteiliais" ar net 
nuogom rankom gint i par
lamento rūmus. Vokietis pasi
kalbėjo su keliais jaunuoliais, 
kurie lietuviškai atsakė (labai 
gerai buvo girdima lietuvių 
kalba), kad jie visi yra pasiryžę 
mirti už Lietuvą. Prie mūsų 
„ąžuoliukų" pokalbio prisijungė 
vedęs vyras pareikšdamas, kad 
jis palikęs žmoną su kūdikiu, 
tačiau liks pastate ginti laisvę. 
Kitas jaunuolis sako, kad jį 
motina palaimino. J is nebijo 
mirti, nes vergijoje ir taip pat 
nėra gyvenimo. 

Vilniaus vaizdai buvo su
jungti su demonstracijom Mask
voje, matant Lietuvos ir kt. 
Kremliaus pavergtų tautų vė
liavas, girdint daugiausia. ,,za 
Litvu, za Litvu" skandavimus. 

KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas 
Europoje 

Po Lietuvai skirtos laidos an
tras televizijos kanalas žiūrovus 
nukėlė į Rusijos vokiečių skur
dų gyvenimą, dar ir šiandieną 
rusams juos vadinant fašistais. 
Tačiau dvasinį jų gyvenimą 
stiprina „aus Li- auen" kunigas 
(nenugirdau vietovės ir kunigo 
pavardės). Jis. kalbėdamas 
vokiškai prie statomos bažny
čios, džiaugėsi vokiečių dvasiniu 
atsinaujinimu. 

Spauda, nežiūrint Persijos 
įlankos įvykių, pilna straipsnių 
apie Pabaltijo valstybes, 
daugiau vietos skirdama Lietu
vai, kuri vokiečių akyse yra 
laisvės inspiratorius. 

Amerikiečių karių dienraštis 
„Stars and Stripes*' sausio 16 d. 
persispausdino „N"ew Yorko 
Times" William Safire straips
nį ,,US mušt respond to agres-
sion in Lithuania" bei tame 
pačiame psl. Walter R. Mears 
s t ra ipsn į „Baltic unrest 
threatens Persian Gulf coali-
tion". Sausio 17 d. išspausdin
tas A. M. Rosenthal straipsnis 
vėl iš New York Times. Įvykius 
Rygoje „Stars and Stripes" 
nukelia į 10 psl. kartu primin
d a m a s sovietinių tankų 
puolimą Lietuvos sostinėje 
Dienraštis pažymį, kad Maskva 
spaudžia Pabaltijo valstybes. 
kad jos panaikintų savo 
paskelbtas nepriklausomybes. 
Daug dėmesio ..Stars ant 
Stripes" skiria sportui, ypač 
didelei pergalei „Buffalo Bills" 
prieš Los Angeles „Raiders" 
51:3 bei netikėtą San Francis-
co pralaimėjimą prieš New Yor
ko „Giants". 

,,Solidarnošč leidžiamas 

Lietuvos Nepriklausomybės minėjime Grand Rapid> B kairės: sen. Carl 
Levin, viešnia iš Lietuvos Arūne Taunytė-Degutiene ir LB apyl. ižd. Juozas 
Lukas. 

dienraštis „Gazeta Wyborcza" 
sausio 22 d. rašo, kad sovietinė 
kariuomenė sustiprino Lietu
vos-Lenkijos sienos apsaugą. 
Prez. L. Walesa nutarė iš vaka
rinės Lenkijos pusės savo ka
riuomenę permesti į rytinę dalį. 
Dienraštis toliau pažymi, kad 
labai a t idž ia i t i k r i n a m i 
Vilniaus-Varšuvos geležinkelio 
keleiviai, ypač jaunų vyrų 
dokumentai, kadangi Varšuvoje 
jau yra lietuvių naujokų, pra
šančių pabėgėlių teisių. Pa
stebėti gausūs specialių dalinių 
telkiniai pasienyje, atskrai
dinant net malūnsparnius (Bi
čiulio la i ške , r a š y t a m e iš 
Vilniaus sausio 14 d. sakoma, 
kad lietuvių žudikai — specialūs 
daliniai, prieš vykdydami savo 
„užduotį", viršininkų yra vai
šinami 250 gr. spiritu, narko
manai gauna narkotikus). 

Platų atgarsį Lenkijoje rado 
rinkliava Lietuvai. „Gazeta 
Wyborcza" rašo, kad Vilnių jau 
pasiekė medicinos prietaisų ir 
vais tų sunkvež imia i , per
duodant visą siuntą lietuviš
koms organizacijoms. Lenkai 
stebėjo perkrovimą, kadangi 
gruodžio mėn. Varšuvoje buvo 
plačiai kalbama, kad Vokietijos 
siuntos dingo raudonosios armi
jos sandėliuose. 

Lenkijoje plačia i d isku
tuojama, kaip ir kuo galima 
pagelbėti Lie tuvai . Beveik 
kiekvieną dieną seimo atstovai 
važiuoja į Vilnių ir Rygą, apžiū
rėdami užtvaromis apstatytus 
parlamento rūmus. Jie stebisi 
Vakarų pasaulio abejingumu, 
užmerkiant akis į paskutinius 
įvykius Lietuvoje ir Latvijoje. 

Ypatinga kri t ika ta ikoma 
Vokietijai, kadangi Hitlerio-
Stalino sutarties pasekmėse Pa
baltijo valstybės neteko savo 
nepriklausomybių. Vokietija 
pr is ipažino p r ie k a l t ė s , 
atsiprašydama Lenkiją (buv. 
kancleris W. Brandt net buvo 
atsiklaupęs — K.B.), tačiau 
tokio žingsnio Vokietija dar 
nepadarė Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai. 

Vokiečiai savo spaudoje 
atžymėjo devynmečio Luko T. 
(pavardė nerašoma) iš Vilniaus 
padarytą jam Hamburgo kli
nikose akies operaciją. Kairėje 
akyje buvo dviejų mm juodas 
taškas, greičiausiai akies vėžys. 

Lietuvoje nebuvo jokių 
galimybių tokiai operacijai, tad 
Lietuvos sveikatos vicemin. 
pagalba tėvas su sūnum atvyko 
Vokietijon. Laiku padar ius 
operaciją yra 80% vilties, kad 
akis visiškai pasveiks, apsau-

Švelnusis Jėzus, kuris smilks
tančios dagties neužgesino, 
atėjo į Jeruzalės šventyklą su 
botagu. Botagą jis pasidarė iš 
virvučių, kurių buvo čia pat, nes 
žydai prekiavo avimis, jaučiais 
ir karveliais. O jie buvo įpratę 
pr ieš Velykų šventes par
davinėti gyvulius aukoms ir 
maistui, kas nebuvo suaukoja-
ma. 

Jėzus čia parodė savo uolumą 
dėl Tėvo namų, nes šiaip ar taip 
čia turėjo būti garbinamas 
Dievas, čia išrinktosios tautos 
vaikai turėjo rodyti jam pagarbą 
ir klusnumą. „Jis rado šventyk
loje parduodančių jaučius, avis 
ir karvelius ir sėdinčių pinigų 
mainininkų. Pasidaręs tarsi 
rimbą iš virvelių, jis išvarė visus 
iš šventyklos, taip pat avis ir 
jaučius, išbarstė mainininkų 
pinigus ir parvertė stalus. O 
karvelius pardavinėjusiems jis 
tarė: Atsiimkite juos iš čia ir 
nedarykite iš mano Tėvo namų 
prekybos namų" (Jn. 2, 14-16). 

Apaštalai prisiminė psalmės 
žodžius: „Uolumas dėl tavo 
namų graužia mane". Bet iš
rinktosios tautos vaikai netikėjo 
jo uolumu, jo darbais ir net iš
drįso paklausti: „Kokį ženklą tu 
gali mums parodyti, kad tai 
darai? Jėzus atsakė ir jiems 
tarė: Sugriaukite šitą šven
tyklą, o aš per tris dienas ją at-
statysiu". (Jn. 2, 18-19). Jo 
mokiniai, prisiminę tuos žo
džius, žinojo, kad jis kalbėjo 
apie savo kūno prisikėlimą iš 
mirusiųjų, apie savo įkurtą 
Bažnyčią, apie savo mokslą ir 
savo Evangeliją, kurią jis atnešė 
iš dangaus. 

Nors žmonės matė jo daromus 
stebuklus ir jais tikėjo ar stebė
josi, bet Jėzus žinojo jų mintis 
ir slapčiausius norus ir keti
nimus. Dėlto jis aiškiai kitoje 
vietoje sako: „Jei kas nori eiti 
paskui mane, teišsižada pats 
savęs, tegul kasdien neša savo 
kryžių ir teseka mane. Nes kas 
nori išgelbėti savo gyvybę, pra
ras ją, o kas prarastų savo 
gyvybę dėl manęs, ją išgelbės" 
(Lk. 9, 23-24). Sekimas Jėzumi 
yra nešimas savo kasdieninio 
kryžiaus, gelbėjimas gyvybės 
yra sekimas juo ir gyvybės 

gojant lietuvį nuo apakimo. 
Rašau sausio 23 d. Tik dabar 

Vokietijos televizija pranešė, 
kad kariai užėmė laisvos spau
dos rūmus. Kur Gorbačiovo už
tikrinimas nenaudoti daugiau 
karinių priemonių? 

aukojimas dėl jo. Sunkus ta i 
įpareigojimas, bet iš tikrųjų 
būtinas, jei kas nori ištikimai 
sekti Jėzumi. 

Apaštalas šv. Paulius savo 
mokiniams kalbėjo: „Dabar aš 
džiaugiuosi už jus, ir, ko Kris
taus kančioms netenka, tai a š 
papildau savo kūne jo kūnui, ta i 
yra Bažnyčiai. Jos tarnas aš 
pasidariau Dievo man duotuoju 
dėl jūsų paskyrimu, kad pilnai 
paskelbčiau Dievo žodį, t ą 
paslaptį, kuri buvo uždengta 
amžiais ir kartų kartoms, o 
dabar apreikšta jo šventie
siems" (Kol. 1, 24-26). Apašta
lam primena, kad ta paslaptis, 
kurią Dievas laikė amžiais, 
šiandien apreikšta visiems jo 
Sūnaus Jėzaus Kristaus lūpo
mis. Ta paslaptis apreiškiama 
kasmet iš naujo Bažnyčioje, 
tame Kristaus kūne, kuriam šv. 
Paulius ir visi tikintieji turi ati
duoti savo kentėjimus žemėje, 
kad laimėtų dangų amžinybėje. 

Tai Dievo išmintis, kurios 
daugelis žmonių nesupranta, į 
kurią daugelis nesigilina ir 
daugelis praleidžia pro akis ir 
ausis. Iš t ikrųjų apaš t a l a s 
Paulius pabrėžia aiškiai: „Kur 
yra išmintingasis? ku r Rašto 
žinovas? kur šio pasaulio tyrinė
tojas? Ar Dievas nepavertė šio 
pasaulio išminties paikybe? Nes 
p a s a u l i u i savo i š m i n t i m i 
nepažinus Dievo jojo išmintyje, 
Dievui patiko išganyti skelbimo 
paikybe tuos, kurie t iki . Nes ir 
žydai reikalauja stebuklų, ir 
graikai ieško išminties; bet mes 
skelbiame Kristų, prikaltąjį 
prie kryžiaus, kurs žydams, 
t iesa, yra pap ik t in imas , o 
pagonims paikybė, bet pašauk
tiesiems, kaip žydams, tai ir 
graikams, Kristų, Dievo galybę 
ir Dievo išmintį. Nes iš Dievo 
einanti paikybė yra išmintin
gesnė už žmones ir iš Dievo 
einanti silpnybė stipresnė už 
žmones" (1 Kr. 1, 20-25). 

Taigi ir Kristaus uolumas dėl 
savo Tėvo namų, dėl šventyklos 
Jeruzalėje nebuvo jo paikybė ar 
s i lpnybė, bet i šmin t i s i r 
parodymas būsimiems sekė
jams, kaip reikia gerbti, gar
binti, mylėti savo Dievą ir 
Kūrėją, jeigu norime sekti jo at
siųsto Sūnaus Jėzaus Kristaus 
pėdomis ir norime būti Tėvo 
vaikai. 

- P . A. 

Vienas laikraštis, turįs daug 
skaitytojų, reiškia tiek pat. kiek 
du korpusai armijos. 

Napoleonas 

Tikroji žmonijos laisvė nėra 
leidimas kiekvienam daryti, kas 
įam patinka, nes tai baigtųsi 
sąmyšiu ir vestų prie valstybės 
sugriovimo: tikroji laisvė tai 
laikantis civilinių įs ta tymų 
lengviau p r i s i d e r i n t i pr ie 
amžinojo įstatymo nuostatų. 

Pijus XII 

Lietuvių nelaimė tebėra ta, 
kad jie praktiniame gyvenime 
arba veikia visai be plano, arba 
amžinai tik planuoja. Planams 
ruošti išsenka energija, ir ne
belieka jiems realizuoti. Taip 
buvo palaidota daugel puikiau
sių sumanymų. 

J. Ambrazevičius 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 

RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 
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Iš tikrųjų geriau buvo skęsti užuomarštyje, nes 

sunkiai sugaudė mintis. Miegas, tačiau, nebeat^' i pa
galbą, skausmas buvo didelis. Todėl laukė pagerbimo. 
Atėjo jauna sesutė, pakėlė apklotą ir įleido ka/.-okių 
vaistų. Kurį laiką buvo lyg geriau, gal net ažnogfc 
Švelnus Valiaus balsas vėl pabudino iš apsraig mo. 

— Jūra, mano Jūrate, kaip tu laikaisi'1 - už 
Valiaus nugaros šypsojosi didelis, senas raudonas 
veidas. — Štai daktaras noi i patikrinti tavo sveikatą. 

Veidas priartėjo, bet Jūratės pirštai konv škai 
įsikibo į savo vyro ranką. 

— Kaip Dalužė? 
— Ji vaikų skyr'uje, truputį apibraižyta. 
— Valiau, tu nemeluoji? 
— Kaip gali ta ip galvoti? Dabar, Štai, papa>akok 

apie save šitam senukui daktarui, jis tave operavo. 
Daktaras buvo malonus, paprastas ir tev.škas. 

Raminančiais žodžiais nušvietė padėti, išsklaidė baimę. 
Daugiausia trijų dienų klausimas, nieko baisau*, atro
dė, nebuvo įvykę. Tačiau į Jūratės prašymą perkelti 
dukrytę į jos palatą jis neigiamai papurtė ga ^ V-

— Dar per anksti. Mergytė yra reikalinga didelės 
priežiūros ir poilsio, jūs esate per silpna jai padėt Nebi-
jokite, ji yra gerose rankose. Už poros dieni, .us jf 
pamatysite. 

Valiaus laikas tapo padalintas tarp žmonos ir duk
ters. Jis papasakojo ir apie tai, kaip neiaimė įvyko. 
Didelis kariškas sunkvežimis užlėkė ant jų automobilio 
staigiame posūkyje ir jiedu su Jūra tapo išsviesti ant 
kelio. 

— O Dalužė? O Pilypas Barlone? 
— Jam likimas buvo gailestingas. Neturėjo laiko, 

turbūt, nei suprasti, kas įvyko. Stebuklas, kad mūsų 
visų nesutrynė, kaip vabalėlių, bet mūsų valanda, 
atrodo, dar nebuvo atėjusi. 

— Vargšas Pilypas. 
— Taigi. Toks mielas, linksmas vyrukas. 
— Dalužė? 
— Ją iš t raukė iš su lanks ty to automobil io 

sunkvežimiu važiavęs šoferis. Aš gana greitai atgavau 
sąmonę, puoliau prie judviejų, nes man nieko blogo 
nebuvo įvykę, atrodė, išlėkiau drauge su durimis, nes 
smūgis buvo į kairį šoną. Panašiai buvo ir su tavimi, 
t ik Dalužė, mieganti suvyniota į antklodę, tapo 
prispausta prie sėdynės. 

— Aš noriu ją pamatyti. 
— Vėliau, Jūrate, vėliau, čia jau tokia tvarka. Da

lužė yra smarkiai apdaužyta, dabar ją pertvarstė, bet 
j i yra dar ligoniukas, jai reikalinga ramybė. Aš viskuo 
pasirūpinau, galvok apie savo sveikatą. 

Dienos slinko lėtai, skausmai praėjo, pasaulis tapo 
mielesnis. Pro ligoninės langą žvelgė ankstyvas ir niū
rus ruduo. Vaistai, daktaro apsilankymas, klausimai, 
mais tas , miegas. Galva buvo lengva, rankos 
nebeskaudėjo. 

Tą rytą Jūra sulaukė svečių: Mindaugo ir Aliutės. 
Pasakojo apie Varkalienės butą pačiame miesto 
pakraštyje, BU langais į žaviąją Juodąją Girią, apie mo
tinos susirūpinimą ivvkusia nelaime. Rimtos nn«hrolio 

akys buvo neįprastai liūdnos. 
— Aš norėčiau pasimatyti su tavo daktaru. Jūrate. 

Aliutė tepalieka su tavimi. — Pasiuntęs žmonai 
reikšmingą žvilgsnį Mindaugas išskubėjo, drauge išsi
vesdamas Valių. 

Jūratė buvojau apsirengusi, tą dieną jai buvo leis
ta bandyti vaikščioti, taigi Aliutė pasiūlė išeiti į milži
nišką verandą, kur būriavosi keletas išblyškusių 
ligonių ir juos lankančių namiškių. 

Aliutė buvo nerami. Atrodė, kažkoks rūpestis 
graužė jos sielą, ji blaškėsi ir nežinojo apie ką kalbėti. 
Jūra. seniau su simpatija žiūrėjusi į tą ramią, mielą 
merginą, dabar nustebusi sekė jos veidą. Aliutė ta i 
raudo, tai balo. Pagaliau ji sugriebė Jūros ranką ir pra
dėjo raudoti. 

— Aliute, kas tau? — Jūra tė su užuojauta apka
bino giminaitę. — Mindaugas? 

— Ne, ne... Jūra, mes visi turime nešti savo 
kryžių... tu žinai, mes juk visi Dievo rankose... 

— Kas įvyko? 
Staigiai Aliutė atsilošė ir jos išbalusiuose skruos

tuose atsirado raudonos dėmės. 
— Brangi drauge, manęs prašė tau pranešti labai 

skaudžią žinią. Jūsų mažoji dukrelė... 
— Žuvo? — suriko nesavu balsu Jūra. kad net visi 

aplinkiniai atsisuko. 
— Ne, ji gyva ir viskas yra daroma jai išgelbėti, 

tačiau ji buvo labai smarkiai sužalota. 
— Sakyk, sakyk! 
— Jai padaryta keletas operacijų. Iki šiol viskas 

gerai vyko, tik yra vienas sužeidimas, kurio gal 
nepavyks ištaisyti. 

~~ a s ' (Bus daugiau) 
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DRAMOS VEIKALO 
KONKURSO 

VERTINTOJAI IR 
RĖMĖJAI 

Beveik prieš penkis mėnesius 
Los Angeles Dramos sambūris 
paskelbė scenos veikalo kon
kursą ir paskyrė 2.000 dol. 
premiją. Kaip praneša sambūrio 
vadovybė, sudaryta vertintojų 
komisija iš penkių asmenų. Jo
je sutiko dalyvauti du režisieriai 
— Algimantas Žemaitaitis ir 
Pe t r a s Maželis, r a šy to jas 
Bronys Raila, sambūrio nare 
vaidintoja Ramunė Vitkienė ir 
sambūriui veikalų kirčiavime 
talkinanti žiūrovė — Angelė 

Raulmaitiene. Sambūrio val
dyba tikisi , kad vertintojų 
komisija turės daug malonaus 
darbo, skaitydama prisiųstus 
veikalus. Tarp kitko, reikia 
pažymėti, kad pirmoji kregždė 
jau atskrido — gautas v:enas 
veikalas. 

Premijos paskyrimą savo pini
gine pagalba įgalino, jau nebe 
pirmą kartą savo auka priside
dantys, dr. Zigmas Brinkis, 
Stasė Simoliūnienė. prof. dr. 
Emanuelis Jarašūnas. Juozas ir 
Gražina Raibiai. inž.Vytautas ir 
Helen Vidugiriai, o taip pat ir 
sambūrio nenuilstantys dar
buotojai — pirm. Vincas ir Ema 
Dovydaičiai. 

LIETUVIAI NEW 
HAMPSHIRE 

New Hampshire valstijoje 
pasklidę lietuviai jautriai seka 
įvykius Lietuvoje ir apie juos, 
kiek galėdami, informuoja ame
rikiečius. Po sausio 13 dienos 
žudynių Vilniuje, lietuvių nu
siskundimais pradėjo smarkiai 
domėtis vietinė spauda ir televi
zija. Didžiausias valstijos laik
raštis — konservatyvus „The 
Union Leader" sausio 25 dieną 
paskelbė platų pasikalbėjimą su 
New England College biznio ir 
ekonomikos profesorium Rimu 
Kalvaičiu, neseniai grįžusiu iš 
Lietuvos. Išbuvęs 5 savaites su 
paskaitomis Kauno univer
sitete, profesorius sausio 15 
skubėjo per radiofoną anglų 
kalba įkalbėti paskutiniąsias 
žinias, žinodamas, kad pastatas 
jau buvo desantininkų apsup
tas. Sį kartą radiofonas nebuvo 
šturmuotas, bet visi žinojo, kad 
sovietai naudojosi Irako karo 
pradžia, galvodami, kad tarp
tau t inė žinių tarnyba bus 
užmiršusi Lietuvą. 

Vasario 1 dieną per New 
Hampshire televiziją buvo per
duotas pas ikalbėj imas su 
Daugėlų šeima jų rezidencijoje 
Bedforde. Per vakarines žinias 
perduota transliacija buvo labai 
efektinga. I pasikalbėjimo tu
rinį buvo įjungtas K. Daugėlos 
informacinės nuotraukos iš 
Lietuvos ir didžiųjų žinių 
agentūrų rodyti vaizdai iš 
Vilniaus. Matėsi tankai, desan
tininkai daužą žmones šautuvų 
buožėmis ir nešami sužeistieji. 

Ši toks informacijos per
davimas apie padėtį Lietuvoje 
pasiekė tūkstančius amerikie
čių jų namuose. 

Los Angeles Dramos sambūrio aktoriai ..Žmones ir beržą." veikale repeticijos 
• ••-.: l< k : V-.ncas Dovydaitis. Fredas Prišmantas ir Viltis Jatulienė. 

Lietuviai Floridoje 

MIAMI 
— Sausio 15 Miami klubo 

d i r e k t o r i ų p i r m . V. Du
b a u s k a s suorganizavo de
monstraciją Miami miesto cen
tre. Dalyvavo per 300 lietuviu 
ir kitų jiems prijaučiančių tau
tybių atstovų: latviai, estai, ku
biečiai, rumunai, ukrainiečiai, 
moldavai. Gausybė vėliavų ir 
p l aka tų a tk re ipė p rae iv iu 
dėmesį: daugumas teiravosi, 
pasiėmė informacijas ir pa
reiškė simpatijas Lietuvai. 
Atvykę TV, radijo ir laikraščių 
korespondentai plačiai pa
skleidė visuomenei žinią apie 
svetimos kariuomenės padary
tas Lietuvai baisias skriaudas ir 
nekaltų žmonių žudymus. 

— Miami klubo vadovybė, 
susitarusi su ..Aušros" šaulių 
kuopa, sausio 20 klube suruošė 
žiauriai nužudytų Vilniuje 
lietuviu pagerbimą ir drauge 
Klaipėdos krašto atvadavimo 
sukakt į . Scenoje i š rašy tas 
nužudytųjų pavardes puošė 
balti rožių žiedai. Iškilmėms 
vadovavo G Kodatienė. Po 
trumpo žodžio apie žiauriai 
nužudytuosiusji paprašė įnešti 
Lietuvos ir šaulių vėliavas 
Muz. A. Šimkui tyliai vargo 
nuojant, įžengė vėliavos ir 14 
tautiniais rūbais pasipuošusiu 
moterų su žvakėmis, kurios sim
bolizavo žuvusias aukas. Sugie 
doti Amerikos ir Lietuvos him 
nai. bei pagerbti žuvusieji dei 
Lietuvos laisvės, o kun 
Andr iuška suka lbė jo ati 

tinkamą malda. Žinomas veikė
jas dr. P. Lukoševičius iš To
ronto savo paskaitoje palietė 
skaudžiuosius Lietuvos įvykius 
ir svarbesniuosius Klaipėdos at
vadavimo momentus. ..Bangos" 
choras padainavo: , ,Vai, 
Lietuva, motinėle". ..Aras" ir 
„Žuvusiems kariams". Akom
panavo choro vadovė muz. D. 
Liaugminienė. G. Kodatienė pa
skaitė specialiai šia proga savo 
s u k u r t ą e i lėraš t į , ,Mano 
tėvynė". PLB vicepirm. I. Luko
ševičienė, kuri vasarą iškviesta 
Kauno Medic. fakulteto 
Lietuvoje išbuvo ilgesnį laiką, 
papasakojo savo išgyvenimus ir 
įspūdžius. Dalyviai sudainavo 
„Lietuva brangi". Klubo pirm. 
E. Jonušienė klubo ir šaulių 
vardu padėkojo programoje 
dalyvavusiems, bet kuo pri-i 
dėjusiems ir atvykusiems. Pietų 
metu dar aktualiais Lietuvos 
reikalais kalbėjo PLB vicepirm. 
M. Lenkauskiene ir V. Dubaus
kas. 

— Saus io 26 kubiečiai su
rengė masine demonstraciją už 
Irako karą ir prieš Castro. Daly
vavo ir nedaug lietuvių, ku
riems buvo pareikštas dėmesys 
ir s impat i jos . Kubiečiai 
lietuvius ir įų vėliavas net 
bučiavo. 

Hot Springs, Ark. 
DIDŽIOJI ŠVENTĖ 

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 73-čioji sukakt is 
mūsų kolonijoje buvo paminėta 
vasario 17 d. Jau iš pat ryto 9:30 
per KBMB Majestic 96.7 FM 
radijo stotį skambėjo Lietuvos 
himnas bei kitos patriotinės 
dainos ir maršai, perpinti gim
tuoju žodžiu. 

Šv. Mykolo koplyčioje 11 vai. 
kun. Andrevv Dufault aukojo šv. 
Mišias už Lietuvą, dalyvaujant 
gausiam būriui vietovės 
lietuvių. Lietuviškas giesmes 
giedojo nuolatinis moterų cho
relis, šv. Mišių auką nešė Sibiro 
tremtinė Stf. Rūkienė ir dr. V. 
Kiburienė. gėles 'J. Švilpienės 
dovana) nešė L. Kazienė ir M. 
Radienė. jas lydėjo su žvakėmis 
M. Sadauskaitė ir rašančiosios 
anūkės Aprilė Audrutė ir Tėra 
Rūta. Komunijos metu J. Damb
rausko giesmę „0, Dieve didis" 
atliko trio: L. Gudelienė, R. 
Sabaliūnienė ir E. Zubrickienė. 

Po p a m a l d ų o rgan izuo ta 
eisena su žvakė: lis rankose, 
vedama vėliavas nešusių N. Sa
baliūno ir P. Švilpos pajudėjo 
v ienuo lyno salės link. Šią 
eiseną ir momentus koplyčioje 
filmavo T. V. 7-to *unalo repor
teriai, a tvykę iš L i t tk Rock. Jų 
iškvietimu pasirūpino L. Tamo
šaitienė. Tą patį vakarą vietos 
žinių metu filmavimo ištraukas 
matėme televizijos e k r a n e , 
kuriame dominavo spalvingi 
taut iniai drabužiai ir pokalbis 
pravestas su prof. St Vanagūnu 
ir J. Kiburu. 

Salėje t r u m p u , taikliu žodžiu 
minėjimą at idarė LB-nės pirm. 
Stepas Ingaunis , pakviesdamas 
programai vadovauti dr. V. 
Kiburienė. Giedant Amerikos ir 
Lietuvos h imnus , garbės sargy
boje prie vėliavų stovėjo R. 
Sabaliūnienė ir J Švilpienė su 
anksčiau minėtomis mokyklinio 
amžiaus mergaitėmis, pasipuo
šusiom t au t i n i a i s drabužiais. 

Ge rb i an t žuvusiuosius už 
Lietuvos laisvę, minėtas trio 
atliko A. Vanagaičio maldą 
„Nul iūdo kapa is apsiklojus 
T ė v y n ė " (žodžiai Pu t ino) . 
Invokaciją sukalbėjo kun. A. 
Dufault, Nepriklausomybės pa
skelbimo aktą perskaitė N. Sa
baliūnas. Paskaitininkas buvo 
prof. Stasys Vanagūnas iš Ar-
k a n s a s S t a t e universi te to, 
atvykęs su žmona Armida iš 
J o n e s b o r o , A r k Pradžioje 
paskaitos profesorius t rumpai 
apžvelgė dabartine padėtį su 
tv i r tu į s i t ik in imu. kad 
Nepr ik lausomybe regėsime, 
nors kel ias į ją dar gali būti 
sunkus. Po šios įžangos kalbė
tojas nukėlė klausytojus į Baltų 
tautų proistorę. Cituoju prof. 
Vanagūną: „Stebint lietuvių 
užsispyrusią kovą už savo laisvę 
ir tuo pačiu svetimųjų kar ta i s 
net užgaunančią aptiją bei ig-
noraciją, liečiančią Lietuvos 
bylą, dažnai ateina mintis — ko 
mes verti lietuviai. Čia aš noriu 
pažve lg t i į l i e t u v i u s ka ip 
unikalius žmones, kurių tautos 
išlaikymas ypatingai praturtina 
Europą ir pasaulį". 

Ka lbė to j a s , r e m d a m a s i s 
mokslo žmonių mintimis bei iš
vadomis, įdomiai apibūdino 
mūsų gilios senovės protėvių 
prigimtį, kultūrą, kurių neat
skleidžia rašytiniai šal t iniai , 
bet ap ie juos kalba archeolo
ginės iškasenos. Pabaltiečiai 
buvę puikūs dainiai ir dainomis 
siuntė savo kultūrą iš genera
cijos į generaciją. O tų dainų 
buvo tūkstančiai ir k iek jose 
grožio... Savo kalbą prof. Vana 
gūnas baigė šiais žodžiais: 
„Švęsdami Lietuvos troškulį į 
laisvę, pr is iminkime mūsų 
seną, gilią ir vertingą kilme. 
Europa bei pasaulis be Lietuvos 
būtų daug t u š t e s n i , b ū t ų 
nužeminti". 

Po paskaitos programos vado
vė dr. V. Kiburienė perskai tė 
paruoštą rezoliuciją, pasirašytą 

Hot Springs. Ar., Vasario 16 minėjime maldą už žuvusius gieda. Iš kairės: 
L. Gudeliene. E. ;r R. Sabaliūnienė. Akompanuoja ses. Mary 
Anne. 

Nuotr. S. Smaižienės 

* * * 
Jūs , kurie tarnaujate laik-

r a š t i n ink i j a i , k u k l ū s ir 
nežinomi rašytojai, jūs niekada 
negalėsite įvertinti viso savo 
darbo svarbumo; gimę spaudoje, 
jūs ją laikote savo dalimi. 
Tačiau t ikėkite — be jūsų 
labiausiai pasižymėję žmonės 
būtų nežinomi, didžiausio pa
gerbimo verti dalykai būtų kaip 
varpai, skambą tuštumoje. Jūs 
žadinate prispaustųjų viltį. Jūsų 
plunksnos tai kaip elektros 
laidai, kurie jungia visus plane
tos kraštus. Jūsų idėjos tai kaip 
oro atomai, kuriais alsuoja 
mūsų sielos, tai nuolatinė 
pasaulio atmosfera. Reikia 
suprasti visos šios tarnybos 
kilnumą, kad būtų galima ją 
vykdyti su reikiamu didingumu 
ir majestotiškumu. Tai viena iš 
kilniausių protaujančio žmo
gaus pareigų. 

E. Castelar 
Lietuvių Bendruomenės ir Ame
rikos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkų - S. Ingauno ir A. 
Bertulio. Rezoliucija pasiųsta 
prez. G. Bush. se»v R Dole ir 
A r k a n s o s e n a t o r i a m s bei 
kongresmanan 

Menine programos dalį atliko 
moterų dainos vienetas, be 
kurio neapseina nė vienas ren
ginys. Tos mūsų dainininkės: R. 
Sabaliūnienė. O. Tamašauskie
nė, K. Sadauskienė, L. Tamošai
tienė, F. Dimgailū-ne. K. Sta-
siūnaitienė, L. Gudelienė i va
dovė), E. Zubrickifne, I. Siru
tienė. N. Matulienė padainavo 
keturias dainas. Tarp dainų 
deklamavo A. Bertulis ir S. 

Prof. St. Vanagūnas skaito pa 
skaitą H toriams. 

Šmaižu -odį tarė 
ALTf - pi : n \ .visiems 
nuoš i rdž ia i padėkodamas . 
Aukos buvo renkamos laisvo 
apsisprendimo principu — Lie
tuvių Bendruomene . Altui ir 
Vlikui. Vi ~ų aukų bendra suma 
beveik 20Of) dol. Po progra 
buvo šaun ios vnišės. Hot 
Springs m * tikrai geros 
kulinarės. 

Sal. Šmaiži*>nė 

Mūsų laiku žmogus aukštai 
stato kul tūra, brangina ją. 
Laikraštis yra kultūros gyve
nimo veidrodis, todėl jisai yra 
gyvas mūsų kultūros laikų 
žmogaus dvagioe reikalas. 

M Reinys 

fsfl midlcind fizclcrcil 
• ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Assoaation 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

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

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

8929 S HARLEM AVE 
(708) 598-9400 

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

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 — ftOO v. vakaro. 

Visos laidos i* WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, I L. 60480. 

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

D V I KELIONĖS I LIETUVĄ 
PER RYGĄ 

IŠ B O S T O N O ir N E W Y O R K O 
lėktuvo ka inos t en ir a tgal . 

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

$855.00 PER HELSINKI: 
Sąlygos: Oro bilieto pirkimas 21 diena prieš 

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

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

1991 m. 
KELIONĖS Į LIETUVĄ 

Nuo 7 iki 14 dienų Lietuvoje 
19 [vairių maršrutų 

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

KAINOS nuo $1,145.00 

Informacijom* Ir lankstinukams kreipkitės [: 
BALTIC TOURS 

77 Oak St., Sult* 4 
NEWT0N, MA 02164 

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

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

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

Leningradas, Maskva 
NAUJIENA! 

* Garantuotas siuntinio pristatymas į namus žemiausia kaina. 
Patikimas, išbandytas patarnavimas1 

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

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

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

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

Atsižvelgiant į sunkią jūsų krašto padėtĮ. mes. kiek galima, 
sumažiname persiuntimo ir patarnavimo kainas JAV-bėse 
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Redaguoja di. K. A. Dagys 

Linas Žilvitis 

NEW WORLD ORDER 

Ar taip ir bus, kaip skelbė prezidentas? 
Ar tiks pasauliui santvarka nauja? 
Ne pesimistas ir ne disidentas, 
Tačiau tuo netikiu, deja. 

Kokia žavi ta santvarka bebūtų, 
Ji su pasauliu daug turės bėdos, 
Nes tas pasaulis, po šimts kalakutų, 
Naujiem sapnam nepasiduos. 

Sapnai paguldė naująją Europą, 
Ir perestroiką jie pribaigs tuojau. 
Pasaulį matąs aš visokeriopą, 
Naujos jo santvarkos bijau. 

Spaudos apžiūrėjimas 

J IE NEI AMERIKIEČIAI, 
NEI LIETUVIAI 

Senosios emigracijos lietuviai 
kai kur buvo vadinami (su tam 
tikra ironija) grinoriais, o kaip 
yra su atvykusiais lietuviais po 
Antrojo pasaulinio karo? Vytis 
Travel. Brooklyne, organizuoja 
didelę kelionę į Lietuvą ir Vyčio 
žurnale '1991, Nr . 2) skelbia: 
„...one bus for English speaking 
Lithuanians and one bus for 
Li thuanian speak ing dypu-
kai". 

Graff 
Oagsudet. Osk> 

Kareiviai turėjo pavartoti 
ginklus, nes beginkliai lietuviai 
juos apšaudė. Wall S t r ee t 
Journal cituoja sovietų spaudos 
pranešimą. 

Velnias šiandien nemėgsta
mas, apie jį rimtai klausyti 
daugelis nenori. Velnias tuo 
džiaugiasi, nes tyloje ir ramybė
je jam geriau vyksta sielų klai-
dinims ir meškeriojimas. 

M. Krupavičius 

IŠ RESPUBLIKOS 
PUSLAPIŲ 

Pasiūlymas (skaitytojų): Ger
biamas visažini ponas Jansonai, 
nustokite lojęs ant muzikantų, 
nes priešingu atveju, nesu
laukęs ..teatrinio sezono" pabai
gos, Jūs būsite priverstas užsi
vilkti medinį fraką. 

Žioplumas: vagišiai pražiop
sojo gerą progą pasipelnyti: 
Skuodo daržovių parduotuvė 
visą naktį iš gruodžio 6 į 7-ą 
buvo neužrakinta. 

Blaivybė; Šilutėje užregist
ruotas vietinės reikšmės rekor
das — dvi dienas blaivykloje ne
buvo nei vieno lankytojo. 

VIŠTOS KARO 
TARNYBOJE 

Kai kuriose istorijos knygose 
rašoma, kad žąsys išgelbėjo 
Romą nuo priešo užpuolimo — 
jos pakėlė triukšmą, kai prie 
sienos pasirodė svetimi karei
viai, ir gynėjai nubudo. Dabar 
stebėtinai panašiai kare su 
Iraku tokias pareigas eina viš
tos: kai Saudi Arabijos pa
dangėje pasirodo Irako raketa, 
vištos pradeda balsiai kuda
kuoti ir prikelia priešraketinius 
sargus, praneša karo korespon
dentai. 

IKI ŠIOL TO NEŽINOJOM 

Vabzdžiai pradeda veistis tik 
suaugę. J . A u g u s t a u s k a s , 
Vabzdžių pasaulyje . 

Žemaičiai šventą Parcinkulį 
laikė aukštoj pagarboj. J is 
padėdavo jiems kovose prieš 
kryžiuočius. 
Ig. Šeinius, Raudonasis tvanas 

N U S I K A L T I M A S 

Vengrijoje, universitetiniame 
mieste Debrečin 1969 m. polici
ja areštavo privataus knygyno 
savininkę. Ji buvo areštuota už 
išstatymą vitrinon 4 populiarių 
Sovietų Rusijos knygų. Vengrų 
pol i t ine i policijai nepa t iko 
knygų išdėstymo eilė, o jos 
vitrinoje buvo išdėstytos šia 
tvarka (iš kairės į dešinę): 

„Mes norime gyventi" — „Iš 
tolo nuo Maskvos" — „Dango
raižių šešėlyje"— „ p 0 svetima 
vėliava". 

P A R E I G A ATLIKTA 

Vyras ir žmona išvyko atosto
gų. Tuojau buvo parašyti pažįs
t a m i e m s ir b i č i u l i a m s 
atvirukai . 

— Tai ar dar ko nors neužmir
šom? Ar j au visiems draugams 
ir pažįstamiems būsim parašę? 
— paklausė vyras. 

— Atrodo, kad visiems — 
tarė žmona. 

— Na, ta i galim važiuoti 
namo. 

V I E N O PARYŽIAUS 
LAIKRAŠČIO P A T A R I M A S 

M O T E R I M S 

Jei nori, kad tavo vedybinis 
gyvenimas būtų laimingas, su 
savo vyru elkis taip. kaip elgiesi 
su savo šunim. Kasdien duok 
jam t r is kar tus valgyti, būk 
švelni, nenervink jo, kai valgo, 
ir žiūrėk, kad grandinėlė, su 
kuria jį vedžioji, būtų pakan
kamai ilga. 

K A I P P A R A Š Y T I 
S I M F O N I J Ą ? 

GRĮŠ AKMENS AMŽIUS 

Kartą korespondentai apsupo 
profesorių Albertą Einšteiną ir 
ėmė klausinėti, k; kius ginklus, 
jo nuomone, žmones panaudotų, 
jei kiltų trečias pasaulinis 
karas. 

Profesorius prituo minutei, o 
po to tarė: 

— Kokius panaudotų trečiaja
me — nežinau, bet tiksliai galiu 
pasaky t i , kokius panaudotų 
ketvirtajame. 

— Kokius? — smalsiai paklau
sė vienas iš jų. 

— Tai būtų, — čia profesorius 
ištiesė abi rankas. - tokio ilgio 
lazdos, ant kurių būtų užmauti 
akmens amžiaus kirvukai. 

i NE TEN PATAIKĖ 

Čikagiečiams neužmirštamoji 
geradarė, didelė veikėja Alicija 
Rūgytė sykį pasakoja: 

— Pas mane daug kas lankosi, 
visko teiraujasi, o aš jau negaliu 
atsiminti visų vardų, jų reikalų, 
jiems duotų pažadų. Syki vaka
re užsuko toks pagyvenęs solid-
nai atrodąs vyras, mandagiai 
pasisveikino ir salionėly pato
giai atsisėdo. Aš buvau labai 
užimta, atsiprašiau, kad nega
liu jo užimti, paprašiau pa
vartyt i „Tautos praeities" 
žurnalą, padėjau porą knygų su 
paveiksliukais, o pati virtuvėje 
sukinėjuos. Po geros valandos ar 
dviejų jis klausia: „Ar dar 
neparėjo iš darbo?" — „Kas 
neparėjo? Čia tik aš viena 
gyvenu". — O, aš maniau kad 
čia butas Aleksų. Pas ponią 
Aleksienę turėjau reikalų'.' 0 aš 
maniau, kas jis laukė istorikų 
susirinkimo. 

KAI ĮGERIA PERKA KUR 
ARČIAU 

„Protingi lietuviai gėrimus 
perka / pavadinimas i krau
tuvėje..." / nugirsta per radiją 11 
vai.). 

* 

DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m kovo men. 2 d. 

IŠ Šluotos puslapių 

RAUDONASIS GENOCIDAS 

Iranas, baigęs karą, susilaukė 
pagalbos. Už maistą ir humani

tarinę pagalbą padėkojo 98 ša
lims, nepadėkojo tik Amerikai, 
iš kurios gavo apie penkis 
milijonus dolerių vertės 
medikamentų. 

# 

Kai ateina laikas, kai mes įsi-
tikinam, jog mūsų tėvai buvo 
teisūs, tai mūsų vaikai pradeda 
tikėti, kad mes nieko neiš-
manom. 

Ne vien saulė teka 

Vasar io 5 d.: Abraomas, 
Agota, Birutė, Gaudvinas. 

Vasario 6 d.: Teofilis, Darata, 
Alkis, Titas, Živilė. 

ORAS CHICAGOJE 

Ojjgsjgk^JiOO, leidžiasi 5:10. 
Temperatūra dieną 44 1., 

naktį 30 1. 
Draiieas vasario 5 

Vienoj smulkmenų krautuvėj 
Wisconsine iškabintas įspėjimas 
pirkėjams: „Dėmesio, neprižiū
rimi vaikai bus gaudomi ir par
duodami į vergiją". 

The Milwaukee Journal 
* 

Geros žinios, kad skaistykla 
ne amžina; blogos — kad ji per
pildyta. 

Our Sunday Visitor 

Vieną kar tą j aunas muzi
kantas paklausė W.A. Mozarta, 
ką reikia daryti, norint parašyti 
simfoniją. 

— Bet jūs dar toks jaunas , — 
a t s a k ė kompoz i t o r i u s , — 
pradėkite geriau nuo baladžių. 

— Bet jūs būdamas dvylikos 
metų rašėte simfonijas. 

— Taip. bet aš niekieno ir 
neklausinėjau, kaip jas rašyti . 

K U R D U H U M O R A S 

Atvažiavo žmogus pas gimi
naitį ir prie pat jo namų ėmė 
keikti bei mušti savo asilą. 

— K a m tu jį muši? — klausia 
n a m ų še imin inks , p ravėręs 
duris. 

— Ver ta jį, tokį neklaužadą, 
mušt i , oi, verta: prikroviau 
visokių gėrybių, sakau, dovanų 
atvešiu seniai nematytam gimi
naičiui, o asilas nė iš vietos! 
Taigi tuščiomis ir atvažiavau... 

— Niekis... ką atvežė, tą ir 
parsiveš, — pasakė namų šeimi
ninkas 

* 
Kaip paaiškėjo iš visuotinės 

apklausos. Britanijoje kas ket
vir tas anglas tiki, kad egzistuo
ja vampyrai, kas penktas — kad 
gal ima iššaukti mirusiųjų dva
sias, ketur i penktadaliai kiek
vieną dieną skaito horoskopą. 
Tik 5 milijonai anglų (iš 56 
milijonų) tvirt ina esą neprie
tar ingi . 

Melancholiškai nusiteikęs 
pensininkas Melchijoras Čiuika 
skundžiasi kaimynui Nečiuikai: 

— Dabar žinau, kad greitai 
mirsiu. 

— Na, kas tau taip sakė? 
Sveikas kaip. apvalus kaip 
agurkas. 

— Matai, anksčiau ponas gra-
borius su manim net sveikintis 
nenorėjo, o dabar sutikęs pats 
prakalbina, šypsosi, siūlo net 
išgerti... ( 

Pirklys rengiasi mirti ir sako 
žmonai: 

— Po mane mirties neliūdėk, 
susirask kitą vyrą, atiduok jam 
visus mano drabužius, tegul jis 
atrodo šauniai 

— Vargiai tas bus galima pa
daryti. Tavo e:iutės numeris yra 
40, o jo 42. 

Kalbant ap:e rūtbolą, populia
riausią pašau i> sportą, Amerika 
yra Trečiajam pasauly. Anglų 
opinija 

Šarkele, varnele, 
Keli tavo vaikai? 
Du išėjo arti. 
Du pasikarti. 
Du stalioriu. 
Du malioriu. 
Du duoną raiko, 
Du vištas vaiko. 

Lietuvių t au tosaka 
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Pirmasis pasaulyje mums žinomas reketininkas buvo 
biblijinis Kainas. Jis, gobšumo apkėstas, karta tarė savo 
broliui Abeliui: ..Ar tu n:ari geruo|u atiduosi savo vynuo
gyną, ožkas ir žmona, arba aš tave užmušiu'*. Abelis eme 
•alvoli, kdip geriau apginu savo, žmonos, ožkų bei vynuo

gyno suverenitetą- Bet Kainas trenkė broliu) akmeniu ir 
u/muie įį. TJ^UU netrukus žuvo ir pals... 

Sekanti reketo vystymosi pakopa ;>:.isidėjo tada. ka; 
žmogus, D orėdamas lengviausiu būdu pralobt;, plėidaunas 
savo artima,, susimėto 1 komuna ar. kaip sakytume šian
dien, j kooperatyve. PirnMjd tokia, istoriškai mums žinoma. 
keturiasdešimties plėšikų šutve, drmaskavo garsusis ara
bas Ali Baba 

XX amžiaus 3-ajame ir 4-ajame dešimtmečiuose įžy
miausiu reketininku-tarptautininku tapo Josit.is Stalinus. 
o jo įžymiausias mokinv*. — garsusis maiijojis bei gangs
teris Al Kapone Jiedu aliu, kaip žinia, lapo n<**. ir Adol-
lo Hitlerio žygių įkvcpėĮaib 

Dauguma nūdienių sociologu, buvo įsitikinę, kad šian
dieną gyvas lik kamerinis Al Kapones tipo gangstenrmas 
ir reketas 

Ir štai šiandiena, Lieluvpjc visu savo grožiu išsisklei
dė ilgaamžė kamerinio bei imperinio reketo patirtis. Gra
sinimai, demagogija, šantažas, žudvmai sutelkti | viena. 
kruvina kumšt;, kuris pakilo virš Baltijos krantų. Mums 
grasinama: „Atiduokite savo laisvę. Tėvynę, sabinę ir pini
ginę, arba jūsų laukia ,.ncpredskaiu]cmyje posJedstvija". 

Žmonijos patirtis byloja, kad visų reketininkų galas 
vienas — istorijos sąšlavynas. Netgi Jei reketininkams va
dovauja gaivalai, apsimetę Nobelio premijos laureatais 
Netgi Jei tuos, pastaruosius, šantažuoja dar gudresni r t-
keti n inkai! 

^MOCiTMVhU NE&MTH) MOV MOS — JUOS UŽPROGRAMUOJĄ, 
BKAflPtNA / * 6IMT>0 KOMUNISTINĖ IPBOLOGUA 

, „ _ , _ , . . 1 1 
^rnm^ n«t<C&ML\H\0 

1. Tovarišč Desantmkov 
2. Tovarišč Krovopuskov 
3. Tovarišč Tankisto* 
4. Tovarišč Provokaiorov 
5. Tovarišč Jazošved Jarmolaj 
Surblysvolovit 

P0NA1...NAUP03AT BOLŠEVIKINIUS tfHCDUS. 

Dabar partija valosi, prausia
si, užtat muilo trūksta. 

ILGIAUSI PIETŪS ARBA KPUV/NOJ/ PVCTA 
Stebėtinas apetitas: SSSR prezidentas pietauji. 

Tris dienas taip atsakoma j skambučius iš Vilniaus ir Rygos Matyt, alkis toks 
stiprus, kad ir tankams traiškant Ir Šaudant taikius, laisvę mylinčius žmones, 
stiprus, kad ir tankams traiškant bei šaudant taikius, laisvę mylinčius žmones, 
pietūs negali būti sulrukdyti. 

O gal tai nebe pietūs, gal tai kruvinoji puota! 

YDMm>MUXD VSLRHDOS 
PHVM^M&I 

POLITINIS EFEKTAS 
Naktimis draudžiama vaikščioti, tad lieka daugiau laiko miegui. 

Tuo pačiu lieka mažiau laiko galvojimui, o tai ir sudaro tarybinio 
gyvenimo budo esmę. O mažiau galvojantį lengviau apgauti. 

EKONOMINIS EFEKTAS 
(vedus komendanto valandą, nebevyks vakariniai-naktiniai kino 

seansai ir pan.. todėl bus sutaupyta daug elektros energijos, kurios 
dėka bus atspausdinta daug antilietuviškų lapelių bei transliuo
jamos radijo laidos ..Tarybų Lietuva". 

KOMENDANTO VALANDOS pribuvėjai 

Žmonija jau nebeklysta, 
Kai Įvardija 

fašistą. 
Tik fašistas keičia toną — 
Nuo rudumo i 

raudoną!.. 

2y/n** 
— Sakyk, kur tavo brolis. Kainai? 
H kur čia žemė| kruvini žiedai? 
Prakeiktas būk! Ir tu, ir tavo ainiai! 
Nes brol) savo nužudei... 

Ir palikuonys brolžudžio išvyto 
Jau daugel amžių slankioja žeme — 
Pritvinkę pvkčio. melo ir pavvdo, 
Su Kaino nenuplaunama Kme. 

Tačiau tarp tu. kas savo brolius žudo, 
Paženklintų Dangaus prakeikimu. 
Visu labiausiai saugokimės Judo — 
Jis Žudo 

rankom svetimų. 

Tegu lvdės ji prakeiksmas Tėvvnes, 
Net svetimi nedrįs jo pagailet. 
Visur drebės. 

kaip lapais - sidabriniais, 
Jam leidus pasikarti drebule... 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. kovo mėn. 'L d. 

GIMTADIENIO ŠVENTE 
SAULĖTOJE 
FLORIDOJE 

Garbinga Faustinos Mackevičienės 
amžiaus sukaktis 

J O N A S DAUGĖLA 

MOKSLININKAI KRITIKUOJA 
SOVIETŲ KONSTITUCIJĄ 

CLASSIFIED GUIDE 

Faustina Mackevičienė 

Vargu, ar Chicagoje praeina 
bet koks didesnis renginys, 
žymesnė šeimyninė šventė, kad 
susirinkusiųjų svečių būrio 
nepapuoštų visada malonus, 
geros nuotaikos šypsena pa
puoštos F a u s t i n o s Mac
kevičienės ve idas . Visada 
visiems ji draugiška, paslaugi ir 
visada pas i rengusi šokti į 
bendrų pastangų talkininkų 
būrį. 

Tačiau šiais metais, vos žie
mos šalčiams kiečiau paspaudus 
Chicagos padanges, Mackevičiai 
apleido savo Lockporto sodybą 
ir panoro kelias savaites praleis
ti prie tolimo Atlanto, pasi
džiaugti Floridos amžinos 
saulės karštais spinduliais ir 
pasivaikščioti ..gražiausiame 
pasaulyje" paplūdimyje. 

Tai Daytona Beach žiemo-
vietėje vasario 15 d., apsupti 
gražaus savo pažįstamų ir 
draugų ratelio. Mackevičiai 
turėjo progą atšvęsti Faustinos 
aštuoniasdešimtąjį gimtadienį. 

Bet ir Chicagoje bei New 
Mexico valstijoje paskl idę 
Faustinos podukros ir vaikaičiai 
neužmiršo šios brangios 
sukakties ir Daugėlų namas 
nuo pat ryto ta dieną buvo pa
puoštas gėlių puokštėmis ir 
gimtadienio dovanomis. 

Faustina Vilytė-Mackevičienė 
savo ilgą ir ne vien maloniais, 
bet ir skaudžiais prisiminimais 
paįvairintą kelią pradėjo 1911 
m. vasario 15 d. Lietuvos šalies 
Aukštaitijoje, vidutinio ūki
ninko šeimoje. J i gimė Čikų 
km.. Svėdasų valsč., Rokiškio 
apskr. Tad ir Šventosios upės 
gražių pakrančių papuoštoje 
aplinkoje Faust ina leido savo 
vaikystės dienas. Jos tėvas 
mirė, kai ji ir jos vienintelis 
brolis dar buvo tik kūdikio 
amžius pasiekę. Tad abiejų išau-
ginimo ir išsimokslinimo rūpes
čiai visu svoriu užgulė ant 
mylimos močiutės pečių. Bet 
šiuos rūpesčius ji kantr iai 
pakėlė ir padėjo Faustinai siekti 
mokslo šviesos. 

Užbaigusi Svėdasų ir Užpalių 
pradžios mokyklas, mokytojų 
darbui pasiruošė Panevėžio 
mokytojų seminarijoje. Tačiau 
mokytojos darbo jai neteko dirb
ti, ji tuojau išvyko į Dotnuvą 
studijuoti mergaičių sekcijoje 
žemės ūkio mokslus. Sėkmingai 
užbaigusi tuos mokslus, apgynė 
diplomini darbą ..Kūdikių mir
tingumas Lietuvoje ir mir
tingumo priežastys". Šiam dar
bui su r inko labai daug 
mokslines medžiagos, kurią 
vėliau naudojo ir medicinos spe
cialistai. 

Tuo metu Faustina sukūrė 
šeimą su Akademijos prof. Vy
tautu Maneliu (jis vėliau buvo 
Akademijos prorektorius) ir 
buvo p a s k i r t a Salamiesčio 
žemės ūkio mokvklos vedėia. 

Tačiau, su laukus i s ū n a u s 
(Amerikoje jis buvo žymus ka
riuomenės gydytojas ir moksli
ninkas, mirė 1986 m., palai
dotas Arlingtono ka r ių 
kapinėse) sugrįžo a tga l į 
Dotnuvą pas vyrą, kur Manelių 
šeimą pasitiko ir visi karai bei 
tautos nelaimės ir jiems drauge 
su tūkstančiais kitų tėvynainių 
teko apleisti savo tėvynę. 

Vokietijoje aps igyveno 
Spakenbergo stovykloje. Faus
tina talkininkavo organizuojant 
toje stovykloje l ie tuvių 
gimnaziją, mokytojavo ir buvo 
tos gimnazijos vicedirektorė. 

Kaip ir daugeliui mūsųjų, 
Amerikos žemynas iš pradžių 
pyragų nežadėjo. Tad ir Faus
tinai teko dirbti fabrike. Bet 
vėliau jai pavyko išnaudoti savo 
išsimokslinimą. Ji gavo darbą 
viename Chicagos universitete, 
o vėliau perėjo dirbti į Argon 
National Labarotories, kur dir
bo, iki pasiekė pensininkės 
amžiaus. 

Gyvenimo kelyje jai teko 
daug išgyventi ir kentėti. Mirė 
jos vyras, vėliau, kaip minėjau, 
jos sūnus, kurį ji taip mylėjo, 
kuriuo ir šiandien dar di
džiuojasi. Vėliau ji sukūrė 
šeimą su žinomu visuomenės 
veikėju-poli t iku Mečium 
Mackevičium, kuris ir šiandien 
ją rūpestingai globoja. 

Visi šie skaudūs išgyvenimai 
nepalaužė Faus t inos kūry
bingos dvasios ir gyvenimo jūro
je ji nepaskendo, bet tvirtai 
išsilaikė. Norėčiau spėti, kad jos 
dvasią palaikė jos tvirtas ideolo
ginis apsisprendimas ir noras 
dalyvauti lietuviškoje veikloje. 

Faustina išaugo ir subrendo 
a te i t in inkų ideologijos rė
muose. I ateitininkų judėjimą 
ji įsijungė dar mokyklos suole 
sėdėdama. Vėliau aktyviai daly
vavo akademikų ateitininkų or
ganizacijoje. Šiai ideologijai ji 
liko ištikima ir švęsdama savu 
garbingą gimtadienį. Savo 
ideologinį subrendimą ji visada 
stengėsi pateisinti darbu ir 
asmeniškomis pastangomis. Ji 
labai daug prisidėjo prie atei
tininkų ..Dainavos" stovyklos 
įkūrimo ir išlaikymo. 

Niekada nepastebėjau, kad 
Faustina norėtų bet kokiai 
veiklai vadovauti ar pirmauti. 
J i visada pasitenkino kukliu 
darbu ir širdingu talkinin
kavimu. Jos visuomeninio dar
bo siekimai ribojosi bendros 
talkos ir sutartinio darbo sie
kiais. 

Ji ir šiandien yra nuolatinė 
Balfo veikėja ir y r a šios 
organizacijos vadovybės il
gametė narė. J i yra aktyviai 
įsijungusi į Bendruomenės orga
nizaciją ir daug prisidėjo prie 
bendruomenės įsitvirt inimo 
Chicagoje. Ji taip pat ilgus 
metus a ts tovavo Ūkininkų 
sąjungai Vliko taryboje ir daug 
pastangų padėjo priimti Vilko 
kelis seimus Chicagoje. 

Faustinos pastangos ir gyvy
biška energija yra gražus pavyz
dys ir jaunajai lietuvių moterų 
kartai: nepaskęsti pilkoje gyve
nimo kasdienybėje, nepalūžti ir 
sunkiausiose gyvenimo valan
dose ir gyven t i p r ig imtu 
tikėjimu, kad lietuvės moters 
didybė yra rasti džiaugsmą 
kasdieninės veiklos aplinkoje, 
išnaudoti aplinkos draugu drau
giškumo jausmus ir tuo pačiu 
draugiškumu atsilyginti jiems. 

Ilgus kelis vakarus Daytona 
Beach bičiuliai dalinomės min 
timis su sukaktuvininke. Ir ji 
mums įsakmiai pabrėžė, kad 

Wilson tarptautinių mokslų 
centre Kennan institute šian
dien kalbėjo Viacheslavas 
Vasilievas, Sovietų konstitu
cijos ir valdžios struktūros spe
cialistas, kuris nuo sausio 3 
dienos keliauja ir skaito paskai
t a s Amerikoje . Pokalbyje 
išsamiai išaiškino pastangas 
perrašyti Sovietų konstituciją. I 
tą darbą jis įsijungęs, dalyvau
damas ne vien konstitucijos 
komisijoje, bet ir aukščiausios 
tarybos posėdžiuose. Po paskai
tos klausytojai aštriai kritikavo 
Sovietų Sąjungos konstitucinį 
procesą. 

Klausimų laike keli moksli
ninkai išreiškė skepticizmą, kad 
konstitucija galės būti juri
diškai pateisinta, ypač Pabaltijo 

gyvenimo nelaimės ir nusi
vylimai negali palaužti žmogiš
kosios gyvatos. ..Gyvenimo 
nelaimės nepalaužė manęs, 
nepalauš ir tų visų, kurie ateis 
į gyvenimą po manęs. Tad tikiu, 
kad nepalauš ir tų visų, kurie 
šiandien kovoja už tautos laisvę būti „atsakinga 

tautų atveju, nes ji rašoma be 
žmonių sutikmo ir nesiremia 
moraliniais i' humanistiniais 
principais, kurie yra būtini 
svarbiausio tautos juridinių 
pagrindų dokumento kūrime. 

Paskaitoje Vasilievas teigė, 
kad atstatymas teisės ir teisės 
principų yra svarbiausias šio 
laiko uždavinys Sovietų 
Sąjungoje. Tame kontekste 
svarbiausias žingsnis būtų 
konstitucijos klausimo išriši
mas. Esą, gatvėse vyksta smur
tas, ir žmonės reikalauja, kad 
būtų grįžtama prie „kietos 
tvarkos". Konstituciją galės 
sekti visa eile kitų įstatymų, 
kur i e būsią a iškesni ir 
„geresni" už senąją tvarką. 

Nors Vasilievas pastoviai gyrė 
valdžios pastangas ir Gorbačio
vo valdymo būdą, buvo aišku, 
kad Sovietų Sąjungos valdžios 
struktūroje yra keli pagrindi
niai prieštaravimai, kurie nesi
derina su demokratija. Norima 
„kietos tvarkos", bet ir juridinio 
proceso. Prezidento pozicija turi 

tarybai, bet 
ir tiki jos išsipildymu. Tuo tikiu 
ir aš ' 

tarybos svarbiausias darbas yra 

Mackevičiai ir Daugėlai švenčia F. Mackevičienės gimtadieni. Iš kairės: Jonas 
Daugėla. Juoze Daugėlienė. Faustina Mackevičienė ir Mečys Mackevičius. 

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

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

Chicago, IL 60643 
Tel . 312-238-9787 

1991 METŲ KELIONĖS Į 
LIETUVĄ 

3 0 1 Gegužės 14-30 d . 
Lietuvoje 14 naktų. Berlyne 1 naktis. 

3 0 2 Birželio 10-27 d . 
Lietuvoje 14 naktų, Kopenhagoje 2 naktys. Lankysimės 
Rainiuose (paminklo šventinime) Kryžių kalne, Vilniu
je. Kaune. Palangoje ir šiauduose. 

3 0 3 Liepos 23 — Rugpjūčio 9 d. 
Lietuvoje (Sporto šventė) 14 naktų, Berlyne 2 naktys. 

3 0 4 Rugpjūčio 12-26 d. 
Kopenhagoje 1 naktis, Vilniuje <* naktys, Kaune 3 
naktys. Klaipėdoje 3 naktys. Šiauliuose 1 naktis. 

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

3 0 6 Spalio 7-24 d. 
Lietuvoje 14 naktų. Kopenhagoje i naktis. 
Su visomis mūsų grupėmis gali skristi ir pavieniai 

keliautojai, turintieji privačius iškvietimus 

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

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

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

Catenng 
6216 S. Archer Ava. 
Chicago. IL 60638 

Tel . 581-8SO0 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

beensec Bonded, Insured 
Nauji darbą r pataisymai Virtuves 
ir vonios Karinėtai Keramikos ply
teles Karste vandens tankai, pom
pos Išva.ome užsikimšusius 
vamzdžius 
BEN SERAPINAS 636-2960 

,.paremti valdžios pasiūlytas 
programas". Naujai pasiūlyta 
„Saugumo komisija" tvarkytų 
vidaus ir užsienio reikalus, eko
nomiją, ekologija, perimtų pro
kuratūros darbą ir 1.1. Jos dar
bas pilnai duplikuotų dabar 
veikiančios ministerių tarybos 
darbą ir autoritetą. 

Nežiūrint visų šių vadinamų 
„reformų", Gorbačiovas esąs 
pasišventęs demokrat i ja i ir 
nesiekia diktatūros. Nenuo
stabu, kad paskai tos metu 
mokslininkų veiduose buvo ma
tomas stebėjimas ir net pajuoka 
dabart iniai Sovietų valdžios 
s truktūrai ir procesams. Prele
gentas aiškiai atstovavo konser
vatyviam sparnui, nors kar ta is 
labai švelniai bandė gelbėti 
Pabaltijo tautų situaciją, skir
damas savo asmenišką nuomo
nę ir net moralę nuo . juridinių 
pagrindų", kuriais reikia rem
tis sprendžiant problemas. 

Pabalt i jo k l aus imas buvo 
paliestas tiesiogiai ir netiesio
giai. Iškelta buvo Stalino ir Hit
ler io p a k t a s , paba l t i e č ių 
trėmimas į Gulagą, penkias
dešimt metų okupacijos ir vaka
rų pastovus nepripažinimas šių 
t au tų ka ip teisėtų Sovietų 
Sąjungos padalinių. Prelegentas 
negalėjo į šiuos klausimus at
sakyti ir dažnai nukreipė at
sakymus neesmine kryptim ar
ba palietė tik neesminius punk
tus. Atsakydamas klausimą 
apie Lietuvoje įvykusią apklau
są, jis teigė, kad „Pabaltijo 
kraštai vis dėlto jau ilgai Sovie
tų Sąjungoje, ir reikia atsižvelg
ti į tarptaut inius įstatymus. 
Vienas klausytojas tuojau iš
šaukė Vasilievą paaiškinti, kiek 
metų paga l t a r p t a u t i n i u s 
į s ta tymus tu r i prae i t i , kol 

vienos t au tos nus ika l t imas 
prieš kitą pasidaro nereikš
mingas. Tai buvo vienintelis 
klausimas, į kurį Vasilievas 
atsisakė atsakyti, nes „ t rūksta 
laiko išdėstyti tokią sudėtingą 
situaciją". Tarptautinių san
tykių mokslininkų ir rusologų 
ta rpe a iškiai matės i stipri 
simpatija Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos tautoms. 

S. S t r a z d a s 

Atl ieku namų remonto dar-
bua ge ra i ir s ą ž i n i n g a i . 
Skambint i : 
Sigitui , te l . 312 -585 -8074 . 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis į Hermis Deckya 

Tel S8S-6624 Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėt' lietuviškai 

MECHANIN 
MŪZA 

*EAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA ^s 

RE MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida 

Ontuifc 21 
KMIEC1K REALTORS 

7922 S. Pulaski Rd 
4363 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYBR 
284-1900 

tei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkite^ j Danutę Mayer. )i 
p ro fes iona l ia i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus Įkainavimas 
veltui. 

Qp!uj£ 2) 
ta MLS 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
R M . 708-423-0443 

*%-a^^a» 

i 
• 

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

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

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
100/0—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 W e s t 95th Stret 

T e l . — GA 4-8654 

AMTECH REFRIGERTION & 
APPUANCE CO 

FAST & 
CONVEN1ENT 
IN HOME OR 

CARRYIN 
SERVICE 

MAJOO APPLIANCe 
SPECIALIS^ 

Cuarsrteed 
Repairs* 

Sintt 
1953 

• A " Co^d '^ ioeM * Refn^efa'ori 
• Freezer* • G o * & Eiectric Rengės 
• M'<rowovet • VVoiheri • Dryeri 
• D>*hwosKe»* • O'ipovots 

U C E N S e D B O N D 6 0 I N S U R E D 

• Calt tor Dėta ils 
ISrORTH 

•121 W AaateOII 312-2M-C700 
SOtjTH 

M l $ W M A l v « 0 T M f > *% - 706-423-O441 
Jueaae PUfcalUe. Serv Mg-

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso * Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 7 5 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaskl Rd. 

Phone (312) 581-4111 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai 
Vytautas Taras 

Naujas poetes Editos Na^araites eilėraščiu 
rinkinys yra puikus jrodymas. kaip šiu di«nu 
technikos pasauly* gali egzistuoti ir poezija 
nuo to pasaulio neatitrūkdama. net g supoetin 
dama 

Knyga, išleido Ateities Literatūros Fondas 
Ja galima gauti ir Drauge", ĮOS kaina 6 dol 
su persiuntimu - 7 dol 50 centu. Illinois 
gyventojai prie sumos dar prideda 48 centus 
mokesčio 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Tunu Chicngos miesto leidimą D^nu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

REAL ESTATE 

ra MLS 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kadzle Ave. , 
Chicago, IL 60629 

(312)7782233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagaloa 
• Veltui namų (vertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

O MLS Kompiuterio 
pagalba. BUDRAIT IS asmeniškai 
ir sąžiningai patarnauja įvairaus dydžio 
nuosavybių PIRKIME bei PARDA
VIME. Veltui ĮKAINAVIMAS, 
nuolaida PENSININKAMS. 
Skambinti: 312-778-3971 arba 
312-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC., 6600 S. Pulaski Rd., 
Chicago. IL 60629 

ca MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis. Realtor 
Irena Blinstrublenė. 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax. 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

Sav. parduoda namą Oak Lawn. IL: 
Delux. 3 mieg kamb.. 2' 2 vonios munnis 
..bi-level". apatiniam aukšte 2 dideli mieg 
Idealus butas uošviams. 2'T auto garažas. 
centr šaldymas, didelis sklypas, arti gero 
susisiekimo ir parduotuvių $235,000. 
Kreipta 708-423-2637. Kalbėti angliŠKai 

HELP WANTED 

• BANOUETS COOKS 
• KITCHEN HELP 

Part t ime vveekends 
708-442-6969 

FOR SALE 

For sa le 
1988 Cruiser Carver Mariner 
32 tt- , air. generator. 88 hrs. 
$94.000 

Tel . 708 -257-2372 

Parduodu ke le tą paveikslų: 
dail. L. Gudausko ir dai l . Šturmai-
tės drobės darbai. 

Kreiptis: te l . 8 0 1 - 5 8 3 - 2 6 3 1 . 

MARO.UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite. oirKdami 6a |ų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pašvinktus rem-
menis ypatingai progai Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta D'-madien] ir 
ketvirtadieni vakarais ik' 8 valan
dos Antrad ir treoad susmalbesit 
lietuviškai 

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

INCOME TAX 
SERVICE 

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

Pranas G. Meilė, CPA 
2649 We»t 6 3 Street 
Chicago. I I I . 60629 

Te l . : Rastine (312) 776-5163 
Namų — (708) 636-5347 
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k 
a.a. Romualdas Nemickas 

A. a. Romualdas Nemickas 
gimė 1911.VIII. 10 d. Kriaunų 
km., Obelių valsč., Rokiškio 
apskr. , Lietuvoje. Kūdik iu 
esant, mirė tėvas,ir motina iš
tekėjo antrą kartą. Pirmojo karo 
metu patėvis buvo išvežtas į 
kaizerinę Vokietiją darbams ir 
motinai ūkyje vėl teko vargti su 
dviem mažais vaikais. Paaugęs 
Romualdukas išėjo piemenauti, 
o vėliau ir bernauti, kad mažiau 
burnų būtų namie, nes pusi
ninkui išnuomotas ūkis nepajė
gė visų išmaitinti. 

Tarnaudamas Lietuvos ka
riuomenėje, ryšių batalijone įsi
gijo specialybę ir išėjęs iš 
kariuomenės gavo darbą Pašto, 
telefono, telegrafo įstaigoje 
Kaune. Vakarais lankė Pa
vasario suaugusių gimnaziją ir 
plėtė bendro išsilavinimo ir spe-
cialybės ž in ias . Romualdo 
darbštumas, pareigingumas ir 
sąžiningumas buvo pastebėtas 
viršininkų ir aukštinamas tar
nyboje. 

1937 m. sukūrė šeimą su Ele
na Saulyte ir išaugino puikią, 
išsimokslinusią dviejų sūnų ir 
dukters šeimą. Karo metu 
gyveno ir dirbo Rokiškyje, o 
karo frontui artėjant ir grįžtant 
raudonajam terorui, 1944 m. su 
šeima pasitraukė į degančią 
Vokietiją. Karui pasibaigus, 
apsigyveno didžiausioje karo pa
bėgėlių lietuvių stovykloje Ha-
nau. Čia dirbo UNRROS įstai
goje ir jungėsi į lietuvišką 
veiklą. 

Prasidėjus didžiajai emigra
cijos bangai, Romualdas Nemic
kas su šeima 1949 metais pa
siekė Ameriką ir įsikūrė East 
Chicagoje. Indiana, didžiausiam 
plieno gamybos centre, išsiplė
tusiam Michigano ežero pakran
tėse. East Chicaga dažnai buvo 
vadinama Indiana Harbor var
du, dėl esančios prieplaukos. 
Čia radome veikiančią šv. Pran
ciškaus lietuvių parapiją, vado
vaujamą l ietuvio klebono 
kunigo, vėl iau pre la to K. 
Bičkausko . Čia j a u veikė 
bažnytinės organizacijos, susi
vienijimai, Altos skyrius ir keli 
klubai. Senoji išeivija jau buvo 
besitraukianti į poilsį, o jų 
vaikai nepritapo prie lietuviškų 
organizacijų, bet glaudėsi prie 
veikiančių partijų. Senųjų išei
vių susiskaldymas buvo stipriai 
jaučiamas, kurie buvo įsijungę 
į „Baltosios" ir „Raudonosios" 
rožės klubus. Naujieji ateiviai 
nepritapo prie veikiančių or
ganizacijų ir kūrė savąsias. 
Pirmiausia buvo įkurta Lietu
vių tremtinių draugija, vėliau 
persiorganizavusi į Lietuvių 
Bendruomenės apylinkę. 

Velionis Romualdas visa savo 
energija ir užsidegimu jungėsi 
į visuomeninę veiklą, buvo 
renkamas į vadovybes ir kitas 
a t s ak ingas pareigas. Buvo 
nepamainomas organizacijų 
pareigūnas — sekretorius, iždi
ninkas ir kontrolierius. Daug 
širdies ir darbo įdėjo Altos, 
Balfo LB-nės. ALTS-gos bei kitų 
organizacijų veikloje. 

Naujųjų ateivių šeimų di
džiausias rūpestis buvo lituanis
tinis švietimas. Prie parapijos 

veikė pradžios mokykla, bet ne
buvo lituanistikos pamokų. Pri
tar iant klebonui prel. K. Bič
kauskui, talkos būdu buvo pri
statytas priestatas lituanistinei 
mokyklai, kurią lankė naujųjų 
ateivių vaikai. Ir Nemickų visi 
trys vaikai praėjo per parapinę 
ir l i tuanist inę mokyklas ir 
šiandien puikiai kalba lietu
viškai ir gelbsti vyresniems 
tautiečiams. 

Vienu iš žymiausių Romualdo 
nuopelnų reikia laikyti Ameri
kos lietuvių tautinės s-gos East 
Chicagos skyriaus įsteigimą. 
Pamenu, kai prieš 30 metų 
Nemickų naujojoje sodyboje 
Highland, IN, pastatytoj savo jė
gomis ir draugų talka, susirinko 
daugiau tuzino lietuvių ir buvo 
įsteigtas naujas skyrius, gražiai 
p a s i r e i š k ę s ku l tū r inė je ir 
visuomeninėje veikloje. Romu
aldas buvo tautinės sąjungos 
skyriaus veiklos stūmoklis iki 
pastarųjų dienų. 

Skyriaus narių tarpe jau buvo 
pradėjusių ir gražiai besireiš
kiančių namų statybos kontrak-
torių, todėl buvo sugalvota 
talkos būdu pastatyti ir par
duoti namus, o gautu pelnu pa
remti skyriaus ir s-gos veiklą. 
Tai turbūt vienintelis atvejis or
ganizacijų veikloje tokiu būdu 
sutelkti reikalingus finansus, 
paremiant prez. A. Smetonos 
monografijos išleidimą. Ir čia 
Romualdas veikliai prisidėjo 
savo talka. 

Romualdas, kaip ir daugelis 
kitų ateivių, dirbo vienoje iš di
džiausių plieno liejyklų — In-
land Steel Co. — vamzdininku. 
Vieno sprogimo metu darbe 
buvo s u ž e i s t a s ir niekad 
neatgavo pilnos sveikatos. 

East Chicagos lietuvių kolo
nija nebuvo labai gausi, siekė 
apie 400 šeimų, bet lietuviškoji 
veikla buvo gyva. Pradžioje net 
nesutalpino parapijos salė, sta
t an t vaidinimus ar ruošiant 
minėjimus, bet ilgainiui žmonės 
pradėjo keltis į priemiesčius ar 
iškeliauti amžinybėn, o išsi

mokslinę vaikai pasklido po vi
są plačiąją Ameriką, ir parapija 
pradėjo nykti. Uždarė mokyklą, 
o prieš porą metų likvidavo pa
rapiją ir nugriovė pastatus . 
Lietuviai prisiglaudė prie Gary, 
IN, veikiančios Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos, vadovauja
mos prel. Igno Urbono. Parapi
jos išlaikyme ir veikloje pėd
sakus paliko ir a.a. Romualdas. 

Išmokslinus vaikus ir išleidus 
juos į gyvenimą, a.a. Romualdas 
išėjo į pensiją ir džiaugėsi nau
ju gyvenimu, nes visą amžių 
plušo, sunkiai dirbdamas ūkyje 
ir plieno liejykloje. Pensininko 
dienas leido žvejodamas, daly
vaudamas renginiuose, ben
draudamas su vaikų šeimomis, 
o ypač tamprius ryšius palaikė 
su vyresniuoju broliu dr. Bro
nium ir jo šeima New Yorke. 

Romualdas Nemickas staiga 
mirė 1991 m. vasario 15 d. savo 
namuose, eidamas 80-tuosius 
gyvenimo metus. Liūdėti liko iš
t ik ima gyvenimo pa lydovė 
Elena, du sūnūs — dr. Rimgau
das ir dr. Vidas su šeimomis, 
duktė registruota medicinos 
sesuo Dalia Martinkienė su 
šeima, brol is dr. B r o n i u s 
Nemickas su šeima, vaikaičiai 
ir kiti giminės čia ir Lietuvoje. 

Velionis Romualdas Nemic
kas buvo pašarvotas Pe tkaus 
Marąuette koplyčioje, Chica
goje. Atsisveikinimas įvyko 
sekmadienį, vasario 17 d., daly
vaujant gausiems giminėms, 
d raugams ir paž į s tamiems . 
Atsisveikinimui vadovavo ben
dramintis kaimynas Eugenijus 
Bartkus. Koplyčioje ma ldas 
sukalbėjo kun. Vito Mikolaitis. 
Amerikos lietuvių taut inės s-
gos, jo įsteigto skyriaus vardu, 
atsisveikino dabartinis pirm. 
Kazimieras Pocius, draugų ir 
kaimynų vardu — Jonas Rimkū-
nas. Giminių vardu jautriai kal
bėjo brolis Bronius. Jis ir nutapė 
a.a. Romualdo vargingo gyve
nimo kelią, jo pasišventimą 
šeimai ir Lietuvai. 

Aš jung iuos i p r i e b ro l io 

pažinau daugiau 40 metų, dir
bom toje pačioje plieno lie
jykloje, nors pr:e skirtingų 
darbų, veikėme tose pačiose or
ganizacijose, dalinomės rūpes
čiais ir džiaugsmais, rėmėme 
savo kukliais ištekliais daugelį 
lietuvybei išlaikyti ir Lietuvai 
išlaisvinti darbų 

A. a. Romualdas Nemickas iš 
laidojimo koplyčios buvo nuly
dėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčią Marąuette Parke, kur 
jo dabart inis klebonas prel. Ig
nas Urbonas, koncelebruojant 4 
kunigams, atnašavo šv. Mišias, 
pasakė pamokslą ir palydėjo į 

KRIKŠČIONYS 
DEMOKRATAI PASMERKĖ 
SOVIETŲ INTERVENCIJĄ 

Krikščionių demokratų in-
ternationalas pasmerkė Sovietų 
Sąjungą dėl karinių veiksmų 
Pabal t i jo vals tybėse. Savo 
laiške sovietams Internacionalo 
generalinis sekretorius Andre 
Louis pareiškė, kad Krikščionių 
demokra tų in ternacionalas 
pasipiktinęs sovietų kariuo
menės veiksmais Lietuvoje, 
užėmimu radijo ir televizijos pa
statų ir spaudos centro. Panašus 
įsikišimas buvo pakartotas ir 
Latvijoje. KDI griežtai smerkia 
jėgos pavartojimą, nesude
rinamą su žmonių teise, garan
tuo ta t a r p t a u t i n i a i s susi
tarimais ir pasirašyta Sovietų 
Sąjungos. 

KDI stipriai pabrėžia savo 
pasipiktinimą šitokiu elgesiu, 
nesuderinamu su pertvarka ir 
demokratizacija, kaip buvo 
ske lb i ama pačios Sovietų 
Sąjungos. Taip pat primenama 
kad Baltijos tautų aneksija 
niekad nebuvo pripažinta dau
gumos demokratinių valstybių 
ir kad laisvai išrinkti šių 
respublikų parlamentai tikrai 
išreiškia jų žmonių valią ir teisę 
į nepriklausomybę. Primena, 
kad 1990 m. birželio 30—liepos 
1 dienomis Budapešte krikš
čionių demokratų vyriausybių 
ir partijų vadų suvažiavime 
buvo pasakyta, kad „tiktai lais
vais susitarimais kaip lygus su 
lygiu su minėtomis respubli
komis Sovietų Sąjunga išeis iš 
šios padėties kaip okupantas 
Baltijos valstybių". 

Bažnyčioje giedojo solistas 
Jonas Vaznelis. Karstą nešė jo 
8 vaikaičiai. Ilga automobilių 
vilkstinė išsirikiavo paskui a.a. 
Romualdo karstą ir palydėjo į 
kapines. Su velioniu Romualdu 
atsisveikino ir daug buvusių Šv. 
P r a n c i š k a u s l ikviduotos 
lietuvių bažnyčios parapiecių, 
i š re ikšdami pagarbą š i am 
kilniam ir nuoširdžiam lietu
viui. 

Tegu, Tau Romualdai, Aukš
čiausias būna gailestingas ir su
teikia užtarnautą poilsį savo 
karalystėje. 

A. J u o d v a l k i s 

Aš myliu laisvę labiau už 
tėvynę, nes tėvynė be laisvės — 
kalėjimas. 

G. Mazzmi 

Meldžiuosi ne tik tada, kai at
siklaupiu, bet nenus to ju 
meldęsis nė atsistojęs. 

T. Adams 

KDI reikalauja, kad Sovietų 
Sąjunga laikytųsi savo politinių 
ir moralinių įsipareigojimų 
t a r p t a u t i n e i b e n d r u o m e n e i 
gerbti visų žmonių valią, iš
reikštą laisvais rinkimais. Pa
brėžia, kad masinė Vakarų vals
tybių pagalba maistu, finansais 
ir žaliavomis, turėjusi padėt i 
demokratizacijai, praranda savo 
paskirtį. Internacionalas kvie
čia visas demokratines organi
zacijas pasisakyti prieš šiuos iš
puolius, pažeidžiančius laisvę 
Sovietų Sąjungoje. Šis protestas 
Sovietų Sąjungai buvo pareikš
tas sausio mėn. 12 d., vieną 
dieną prieš kruvinąjį sekma
dienį. 

Europos Parlamento krikš
čionių demokratų frakcijos 
p i r m i n i n k a s dr. Egon A. 
Klepsch, sausio 14 d., pasiuntė 
la i šką , adresuo tą L i e t u v o s 
Respublikos prezidentui Vy
tautui Landsbergiui, kur iame 
rašoma: „Europos Par lamento 
Liaudies partija užtikrina jus ir 
Lietuvos žmones savo solida
rumu ir reiškia gilų susi
rūpinimą del karinės agresijos 
jūsų krašte. Laisvoji Europa 
niekada nesutiks, kad laisvė ir 
demokratija būtų sužlugdyta 
antru kartu Pabaltijyje. Mes 
apeliuojam į Sovietų Sąjungos 
vadus susilaikyti nuo tolimes
nio jėgos vartojimo ir siekti tai
kingo sprendimo, nenukrypstant 
nuo teisėtų Lietuvos žmonių 
siekimų". 

P r 

• 

A.tA. 
TEKLA RUCHAS 

DOBROVOLSKAITĖ 

Gyveno Chicagoje, Bridgeport apylinkėje. 
Mirė 1991 m vasario 27 d., 7 vai. vakaro, sulaukusi 103 
amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kretingos apskrityje, Mosėdžio valsč., II-

gavos kaime. Amerikoje išgyveno 79 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Walter A„ duktė 

Sabina Henson. žentas John, šeši anūkai, penkiolika 
proanūkų; brolio ir seserų vaikai Lietuvoje; krikšto duktė 
Silvia Termenas; dukterėčia Xavera Žilius, gyv. Philadelphia; 
mirusios sesers Bernice vaikai, gyv. Michigan. 

Velionė buvo žmona a.a. Antano, motina a.a. Antano ir 
a.a. Silvios Zaniauskas, sesuo a.a. Bernice Peters ir a.a. Frank 
Dobrovolskio. 

Velionė priklausė draugijoms: Tretininkų, Apaštalystės, 
Švč. Sakramento ir Misijų; buvo pirmininkė Gyvojo 
Rožančiaus ir Amžinojo Rožančiaus būrelių; priklausė Lietu
vos Vyčiams, kuopa #36; buvo rėmėja: Šv. Kazimiero Seserų 
(amžina narė), Tėvų Marijonų, Šv. Pranciškaus Seserų ir Nek. 
Prasidėjimo Marijos Seserų. 

Kūnas pašarvotas šeštadienį, kovo 2 d. nuo 6 iki 9 v.v. ir 
sekmadienj, kovo 3 d. nuo 2 iki 9 v.v. Gaidas-Daimid 
koplyčioje, 4330 S. California. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, kovo 4 d. Iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto įvyks gedulingos 
pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnus, duktė, anūkai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440. 

A.tA. 
MYKOLAS GUOBYS 

Gyveno Montreal, Kanadoje 
Mirė 1991 m. vasario 25 d., sulaukęs 73 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Molėtuose. 
Pasiliko dideliame nuliūdime trys seserys ir du broliai su 

šeimomis Lietuvoje. 
Kūnas pašarvotas penktadieni, kovo 1 d. nuo 6 iki 8 v.v. 

Beach Funeral Chapel koplyčioje, 301 Corey Ave., St. 
Petersburg Beach, FL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 2 d. Iš koplyčios 10 vai 
ryto bus atlydėtas į Šv. Vardo parapijos bažnyčią, Gulfport, 
FL kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas i Park Memorial kapines, St. Peters
burg, FL. Laidotuvėmis rūpinasi Albinas Ruzgas. 

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

Nuliūdę draugai ir pažįstami. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California A venų e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

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

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 5234)440 

A.tA. 
prof. dr. PAULIUI SLAVĖNUI 

Lie tuvoje m i r u s , jo s ū n u i prof. dr. J U L I U I 
SLAVĖNUI ir jo šeimai reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą. 

Buffalo, N. Y. lietuvių klubas 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

A.tA. 
sktn. OLEGUI GEŠVENTUI 

iškeliavus Amžinybėn, jo žmonai MILAI ir ar
timiesiem? nuoširdžią užuojautą reiškia ir kar tu liūdi 

D r . F e r d . Vyt. ir Vanda K a u n a i 

k a d atidaro n a u j u s laidotuvių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
Marąue t te Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių n a m a i : 
11028 Southvvest Hwy. * Pa los H i l l s 
9236 S. Rober ts Rd. * Hickory H i l l s 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

A.tA. 
ROMUALDUI NEMICKUI 

mirus, jo žmonai ELENAI, dukrai DALIAI MARTTN-
KIENEI su šeima, sūnums dr. RIMGAUDUI su šeima 
ir dr. VIDUI su šeima reiškiame gilią užuojautą. 

JAV LB-es 
East Chicago apylinkės valdyba 

A.tA. 
ROMUALDUI NEMICKUI 

mirus, jo žmoną ELENĄ, sūnus dr. VIDĄ ir dr. 
RIMGAUDĄ bei dukrą DALIĄ giliai užjaučia 

Juozas ir Raimundas Kinderiai 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
25 "*3 West 71 st Street 
Chicago. Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekt i 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 
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x Prel. dr . Igną Urboną, Šv. 
Kazimiero parapijos kleboną. 
Gary. Ind.. aplankė D. Mer-
rillville. Ind.. pirmo distrikto 
kongresmanas Pete Visclosky. 
J i s nega lė jęs dalyvauti 
N e p r i k l a u s o m y b ė s šventės 
minėjime, bet grįžęs iš Wa-
shingtono. paskambino prel. Ur
bonui, kad nori pasikalbėti 
Lietuvos reikalais. Dalyvaujant 
prof. dr. Feliksui Palubinskui, 
apylinkės žinomesniems Alto ir 
Bendruomenės atstovams bei 
kitiems veikėjams, arti 2 va
landas buvo kalbėtasi įvairiais 
Lietuvos reikalais. Kongres-
manas Visclosky, įtakingas 
Washingtone. visą laiką rėmęs 
Lietuvą laisvės reikaluose, 
pasižadėjo dar didesnę pagalbą. 

x Sol. J i n a Vary tė , nedaug 
lietuviams pažjstama. spalio 10 
d. koncertuodama Jaunimo cen
tre, atliks keletą retai girdimų 
kūrinių. Pianistas Povilas Stra
vinskas. Lietuvos filharmonijos 
solistas, atliks M. K. Čiurlionio 
ir kitų kompozitorių kūrinius. 
Margut i s kviečia visus at
silankyti. 

x Pavasar i , t ik Tau!" Pasau
lio lietuvių centro tradicinė ma
dų paroda įvyks balandžio 14 d., 
sekmadienį, 1 v. p.p. centro di
džiojoje salėje. Pamatysime 
gražiausias pavasario ir vasaros 
madas. Stalus užsisakyti centro 
admin is t rac i jo je . tel. 
708-257-8787. 

(sk) 

x Pianis to-vir tuozo Povilo 
S t r av insko konce r t ą kovo 11 
d. 8:15 v. vakaro rengia West 
Ches te r . PA., universiteto 
muzikos fakultetas, Swope au
ditorijoje. VVest Chester yra ne
toli Philadelphia ir Wilmington, 
Del. Apylinkės lietuviai kvie
čiami atvykti į šį koncertą. 

(sk) 

x R i m a n t a s Polikaitis už
pildo ..income tax**. Tam darbui 
galiu atvykti į jūsų namus. 
Kreipt is : 708-371-2184. 

(sk) 

x L i e t u v o s P r e k y b o s 
Rūmų s t ipendi jų banketas 
įvyks gegužės 19 d., 6 v.v., 
sekmadieni Martiniųue resto
rane. 

(sk) 

x Kr i š t anav ič i aus Fondas 
padeda išlaikyti Lituanistikos 
Tyrimo ir Studijų centrą, kurio 
užmojis yra išsaugoti mūsų tau
tos kultūrines vertybes ateities 
kartoms. Mūsų darbai reikalaus 
moralinės ir materialinės pa
ramos iš lietuvių visuomenės. 
Bendrai dirbant, mūsų ateitis 
gali būti šviesi ir laiminga. 
Kviečiame visus į talką. Nuo 
mokesčių nurašomos aukos a r 
paskolos gali būti siųstos adre
su: 5620 S o u t h Claremont 
Ave.. Chicago. IL 60636 USA. 
Telefonas (.312) 434-4545. Pirmi
ninkas Robertas Vitas. 

'sk) 

x American Travel Service 
Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir Washingtono i Chicaga. Los 
Angeles. Cleveland. ar kitus 
rn;»-stus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke. kuris sutinka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant i kitus mies
tus. Ta patj patarnavimą at
lieka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
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 r n Ave., Chicago. IL60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

(ak) 

x Ats iuntė po 10 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
Balys Graužinis. Jūratė Sved, 
Danutė Augienė, Jurgis Les-
kauskas, V. Grabauskas. A. R 
Skripkus. dr. J. Skirgaudas. J. 
Mikutaitis, A. Mačiukevičius, J. 
Asminas, S. J. Matas. Pranas 
Baltuonis, Eug. Smilgys. R. 
Aukštuolis, Kazys Barūnas. V. 
Sklėrys, A. Gibavičis. G. Valan-
t inas. Labai ačiū. 

x Ar iana Rastauskaitė, lie
tuvių Jaunimo kongreso rengi
mo pirmininkė, iš Argentinos 
lankosi J. A. Valstybėse ir 
tariasi su Jaunimo sąjungos 
nariais kongreso reikalais. Ji 
aplankė „Draugą" ir savo tėvo 
pažįstamus „Drauge". Vitos 
Reinytės vežiojama ji lanko dar 
savo gimines ir tariasi su kitais 
j a u n i m o sąjungos nar ia is 
kongresui pasiruošimo reika
lais. 

x Lietuvių Dantų gydytojų 
sąjungos cepelinų pusryčių 
metu laimėjimams bus du pa
veikslai: a.a. dail. Broniaus 

x J ū r a t ė Nausėdaitė-Ann 
Jil l ian praves dainų šventę. 
Chicagos lietuviai taip pat turės 
progą ją išgirsti tarp gegužės 
15-19 Drury Lane teatre, kur ji 
atliks aštuonis spektaklius, 
koncertus pavadintus „Corning 
home to Chicago land". 

x Marie Lehmann. Miami 
Beach, Fla.. už kalendorių 
atsiuntė 25 dol. auką. Po 12 dol. 
— Mečys Balys, V. Povilčius, V. 
Kasniūnas. Ona Jakimavičius. 
Po 10 dol. - S. Butvilą. Kazys 
Rutkauskas, P. R. Meilus. S. 
Lastienė, E. Andriušis. M. By 
tauas, E. M. Naujokaitis, A. 
Nenorta, Antanas Klimas, B. 
Satkūnas. Labai dėkojame. 

x Atsiuntė po 20 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
Jonas Rejeris, Oak Lawn, 111., 
Aoolonia Wedrycka, Rock Hill, 
S. C . Justin Larsen. Lake Ci
ty. Mich. Valentina Gūdis. 
Chicago. 111., Ludmila Stulpi
nas. Eastport. Maine. Marija 
Vieraitis. Ellicott City, M.D.. G. 
Kazlauskas. Sun Valley, Cal. 
Visiems dėkojame. 

x Atsiuntė po 15 dol. už ka-
Murino, padovanotas jo žmonos ^ . ^ ^ ^ k a l e n d o r i ų : 
dr. Praurimes, ir dr. Antano 
Lipskio, padovanotas jo paties. 
Cepelinų pusryčiai bus kovo 10 
d. 12:30 vai. Lietuvių Tautiniuo
se namuose. 

x P o 10 dol. a ts iuntė už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
Jonas Purtulis. Irena Vaitkus, 
F. Breimeris, Vilią Jakaitis. F. 
Mackevičius, O. Adomaitis, L. 
Kezenius, A. Noreikienė, J. 
Tamasevičius, B. Skvirblys, 
Jurgis-Regina Mikailai, dr. A. 
Valis, Vytautas Miklius, M. 
Šaulienė, Juozas Grigaliūnas. 
Mykolas Ščiala. Sofia Vakselis. 
R. Kinderis. Visiems ačiū. 

x Vokie t i jo je , Schwein-
furt, š.m. sausio 25 d. mirė Vy
t a u t a s S t e i k ū n a s . Gimęs 
Lietuvoje, Ukmergės apskr., 
Dejūnų dvare. Vokietijoje iš
gyveno 46 m. Liko giminės 
Amerikoje ir Lietuvoje. 

(sk) 

x J A V LB Lemonto valdy
ba praneša , kad apylinkės me
tinis susirinkimas įvyks š.m. 
kovo 10 d., 12:30 v. p.p. Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte. 

(sk) 

x Vll-tasis Mokslo ir Kūry
bos simpoziumas įvyks Lietu
voje gegužes 23-30 d. Kviečiame 
visus prisidėti. Išskrendame 
gegužės 20 d. ir grįžtame birže
lio 5 d. Kaina $1,316 vienam 
asmeniui įskaitant oro susisie
kimą, viešbutį, maistą, ir 
ekskursijas po Lietuvą. Skam
binti: B. Zalatorienei, Travel 
Advisers , 708-524-2244. 

(sk) 

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

(sk> 

Lietuvių Jaunimo sąjungos nariai demonstracijose Chicagoje Vasario 16 dienos proga. 
Nuot r J o n o K u p r i o 

CHICAGO J IR APYLINKĖSE 

x PATRIA: didelis išpar
davimas! Dauguma prekių su 
20^-40% nuolaida. Elektroni
ka, gintaras, kristalas, lino au
diniai, lietuviškos muzikos ka 
setės. odos dirbiniai ir kt. PAT
RIA, 2628 W. 71 St., Chicago, 
tel . 312-778-2100. Sav. A. ir F. 
Siutai . 

(sk) 
x Baltic Monuments , Inc., 

2621 W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (.312476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis 

(sk.) 

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

(sk.) 

žurnl. A. Merkelis, Flushing. 
N.Y.. Stasė Laniauskas, Cle
veland. Ohio, Jonas Kaunas, 
Virginia Pervažas. Stasė Visčiu-
vienė, visi iš Chicago. 111., Rai-
mund Kirstein, Rochester, N.Y., 
Sofija Narkutavičius, Water-
bury, Conn., Stasys Naumus, 
Dearborn Hts.. Mich., Alfonsas 
Alkas. Tampa. Fla.. Jonas 
Zydavičius. Lynn, Mass. 
Dėkojame už aukas. 

x P o 10 dol. atsiuntė už ka
lėdines korteles, kalendorių: P. 
Rulis. Igoris Itomlenskis, Jonas 
Arlauskas, Paul Ceskus, A. 
Milūnas, Regina Zvinakis, G. 
Juškėnas, Edvvard Pikelis, Juzė 
Ramas . Antonia Bu tkus , 
Aldona Griskienė, N. Pupius, K. 
Kreivienas, A. Šuopienė, K. J. 
Grigaitis, Julia Navakas. Labai 
ačiū. 

x I e škomas Vytas Skučas , 
gyv. Chicagoje, 6640 S. Fair-
field. Ieško jo sesuo Donata 
S k u č a i t ė - P a t a p a v i č i e n ė . 
Prašome atsi l iepti r a šan t : 
L i thuan ia , Kaunas 23300. 
Baltų g-vė 73-10, Ričardas Pa-
tapavičius . 

(sk) 

x Optical Studio, 2620 W. 
71 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-778-6766. Kreiptis į Aldoną 
Kaminsk ienę . Darbo vai . : 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. Pirmad. ir an t rd . 
uždary ta . 

(sk) 

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

(sk) 

VASARIO 16 
MINĖJIMAS 

Šiais metais Marąuette Parko 
lituanistinės mokyklos Vasario 
16 minėjimas vyko vasario 15 
dieną. Visa Marąuette Parko 
lituanistinė mokykla 12 vai. 
dienos susirinko salėje. Per vie
ną valandą turėjome baigti 
programą, nes pirmą valandą 
jau turėjome būti angliškose pa
mokose. 

Minėjimas prasidėjo vėliavų 
įnešimu. Amerikos vėliavą 
įnešė Adomas Hoile ir jį paly
dėjo Lisana von Braun ir Danu
tė Genčiūtė. Lietuvos vėlia
vą įnešė Dainius Dumbrys, o jį 
palydėjo Audra Prialgauskaitė 
ir Lora Tolušaitė. Visi šeši 
aštunto skyriaus mokiniai. 
Tadas Mikužis i r Mary tė 

x Liet. Mot. Fed. Chicagos 
k lubas praneša , kad š.m. abi 
turientų „Pavasario žiedų'' po
kylio registracijos anke tas 
reikia sugrąžinti iki š.m. kovo 
6 d. Reginai Zvinakienei. 

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

x Dėmesio video a p a r a t ų 
savin inkai ! Norėdami tikrai 
kokybiškai išversti video įrašus 
iš Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amerikiet iškąją 
N'TSC ir atvirkščiai, kreipkitės 
į INTERVIDEO. Su moder 
niausią „digital" aparatūra, už 
nrieinama kaina galima perra
šyti jūsų vaizdajuostes į I V U-
Matic. Beta. VHS. 8 mm, 8 mm 
„high band" Stereo Hi-Fi forma
tus. Taip pat perrašome 16 
mm kino filmus i videojuostas. 
Mūsų adresas: INTERVIDEO. 
3533 S. Archer Ave., Chicago, 
IL 60609. tel. (312) 927-9091. 
Sav. Pe t ras Bernotas. 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL, 
INC. rašo vietinius bilietus ir 
tvirtina Aerofloto reisus atvyks
tantiems iš Lietuvos. Taip pat 
parūpiname profesionalų pasi
tikimą ir persodinimą New 
Yorko bei Wash:ngtono Aero
uostuose. Prašome kreiptis: 
G.T. INTERNATIONAL, 
INC., 9525 S. 79th A \ e . , 
Hickory Hills. I L. Tel. (708) 
430-7272. 

(sk) 

x Greit pardundu vienos ir 
dviejų šeimų r.,- ms Chicagoje 
ir apylinkėse Skambinkite 
REMAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 5865959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

Linaitė, 5 skyriaus mokiniai, 
įnešė labai gražų vainiką, 
padarytą iš geltonų ir raudonų 
gėlių bei žalių lapų. Mokytoja D. 
Mikužienė pravedė programą, 
kuri prasidėjo Amerikos ir 
Lietuvos himnais. Nepriklau
somybės aktą skaitė 8 sk. 
mokinė Danutė Genčiūtė. 

Tol iau buvo kun. Jono 
Kuzinsko žodis. J is mums 
papasakojo apie Lietuvą ir kaip 
sunku žmonėms ten gyventi. 
Tada vedėja B. Prapuolenienė 
tarė keletą žodžių apie Lietuvą, 
kai ji buvo laisva. Angliškos 
mokyklos vedėja seselė Marga
rita Marija liepė mums gerai 
mokytis ne tik angliškoje, bet ir 
lietuviškoje mokykloje. R. 
Kučienė mums priminė būti 
gerais lietuviais ir mylėti 
Lietuvą. 

Paskui prasidėjo meninė 
dalis: atskirų skyrių mokiniai 
deklamavo eilėraščius ir skaitė 
l a i škus , kur iuos parašė 
vaikams, gyvenantiems Lietu
voje. Baigėme minėjimą malda, 
kurią sukalbėjo klebonas kun. 
Jonas Kuzinskas, ir po to vėlia
vos buvo išneštos. 

Atrodo, kad šis minėjimas 
buvo visiems įspūdingas. Po 
minėjimo vainikas buvo 
išneštas ir padėtas prie mūsų 
parapijos bažnyčios, prie 
lietuviško medinio kryžiaus. Aš 
manau, kad už Lietuvos nepri
klausomybę mes visi turėtume 
daugiau melstis. 

Audra Pr ia lgauskai tė 
Marąuette Parko lit. 

mokykla 8 skyrius 
ĮDOMIOS PASKAITOS 

TĖVYNAINIU SVETAINĖJE 

Pasisvečiuoti ar apsigyventi 
Amerikoj šioje šalyje neseniai 
atvykę lietuviai vasario 5 dieną 
vėl buvo pakviesti į Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
Gintarinę sale ir susitiko su 
advokate Margaret H. McCor-
mick, imigracijos reikalų spe
cialiste. Nepaprastai aktuali ir 
naudinga paskaita susilaukė 
didelio dėmesio: paklausyti susi
rinko pilna salė. 

Susitikime dalyvavo ir sena
toriaus Simon atstovas, vietoje 
išplatinęs senatoriaus laiško 
JAV vyriausiajam advokatui 
(Attorney General), raginančio 
suteikti Pabaltijo valstybių pi
liečiams, viešintiems JA Vals
tybėse, laikinosios protekcijos 
statusą, kopijas. 

Viešnios advokatės kalbą 
vertusi ir vėliau vaišių pakvie
tusi Gailutė Valiulienė paste
bėjo, jog Stanley Balzekas yra 
vertas didelės padėkos, kad savo 
muziejuje suruošė šį susitikima 
naujiesiems ateiviams. 

Dar anksčiau vasario 8 d 
Balzeko svetainėje naujieji atei
viai turėjo progos išklausyti real 
estate specialisto Vlado Maželio 
pasakojimo bei patarimų, kaip 
geriau pradėti gyvenimą lietu

viui, a t v y k u s i a m gyvent i į 
„tūkstančio galimybių šalį". Ir 
šį kartą apdair iai pasirūpinta, 
kad svečiai nepr i t rūktų valgio 
ir gėrimo. 

Kitas susiėjimas svetainėje 
t u r ė s į v y k t i kovo an t rą j į 
penktadienį, 8 d. 

T o m a s C h a d a r a v i č i u s 

B Ū S I M A S S E I M A S 

Šiais 1991 meta is Moterų 
sąjungos seimas bus Chicagoje. 
Tam pakviesta komisija: pirm. 
Vida Sakevičiūtė. ižd. Elzbieta 
Zibas. J a n i n a Mikuta i t ienė ir 
kitos. P i rmame posėdyje buvo 
aptar ta , k u r pa togiau būtų 
atvykstančioms narėms apsi
stoti, kuriame viešbuty suruošti 
susipažinimo vakarą. Numa
tyta, kad ta i bū tų rugpjūčio 14, 
15 ir 16 dienomis. 

Pirmoji suvažiavimo darbo 
diena pras idėtų pamaldomis 
Svč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje. Šv. Mišias atna
šautų klebonas kun. J. Kuzin
skas. Po pamaldų parapijos 
salėje pusryčiai ir pirmosios 
paskaitos ir ki t i reikalai . 

Centro valdybos pirm. Aldona 
Shumway dėl labai svarbių 
reikalų pas i t raukė iš pareigų. Į 
jos vietą buvo pakvies ta pirmo
ji vicepirmininkė Emilie Prose. 
Vadovavimo darbe ji yra labai 
gerai patyrusi . 

Šiame seime bus renkama 
nauja valdyba ir bus išr inkta 
žymioji l ietuvė moteris. Kiek
viena k u o p a t u r i i š r i n k t i 
kandidatę ir a ts iųst i į centro 
raštinę. Būtų labai gerai, kad 
kuopos a n k s č i a u p r a n e š t ų 
rinkimo komisijai,kiek atvyks 
delegačių į seimą. Tas labai 
palengvintų rengimo darbą. 

Chicagoje ir jos apylinkėje 
sąjungiečių buvo 7 kuopos. 
Laikui bėgant , senesnės narės 
pava rgo a r b a i ške l i avo į 
amžinybę ir sumažėjo narių, 
todėl dvi kuopos užbaigė savo 
darbą. Likusios 5 veikia gerai. 
Moterų sąjungos geri darbeliai: 
padeda Balfui r inkt i aukas, 
aukomis remia Lietuvoje našlai
čius ir mokyklas , lanko savo 
sergančias nares ir joms padeda, 
stengiasi būt i naudingos. 

Gr . M. 

N A U J A V A D O V Y B Ė 
T Ė V I Š K Ė S P A R A P I J O J E 

bet vėl atsiranda naujų vyrų ir 
moterų, kurie pašvenčia savo jė
gas ir sugebėjimus šioms parei
goms, prisidėdami savo įnašu 
prie išeivijos lietuvių dvasinio ir 
kultūrinio gyvenimo klestėjimo. 

Praėjusį sekmadienį, vasario 
17 d./Tėviškės bažnyčioje šiems 
m e t a m s naujai išrinktosios 
tarybos nariai kun. Hansui 
Dumpiui davė priesaiką Dievo 
ir visos parapijos akivaizdoje. Iš
kilmingas momentas buvo Aldo
nos Buntinaitės at l ikta su mu
zikine palyda Antano Vana
gaičio „Malda" ir Tėviškės 
parapijos choro, Bronei Variako 
jienei pritariant pianinu, sugie
dota suomių karžygiškos tautos 
ir Vakarų kultūrinės dvasios 
kompozitoriaus Jean Sibelius 
giesmė iš jo simfonijos ..Fin-
landia". 

Į šių metų parapijos tarybą 
įeina: Kasparas Vaišv'la. dr. 
Algimantas Kelertas, Jurgis 
Lampsatis, Otto Schroederis, 
Ida Kasparaitienė, Frank Pėte-
raitis, Adomas Gindulis, Sigitas 
Vinkleris, Marija Apolienė, Ir
ma Biknerytė, prof. dr. Mar
tynas Buntinas, Algirdas Jonu-
šaitis, Martynas Pauperas ir 
G y t i s Vadopa la s . F inansų 
sek re to rė : Dora Gelažienė. 
Revizijos komisija: Albertas 
Paulikait is , Jonas Jurkšaitis, 
Leonas Gružas ir Siegfriedas 
Genutis. 

Daugumai numačius eiti į 
bendrą visų lietuvių Vasario 
16-tos minėjimą netoli esančioje 
Marijos aukštesnioje mokykloje. 
parapijoje numatytas minėjimas 
turėjo būti trumpas. Po parapi
jos tarybos pirmininko Kasparo 
Vaišvilos atidarymo žodžių, po 
Amerikos ir Lietuvos himnų, 
dr.Viktoras Šileikis, neseniai 
atvykęs su šeima iš Lietuvos, 
suglaustai kalbėjo apie Lietuvos 
p rae i t i e s vals tybingumą ir 
įvykius šių dienų tėvynėje, savo 
ka lbą b a i g d a m a s , lyg ci
t uodamas Maironį, kad su 
tankais „nebeužtvenksi upės bė
gimo". Po to skambino jaunas 
muzikas Aras Buntinas Fre-
derico Chopino kūrinį ir Bronė 
Variakojienė padeklamavo eilė
raštį „Varpas". Dar buvo sugie
dota „Lietuva brangi", ir minė
j imas baigtas kitos giesmės 
žodžiais: , .0 Dieve gailes
t i n g a s . . . i š la i sv ink mūsų 
Lietuvą. Iš svetimos valdžios va
duoki ir vėl ją laisve vaini
kuoki". 

Kun. Hansui Dumpiui sukal
bėjus maldą prieš valgi, visi 
stiprinosi moterų draugijos pa
gamintais pietumis. 

Tėviškės parapijos moterų 
draugija taip pat išsirinko naują 
valdybą šiems metams, kuri 
susideda iš: Idcs Jonušaitienės. 
Dinos Rudienės, Ilzės Pėte-
raitienės, Marijos Nauburienės, 
Emos Umbrazienės. Anos Gali-
naitienės, Linos Leipienės ir 
Elenos Vieraitienės. 

Val ter is Bendikas 

Advokatei^ 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago, 11. 60M<> 

Tel. (1-312) 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, II M1441 

Tel . (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL h0629 
T e l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 4 iki ~ \<v. va* 
^eštad 4 v r iki ! va! d 

Už kelių mėneių sueis 40 
metų, kai šioje taut inio at
spa lv io C h i c a g o s l i e t u v i ų 
evangelikų l iuteronų Tėviškės 
parapijoje. Vasario 16-tos proga 
kasmet naujai išrinktoji pa
rapijos ta ryba įvedama į jos 
pareigas. J i , pagal krikščionio 
laisvės supratimą, įsipareigoja 
visus m e t u s ne t i k sava
rankiškai , bet ir atsakingai 
vadovauti šiai parapijai. Nors 
me tų e igoje d a u g t a r y b a i 
priklaususių narių nuėjo po 
atliktu darbų amžinam poilsiui. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 W. 69th St.eet 
Chicago, IL 60629 

T e l . (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 K. Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Hinsdale . II. 60521 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pa«al susitar,ma 
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