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Lietuva ruošiasi 
referendumui 

Penktadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Kovo 20 d. (Elta) -
Gegužės 23 dieną bus surengtas 
referendumas dėl Lietuvos Res
publikos prezidento institucijos 
atkūrimo. Biuletenyje slaptam 
balsavimui referendume bus 
įrašytas toks klausimas: „Ar jūs 
pritariate Lietuvos Respublikos 
įstatymų „Dėl Lietuvos Res
publikos prezidento" bei „Dėl 
Lietuvos Respublikos preziden
to institucijos" ir „Dėl Lietuvos 
Respublikos laikinojo pagrindi
nio įstatymo pakeitimo ir papil
dymo" projektams". 

įvyko Lietuvos Respublikos 
rinkiminės komisijos posėdis. 
Šiai komisijai yra pavesta 
vykdyti Lietuvos Respublikos 
referendumo komisijos įgalio
jimus. Patvirtintas pagrindinių 
priemonių kalendorinis pianas, 
numatyti svarbiausių darbų ter
minai, sudaryta sąmata. Numa
toma, kad referendumui dėl 
prezidento institucijos surengti 
reikės 24 milijonų rublių. Refe
rendumas Lietuvoje rengiamas 
pirmą kartą. Jame dalyvaus ir 
Lietuvos piliečiai, gyvenantys 
užsienyje. 

Rengiama Lietuvos 
Konstitucija 

Konstitucijos projekto pirma
sis variantas Aukščiausiajai Ta
rybai svarstyti bus įteiktas kovo 
31 dieną, o gugžės mėnesį turė
tų būti skelbiamas visuomenei. 
Pasak Konstitucijsos rengimo 
komisijos pirmininko R. Lapin
sko, projektas orientuojamas į 
Europos valstybių modelį. 

Lietuvos Prezidiumo 
pareiškimas 

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis pateikė 
spaudai ir RTV tokio turinio 
pareiškimą: 

Lietuvoje leidžiamas laikraš
tis „Respublika" išspausdino 
Vilniaus rabino Dovydo Smito 
kalbą, pasakytą Aukščiausio
sios Tarybos iškilmingame po
sėdyje 1992 m. kovo 11 d., 
palydėdamas ją antisemitinio 
pobūdžio pasityčiojimu iš žydų 
tikėjimo ir krikšto papročių. 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos prezidiumas 
smerkia tokį nekultūringą 
išpuolį ir pabrėžia, kad jis 
neatspindi Lietuvos žmonių 
tikrųjų pažiūrų į žydų tautą ir 
Vilniaus rabiną. 

Iš Švedijos sugrįžus 
Premjeras Gediminas Vagno-

r ius , grįžęs iš Švedijos, 
papasakojo apie vizito rezul
ta tus . Pasirašytos dvi 
prekyb.nio ekonominio bend
radarbiavimo sutartys — dėl 
laisvos prekybos ir dėl 
investicijų apsaugos bei garan
tijų. Pirmoji sutartis leidžia 
mūsų irnoninkams vežti į Šve
diją pagrindines prekes be 
muitų. Tvirtinama Baltijos in
vesticijų programa, pagal kurią 
Lietuva gaus apie 30 milijonų 
dolerių paramą. Parama Lietu
vai numatyta ir ateinančių fi
nansinių metų, prasidedančiu 
liepos 1, biudžete. 

Dar daug neaiškumų 
Baigėsi dvi dienas trukęs 

Lietuvos ir Rusijos valstybinių 
delegacijų ekspertų grupių 
susitikimas dėl kariuomenės 
išvedimo iš Lietuvos. Svars
tant šį klausimą, pasistūmėta į 
priekį, bet darbą trukdo tai, kad 

Rusija nepateikė informacijos j 
apie Lietuvoje esančią savo 
kariuomenę. Todėl sunku kal
bėti apie jos išvedimo grafiką. 
Neaišku, ar svetima kariuome
nė bus išvesta iki rugsėjo 1 
dienos ir kaip bus kompensuota 
SSRS kariuomenės padaryta 
žala Lietuvai. 

Žemės dienos šventė 
Kovo 20, 3 vai. 48 min., 

Jungtinu Tautų Organizacijoje 
Taikos varpo dūžiai paskelbs 
Pasaulinę žemės dieną. 
Numatoma, kad garbė skam
binti varpu bus su te ik ta 
nepriklausomybę atgavusių 
Baltijos šalių ambasadoriams. 
Ši diena minima ir Lietuvoje: 
tuo pačiu metu kaip ir New 
Yorke, kai Vilniuje vietos 
laikrodžiai rodys 10 vai. 48 
min., pirmą kartą prie Parla
mento rūmų suplevėsuos Žemės 
vėliava. 

Rengiamasi sienų 
nustatymui 

Nors Lietuvos sienos žemėla
piuose ir apibrėžtos, tačiau 
riboženkliai bus kalami tik 
tada, kai dėl t iks l ių jų 
koordinačių bus sutarta tarp
valstybinėse derybose su 
kaimyninėmis šalimis. Tačiau 
valstybinė komisija Lietuvos 
Respublikos valstybinės sienos 
atstatymo darbams organizuoti 
jau dabar pradeda kaupt i 
ekonominę, juridinę, techninę 
dokumentaciją, pateikia gali
mus sienos nustatymo varian
tus. Lietuvos sienos iš naujo 
matuojamos bus visuose ruožuo
se. Vien sausumoje tai sudarys 
apie du tūkstančius kilometrų. 
Kokio „storio" siena ribos 
Lietuvos teritoriją, priklausys 
nuo sutarčių su atskiromis 
valstybėmis. Bus atsisakyta 
sovietinių sienos principų, kai 
geležine uždanga žmonės 
dešimtmečiais buvo atskirti nuo 
pasaulio. 

Radijo tiltas: Vilnius — 
Londonas — visas pasaulis 

Kovo 22 d. per Lietuvos radi
jo 1-ąją programą nuo 16 iki 17 
vai. vietos laiku radijo tiltas su
jungs Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininką Vytautą Landsbergį 
su Londono DI BI-SI studija. O 
per ją laida bus transliuojama į 
Šiaurės ir Pietų Ameriką, 
Australiją, kitus kontinentus. 
Šios laidos klausytojai galės 
skambinti ir pateikti klausimus 
Vytautui Landsbergiui. Tokie 
radijo tiltai jau buvo suteikę 
galimybę savo gausiems klausy
tojams susitikti su Lechu Va-
lesa, Vaclovu Haveliu ir kitais 
politiniais veikėjais. 

Ilgiausias pasaulyje 
estafetinis bėgimas 

Suomijos ir Švedijos sporto 
sąjungų iniciatyva ateinančiais 
metais organizuojamas estafeti
nis bėgimas aplink Baltijos jūrą. 
Bėgimo trasa eis per penkias 
Baltijos jūrą supančias šalis. 
Bėgimas prasidės Vilniuje rug
pjūčio 7 dieną. 5.300 kilometrų 
ilgio trasą sportininkai įveiks 
per 22 dienas. 

Konferencija 
Kovo 19 dieną Vilniuje prasi

dėjo konferencija . ,Taikus 
Lietuvos kelias į nepriklau
somybę". Ją surengė pernai 
susidaręs Neprievartinio veiks
mo centras. Konferencijoje bus 

Arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas Bačkis, viduryje, atvyksta i Vilniaus arkikatedrą 
- baziliką. Kairėje matome Lietuvos kardinolą Vincentą Sladkevičių, o dešinėje vyskupą Juozą 
Tunaitį. 

Atvyko tarnauti Dievui ir 
atgimstančiai Lietuvai 

Vilnius. ELTA -Kovo 3 d. 
naujai paskirtas Vilniaus arki
vyskupas metropolitas Audrys 
Juozas Bačkis iškilmingai 
įžengė į Arkikatedrą-baziliką, į 
savo sostą. 

Audrį Juozą Bačkį pasitiko 
arkivyskupijos dvasininkai, la
bai daug tikinčiųjų. Į naujojo 
arkivyskupo ingreso iškilmes 
atvyko Lietuvos valstybės ir 
Vyriausybės vadovai, Lietuvos 
vyskupai , čia akredi tuoto 
diplomatinio korpuso atstovai, 
aukšt i Katal ikų Bažnyčios 
dvasininkai iš užsienio. 

Per škilmes Apaštalų sosto 
nuncijus arkivyskupas Chiustas 
Miuloras Garsija perskaitė 
lotynų kalba parašytą Šventojo 
tėvo bulę apie Audrio Juozo 
Bačkio paskyrimą Vilniaus 
ark ivyskupu metropoli tu. 
Trumpa įžanginį žodį tarė lie
tuvių kalba. 

Vi ln iaus arkivyskupijos 

Daugiau teisių? 
Vilnius. Kovo 20 d. (Elta) -

Tautinio progreso frakcija 
Lietuvos Parlamente planuoja 
pasiūlyti įstatymą, kad būtų 
suteiktos didesnės teisės 
Lietuvos AT pirmininkui 
Vytautu i Landsbergiui ir 
ministrui pirmininkui Gedi
minu i Vagnor iu i , pranešė 
RFE/RL radijo žinios iš Miun
cheno. Šis įstatymas leistų pre
zidentui arba AT pirmininkui 
nominuoti kabineto ministrus, 
išskyrus Gynybos ir Vidaus rei
kalų ministrus, kurie būtų reko
menduojami ministro pirmi-
mininko ir nereikėtų Parla
mento patvirtinimo. Jis taip 
pat galėtų sugrąžinti įstatymų 
projektus peržiūrėti naujai 
modifikacijai. Ministras pir
mininkas galėtų skirti ir atleisti 
miestų merus, pritarus prezi
dentui. Jei šie pakeitimai būtų 
priimti, tai nebebūtų, sako jie, 
reikalingas referendumas gegu
žės 23 dieną prezidentinės in
stitucijos reikalu. 

aptariamas unikalus Lietuvos 
patyrimas pasaulinės istorijos 
kontekste. Dalyvauja moksli
ninkų iš užsienio. 

Atplaukia laivas 
Klaipėdos jūrų uostas gavo 

radiotelegramą, kad laivas su 
Amerikos humanitarine pagal
ba Lietuvą pasieks kovo 20 
dieną. Šis laivas gabena 35,000 
tonų grūdų. 

apaštalinis administratorius 
vyskupas Juozas Tunaitis 
sveikino naująJĮ arkivyskupą, 
kartu su Konsultorių tarybos 
nariais pareiškė pagarbą ir 
klusnumą. 

Pagarba Vilniaus arkivysku
pui metropolitui Audriui Juozui 
Bačkiui pareiškė V. Land
sbergis, G. Vagnorius. 
Sveikinimo žodį tarė kardinolas 
A.J. Šimonis. 

Iškilminga ^ Mišias konce-
lebravo 27 asmenys, turintys 
vyskupo įšventinimus. 

Savo prakalboje Vilniaus 
arkivyskupas Audrys Juozas 
Bačkis prašė Dievo Motinos gai
lestingumo, kad ji palaimintų 
tautą ir jos ganytojus. Su didžia 
pagarba prisiminė visus Lietu
vos kankinius, džiaugėsi Lie
tuvoje pražydusia laisve. „Len
kiu galvą, — pasakė jis, - tiems 
nesuskaičiuojamiems kukliems 
Lietuvos sūnums ir dukroms, 
kurie nešė priespaudos naštą ir 
kasdieninėmis aukomis palaikė 
tikėjimą, ugdė tėvynės meilę. 
Šiandien aš ateinu pas jus su 
vieninteliu noru ištikimai tar
nauti Dievui ir Bažnyčiai, ti
kinčiųjų bendrijai". 

Po šv. Komunijos popiežiaus 
Jono Paaliaus sveikinimus per
davė arkivyskupas Jean Luis 
Taurant. 

Lietuvos 
reprezentacija 

Vilnius. Kovo 17 d. - Lie
tuvos radijas pranešė, jog Lie
tuvos ministras pirmininkas 
Gediminas Vagnorius išleido 
įsakymą, Kad būtų sureguliuo
tas Lietuvon pasiuntinybių 
finanasavima? užsienyje. Lie
tuva planuoja turėti 22 am
basadas, daugiausia Europos 
kraštuose, tačiau fnansiniai 
sunkumai neleidžia turėti tiek 
tarnautojų pasiuntinybėse, kiek 
reikėtų, gal tik po du ar tris 
žmones. Tik Amerikos ambasa
doje gal bus 9 tarnautojai, o 
Rusijos gal net 28. Kosulatus 
planuojama atidaryti Lenkijoje. 
Rusijoje ir Vokietijoje ir atstovai 
būsią pasiųsti į Jungtines Tau
tas ir į Europos Bendrijos kraš
tus. 

Pietų Afrikoje 
panaikinama aparteido 

sistema 
Baltieji balsavo už reformas 

— Valstybės departamento 
leidžiamame ..Dispatch" biu
letenyje rašoma, jog Lietuva. 
Latvija ir Estija gaus maždaug 
8 milijonų medicinos paramą, o 
pašarinių grūdų už 36 milijonus 
iš Amerikos fondų 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Vakar dienos laidoje 
nebuvo žinių iš Lietuvos. Žinias 
ELTA išsiuntė faksu laiku, bet 
,,Draugas" gavo tik kelias 
eilutes be jokio ryšio, gal jos 
užkliuvo kur nors satelite. 

— Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos ambasadoriai vakar skam
bino Taikos varpu Jungtinėse 
Tautose dvidešimt trečią kartą 
minint Žemės dieną. Ši garbė 
pirmą kartą buvo suteikta 
Pabaltijos diplomatams. 

— Sandraugos nepriklau
somų valstybių pirmoji erdvių 
misija posovietinėje eroje kovo 
17 dieną su Soyuz-TM erdvėlai
viu pakilo į orbitą su dviem ru
sais ir vienu vokiečiu astronau
tais, kad susitiktų su Mir erdvės 
stotimi. 

— Estijos policija skundžiasi, 
iad. kai pradėjo registruoti ne
teisėtai atvykusius imigrantus, 
negali jų tiksliai suregistruoti, 
kadangi dabartiniai įstatymai 
nelaiko jų imigrantais. Estai 
negali jų ir deportuoti — turi 
būti pakeisti arba surašyti ir 
priimti nauji įstatymai. 

— Izraelio vyriausybės 
atstovas Užsienio reikalų minis
terijoje pasakė, jog reikia pir
miausia kaltinti Iraną ir 
Libano miliciją už bombos 
sprogimą prie jų ambasados 
Buenos Aires mieste, kurio 
metu buvo užmušta 20 žmonių 
ir sužeista 250. 

— Paul Tsongas, kuris akty
viai vedė savo rinkiminę 
kamapniją būti Amerikos 
prezidentu, ketvirtadienį pasi
traukė iš kandidatų dėl stokos 
lėšų toliau vesti brangiai 
kainuojančių propagandą. 

— Darbo departamentas 
paskelbė, jog kasdieninių 
prekių kainos pakilo 0.3% 
vasario mėnesį, ypač daugiau 
kainuoja maistas ir rūbai. 

— Albanija, paskutinė 
komunistinė valstybė Europoje, 
kuri kovoja su nedarbu ir nuo
latinėmis riaušėmis, kovo 22 
dieną turės savo pirmuosius 
laisvus rinkimus, kurių metu 
turėtų baigtis 48 metų komu
nistinė era šioje mažoje vals
tybėje. 

— Baltieji rūmai sako, jog 
Jungtinių Tautų Saugumo tary
ba suteikė visas reikalingas tei
ses karišku būdu smogti Irakui. 
Žmogaus teisių organizacija 
praneša, kad genocidą vėl pra
dėjo Irakas prieš kurdų 
bendruomenę ir įspėjo, kad 
liesis kraujas, jei Vakarai nieko 
nedarys. 

Cape Town, Pietų Afrika. 
Kovo 19 d. — Pietų Afrikos 
baltieji suteikė savo prezidentui 
nuostabų laimėjimą antradienio 
referendume, patvirtindami jo 
žygius pasitarimų keliu baigti 
baltųjų mažumos valdymą šioje 
turtingoje žemėje. 

Iš 2.8 milijonų baltųjų, kurie 
balsavo, maždaug daugiau kaip 
1.9 milijonai, a rba 68.7 
procentų, nubalsavo suteikti 
prez. de Klerk mandatą, kurio 
jis norėjo. Šiame balsavime tik 
baltieji galėjo dalyvauti. 

Šių balsavimų rezultatai 
nustebino visus politikos 
ekspertus, rašo „New York 
Times" ketvirtadienį. Pietų 
Afrikos prezidentas deklaravo, 
kad šis referendumas dabar 
„užverčia knygą" aparteido 
ideologijai — krašto rasinei 
sistemai, kai buvo atskirti 
juodieji baltųjų valdymo pagrin
du. 

Tikrasis gimtadienis 
De Klerk, kuriam kaip tik tą 

dieną suėjo 56 amžiaus metai, 
kalbėjo tautai: „Šiandien yra 
t ikrasis g imtadienis" , kai 
gimsta nauja Pietų Afrika, 
kurią jis pažadėjo prieš 2.5 
metų, kai priėmėpriesaiką būti 
to krašto prezidentu. Nuo tada 
jis legalizavo antiaparteido gru
pių veikimą, išleido politinius 
kalinius, pakeitė įstatymus 
kurie įteisino aparteido sistemą, 
ir pradėjo pas i tar imus su 
juodųjų ;>upių vadais, kaip 
pereiti į daugumos valdymosi 
sistemą. Dabar tie pasitarimai 
bus jau vedami kitoje šviesoje, 
kai baltieji gyventojai remia 
savo prezidento politiką laips
nišku būdu įgyvendinti Afrikos 
žmonių tygybę toje teritorijoje. 
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Konservatorių 
pralaimėjimas 

Prez. de Klerk kalbėjo 
žmonėms ant laiptų prie 
prezidento rūmų truputį prieš 
tai, kai buvo praneštas jo 
tr iumfal inis laimėjimas. 
Beveik 88 procentai registruotų 
balsuotojų pasisakė už apar
teido panaikinimą. Ir preziden
tas pakartojo, kad bus dalina
masi valdžia su juodųjų žmonių 
atstovais. Referendumas — tai 
baltųjų geros valios parodymas 
juodiesiems krašto gyvento
jams, kurie sudaro 70% visų 
žmonių. Laukiama ekonominių 
sankcijų panaikinimo, kurių 
dar laikėsi kai kurie kraštai, ir 
dalyvavimo sportiniame valsty
bių pasaulyje. 

Tą dieną Pietų Afrikos Kon
servatorių partijos vadas An-
dries P. Treurnicht pripažino 
pralaimėjimą referendume, bet 
išsireiškė, kad dešiniojo sparno 
baltieji piliečiai priešinsis vien 
tik juodųjų vyriausybės sudary
mui. Nelson Mandela, Afrikos 
Tautinio kongreso vadovas, 
pasakė, jog juodieji yra paten
kinti referendumo rezultatais. 
Bet pasikalbėjime su Pietų 
Afrikos radijo laidomis, 
Mandela pasakė, kad jis nori 
kuo greičiau įvesti daugumos 

. rolę. 
i 

Konstitucijos pakeitimas 
Prezidentas taip pat deklara

vo, jog nereikia dar kito bal
savimo, jog galėtų pakeisti 
Konstituciją, kurioje būtų 
pripažjstamos politinės teisės 
juodiesiems, bet tuo pačiu, kad 
tos teisės būtų apsaugotos ir bal
tiesiems žmonėms. Nebus leng
va įgyvendinti tuos tikslus, 
tačiau pasirinktas kelias yra 
tikrai teisingas Pietų Aftikos 
žmonėms, pabrėžė prez. de 
Klerk. „Mes suradome pagrin
dus, ant kurių mes statysime 
susitaikymo rūmus, ilgalaikį 
pastovumą ir progresą visiems". 

„Šiandien bus parašyta mūsų 
istorijoje kaip vienas 
pagrindinių didžiausių posūkių 
Pietų Afrikos istorijoje*', 
pareiškė de Klerk savo viešame 
laimėjimo pareiškime. „Šian
dien mes uždarėme aparteido 
knygą; pagaliau tas skyrius yra 
uždarytas". 

— „Šeimos" žurnale, kaip 
perduoda Lietuvos spauda, buvo 
rašoma: „Nuo 1955 metų lapkri
čio 23 dienos, kai anuometinėje 
Sovietų Sąjungoje abortai buvo 
leisti, Lietuvoje sunaikinta apie 
du milijonus užsimezgusių gy
vybių". Pasaulyje tik vienas 
procentas abortų daroma dėl 
būtinų, su sveikata susijusių 
priežasčių, bet 99 procentai 
žudoma dėl socialinių ir ekono
minių dalykų. 

— Prez. George Bushas 
paskelbė planą sumažinti 
daugiau kaip šimtą federalinių 
programų bilijonų dolerių sumo
je. Įsakymas sumažinti arba 
pana ik in t i daug įvairių 
federalinių programų, turėtų 
sumažinti deficitą. 

Maldos namai Tilžėje 
Vilnius. Kovo 20 d. (Elta) -

Tilžėje iškilmingai pašventinti 
katalikų bažnyčios pamatai. Ji 
bus statoma toje vietoje, kur 
katalikų maldos namai stovėjo 
anksčiau ir per karą buvo 
sugriauti. Iškilmingose apeigose 
dalyvavo katalikų dvasininkai 
iš Klaipėdos. Karaliaučiaus. 
Maskvos. Tilžė (Sovietskas) yra 
Rusijos Kaliningrado (Kara
liaučiaus) srities teritorijoje. 

KALENDORIUS 

Kovo 21 d.: Benediktas 
Lingailė. Nortautas. Pavasaris 
Sanga. 

Kovo 22 d.: III Gavėnios sek 
madienis. Benvenutas. Gente 
Linas. Gedgaudas. Kotryna. 

Kovo 23 d.: Turibijus. Akvilė 
Medginas. Pelagija. Viskante. 

Kovo 24 d.: Daumantas. Do 
nardąs. Liucija. Gabrielius 
Ganvilė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:54, leidžiasi 6:02. 
Temperatūra šeštadienį 40 1., 
»kmadienj 411.. pirmadienį 38 
. antradienį 44 1. 
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STUDENTAI ATEITININKAI 
P R O F . ČESLOVAS M A S A I T I S 

Ateitininkų veiklos tikslas ir 
visa ideologija sutelpa trijuose 
mūsų šūkio žodžiuose: Viską 
A t n a u j i n t i Kr is tu je . Tačiau 
priemonės šiam tikslui siekti — 
įvair ios. Jos pr ik lauso nuo 
aplinkos, nuo esamų gyvenimo 
sąlygų. Šios sąlygos pas mus 
Amerikoje skiriasi nuo dabar
t in ių sąlygų Lietuvoje. Tačiau 
mūsų veikla čia ir ten remiasi 
t a i s pačiais principais, apie 
kuriuos jau 1925 metais II-jame 
a te i t in inkų kongrese kalbėjo 
mūsų didysis ideologas Stasys 
Šalkauskis , t.y. apie katalikiš 
kurną, patriotizmą, inteligen 
t i škumą ir veiklumą. Čia. pas 
mus , atrodo, ateitininkai stu
den ta i daugiausia i dėmesio 
skir ia lietuviškumui išlaikyti, 
t .y. patriotizmui ir kultūrai ar 
b a inteligentiškumui, kartais 
nus tumdami religinę veiklą — 
maldą, ryšius su Bažnyčia ir 
josios mokslu i ant rą vietą. 

Visi , ku r i e p a s k u t i n i a i s 
metais lankėmės Lietuvoje ir 
susitikome tenai su ateitinin
kais, be abejo, pastebėjome, kad 
ten ateitininkų pirmasis rūpes
t i s yra moralinis ir religinis 
atgimimas, t.y. katalikiškumas, 
ne tik savo asmeninis ir savo 
organizacijos, bet ir visos tautos. 
Tai skat ina juos j veiklumą. į 
Lietuvos sąlygoms pritaikytą 
apaštalavimą, nors kartais tai 
apribojama tiktai jausmine mal
da ir nepakankamai jungiama 
su gyvenimu. Lietuvoj ne tik 
j aun imo tarpe, bet ir tarp 
subrendusių, yra nemažai tokių, 
kur iems krikščionybė — tai tik 
malda ir bažnyčios lankymas, ir 
j ie nustemba, kai išgirsta, kad 
krikščionybė — tai gyvenimo 
būdas, mūsų tarpusavio santy
kių norma ir gyvenimo prasmė. 

Apie Lietuvos ateit ininku 
domėjimąsi religine praktika 
patir iame ne t ik savo pripuo
lamais kontaktais su jais, bet ir 
skai tydami apie jų veiklos 
renginius, apie tų renginių daly
vius, kurių tarpe dažnai yra 
gausu jaunimo ir nepriklausan
čio a t e i t i n i n k a m s , ka ip , 
pavyzdžiui, šią žiemą Plungėje 
Lietuvos Studentų Ateitininku 
sąjungos suruoštoje akademijo
je, į kurią buvo kviečiami ne tik 
ateitininkai, bet ir to miestelio 
jaunimas bei kiti gyventojai. 

Tą patį patvirtina tai . ka 
pasakoja seselė Igne, pernai 
praleidusi kelis mėnesius Lie
tuvoje ir dirbusi ten su ateiti
ninkais, gausiai dalinusi jiems 
ir kitoms jaunimo organizaci 
joms, savo apaštalavimo bei va 
dovavimo patirtį. Panašus yra 
įspūdis ir klausant dabar pas 
mus viešinčios Lietuvos Ateiti 
ninku federacijos centro valdy 
bos sekretorės Daivos Kuzmic
kaitės žodžių. 

Lietuvoje ateitininkai, skir
dami pagrindinį dėmesį katali 
kiškumui, palaiko tamprius 
ryš ius su mūsų Bažnyčios 
hierarchija ir mielai naudojasi 
jos pas laugoms — parapijų ir 
vyskupijų pagalba, ruošiant 
stovyklas ir ki tus renginiu? 
Mes čia, žinoma, negalime 
laukti panašių santykių su 

„ amerikiečių parapi jomis ir 
. _ vyskupijomis. Lietuvoje yra 

k i t a ip , nes t e n Bažnyčios 
rūpestis yra ne t ik vadovauti ir 
tarnaut i tikintiesiems, bet ir 
sugrąžinti į Kristaus bendriją 
sovietinio ateizmo metu \m 

teroru nuo Bažnyčios atplėštus 
Lietuvos gyventojus. Tai y ra 
krašto atnaujinimas Kristuje. 
Todėl ten ateitininkai sulaukia 
k o n k r e č i o s h i e r a r c h i j o s 
paramos savo tikslui siekti ir 
mielai tuo naudojasi. 

Kai kurie mūsų bendramin
čiai Amerikoje, žvelgdami į 
atei t ininkų veiklą pro mus su
pančios aplinkos sąlygas, kar
tais pareiškia nusistebėjimą 
glaudžiais Lietuvos ateit ininkų 
santykiais su Bažnyčia ir jų 
veikloje skiriamu dėmesiu bei 
laiku maldai ir susikaupimui. 
Taip pat ir Lietuvoje tu r ime 
aktyvių ir mums brangių vien
minčių, kurie linkę daugiau 
pabrėžti veiklą ir inteligen
tiškumą, negu katalikiškumą. 
Tokių yra Vilniaus universiteto 
studentų tarpe, kurie mano, kad 
ten dauguma ateitininkų per 
daug glaudžiasi po Bažnyčios 
hierarchijos sparnu ir ka r t a i s 
net per daug laiko s k i r i a 
maldai. 

Tačiau argi įstengtume ne t ik 
viską, bet nors vieną gyvenimo 
krislelį atnaujinti Kristuje be Jo 
pagalbos? Juk J is , būdamas 
žmogumi mūsų tarpe, neragino 
savo mokinių bėgti ir sukur t i 
atnaujintą pasaulį, bet mokė 
juos — ir mus — maldos žodžiais 
ir gyvenimu prašyt i Dievo 
Karalystės atėjimo. Vien t ik 
savo pastangomis ir išmintimi, 
t.y., t a r i a n t S. Ša lkausk io 
žodžia is , ve ik la ir i n t e l i 
gentiškumu, neatnaujinsime sa
vo aplinkos, nenuspalvinsim jos 
Kr i s t aus Evangelija ir joje 
skelbiama Dievo bei a r t imo 
meile. Savo knygoje „Krikš
čionis š iandieną" , k u n . A. 
Paškus rašo: .....plyšys t a rp in
dividualaus tikėjimo ir organi
zuotos — hierarch'":ės bažnyčios 
didėja Amerikoje". Ar o plyšio 
šešėlis nekrenta kart ūs ir į 
mūsų — Amerikoje gvenančių ir 
veikiančių ateitininkų nuotai
kas, a r ir mes čia k a r t a i s 
nesusiaurinam savo pamaldu
mo į asmeninį jausmą ir neiš-
skiriam jo iš organizuotos veik
los, remdami ją pirmiausia inte
l igent iškumu, kur is k a r t a i s 
pasireiškia net suasmenintu 
el i t iškumu? Ar kai kurių Lie
tuvos s tuden tu a t e i t i n i n k ų 
nuotaikose kartais neatsispindi 
šis Amerikoje vis didėjantis 
plyšys? O gal, ten k a r t a i s 
pas i ta ikan t i s n e p a k a n k a m a s 
dėmesys maldos reikšmei ir 
prasmei y r a t ik neužgijusi 
žaizda, įrėžta į jaunimo sielą 
nuožmaus ir barbariško ateizmo 
sovietinėse mokyklose? J u k 
dabart iniai Lietuvos studentai 
pergyveno tokių mokytojų, kaip 
Varsėdžių mokyklos direktorės 
Pintvarienės, Tverų mokyklos 
mokytojos Rubavič ienės i r 

gai tik ka ip individai. Iš visų 
aukštųjų mokyklų Lietuvoje da
bar dar t i k t a i Kauno kunigų 
seminarijoje y ra susiorganiza
vusi a t e i t in inkų kuopa, kurios 
n a r i a i , t a r p k i tko , g raž ia i 
t a lk ina moksleivių stovyklose, 
kaip būrel ių vadovai ir paskai
t in inka i . 

Ši t a l k a ir visa Lietuvos atei
t i n inkų ve ik l a y r a gyvasis 
p rašymas Dangaus Valdovui 
išmelsti antrojo stebuklo, kuris, 
po jau atėjusios Dievo dovanos 
— nepr iklausomybės — mūsų 
tau ta i , prasiskleis tų dvasiniu 
bei mora l in iu a tg i .a imu mūsų 
Tėvynėje ir, panašia i , kaip i r 
lietuvių Dainuojančios Revoliu
cijos la imėj imas, bū tų visam 
pasaul iu i pavyzdys, kaip siekti 
gyvenimo prasmės ir lasve bei 
ta ika pagr į s tos pasaulio sant
varkos. Dvasiniu gyvenimu ir 
t ampr ia i s ryšiais su Bažnyčia 

Aų ateitininkų kuopos Chicagoje 1991-92 metų pagr įs ta a te i t in inkų veikla y r a 
k e l i a s iš s u m a t e r i a l ė j u s i o s 

Prez. A. S tu lg insk io moks 
valdyba. Iš k.: I eil . — adra Gr iga l iūna i tė , Nida Tijūnėlytė, Ingr ida 
M a r t i n k u t ė . II eil . — L?ura Lapšytė, Romas Blažys, Lora Krumplytė . III eil. 
— Aidė Užgirytė ir Kas ty t i s Šoliūnas. , . . « r~ 

daugelio kitų brutalų ateizmo 
auklėjimą". J u k dar t ik prieš 
kelis metus vidurinių mokyklų 
mokiniai buvo terorizuojami, 
baudžiami ir net mušami už tai, 
kad lankė hažnyčias ir ten 
meldėsi. Gal, dėl to Lietuvoje 
tur ime atei t ininkų tik t a rp pir
mo ir antro kurso studentų, tai 
yra tik tarp tų, kurie baigė vi
durines mokyklas, kai malda 
jau nebebuvo laikoma nusikal
t imu, kai jie j au turėjo progos 
išgirsti žodį apie maldą ir tikė
jimą ir dar būdami vidurinėje 
mokykloje įstojo į ateit ininkus. 
Lietuvoje didelis skaičius vyres
niųjų studentų, kurie nieko ne
girdėjo apie moralės principus ir 
apie tikrąją gyvenimo prasmę, 
nesidomi nei organizacijomis, 
nei visuomenine veikla, o vien 
tik būdais ką nors įsigyti, gauti 
pelningesnį darbą ir — dar 
labiau — išvykimu į užsienį. 

Mūsų didieji ideologai buvo 
pamaldūs ir jungė mūsų orga
nizaciją ir jos ideologiją su 
malda bei bažnyčios mokymu. 
Štai, dr. Juozas Girnius savo 
knygoje apie Praną Dovydaitį 
rašo: „(Dovydaitis) Nesiskirdavo 
nuo maldaknygės, kaip kartą 

sprendimą". Taigi, išmintį ir 
inteligentiškumą galime pa
siekti tiktai neatskirdami savo 
veiklos nuo tarnavimo Dievui, 
ne bėgdami nuo jo Bažnyčios. Tą 
patį skaitome ir jau cituotoje 
kun. A. Paškaus knygoje: „Di
džiųjų krikščionių patirtis rodo, 
jog per mistinę maldą tikintieji 
(pasauliškiai ir dvasiškiai) gali 
pasiekti vidinės laisvės šviesą, 
kurioj jie sugebės atpažinti, kas 
yra t ikra bei teisinga..." 

Iš sovietinio melo varžtų išsi 
la isvinant iems organizacijų 
nariams malda yra svarbi prie
monė pažadinti kiekvieno nario 
vidinę laisvę, be kurios neįma
noma išugdyti asmeninės atsa
komybės bei iniciatyvos, neį
manoma nustoti dairytis iš 
viršaus ateinančių nurodymų ir 
leidimo ką nors veikti. Tas yra 
žinoma ten ir ateitininkams ir 
Bažnyčios hierarchijai. Todėl 
Kauno katedrtį, kiekvieno pir
madienio vakarą studentams 
laikomos šv. Mišios, kuriose 
visada dalyvauja ir ateitininkai. 
Tokių maldų, atrodo, reikia ir 
Lietuvos studentams ateitinin
kams, kurie yra veiklūs savo 
organizacijoje, suruošia ateiti 

t u š tumos į dvasinę pilnatvę, 
pagrįs tą išmint im, veikla i r 
meile. Ta i y r a būdas sujungti 
materialinio gyvenimo trapumą 
su įp rasmin ta kasdienybe bei 
amžinąja būt imi ir t a ip išvengti 
ne tik Lietuvoje, bet ir visam 
p a s a u l y j e be s i sk l e idž i anč io 
viliojimo meditacijos laiptais 
pabėgti nuo trapios tikrovės į 
n i rvaną a r b a panašią Naujojo 
Amžiaus „p ranašų" peršamą 
tuš tumą. 
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mišrios publikos susirinkime ninku studijų dienas. Saikaus 
paaiškino, dėl to. kad maldoje kiui pagerbti skirtą konferen-
sukaupta išmintis , duodanti 
įkvėp mo bei jėgos bet kokiam 
sunkidm žingsniui". Argi šitas 
Dovydaičio pa re i šk imas ne
jungia maldos su inteligentiš
kumu? J. Ere tas savo knygoje: 
.,Stasys Šalkauskis" ta ip rašo 
apie jo dvas in į gyvenimą: 
,,Sta.<=; s Šalkauskis dažnai ėjo 
k^.nunijos, t am t ikrais tarpais 
net kasdieną". 1921 metais savo 
s t ra ipsnyje , a t spausd in t ame 
,.Romuvos" žurnale, Šalkauskis 
ragino: „Atskleiskite šventuo
sius lapus, grįžkit su atviru pro
tu ir gryna širdimi prie dieviš
kos išminties šaltinių, .ir j ū s 
p a t i r s i t e v i d " ' e + } šviesos 
šaltinį, kuri-- .saiškina". 
Argi šiais žodžiais Šalkauskis 
nepasako, kad visko suprati
mas, t.y. t ikras inteligentišku
m a s r e m i a s i d iev i škos ios 
i š m i n t i e s š a l t i n i ' : s , k u r i e 
t rykš ta tik iš Kris taus ir jo 
Bažnyčios mokslo? Savo knygo
je „Ateitininkų Ideologija" Šal
kauskis rašo: „Pasiryžę viską 
atnaujint i Kristuje, t a r n a u 

j a n t Dievui i r Tėvyne i , (mano 
pabraukta) mes galime rasti 
k iekvienam k laus imui dorą 

Atei t in inka i - Gabrielė Žaidytė iš Lietuvos ir Liudas Landsberg is iš J A V 
skambina Vasario 16 šios frimnazijos mokin iu koncerte , s k i r t a m e paminė t i 
V A Mozar to 200 mir t ies me t ines . 

Nuo t r . M. Š m i t i e n ė s 

ciją, jau anksčiau minėtą žiemos 
akademiją Plungėje, padeda 
moksleiviams atei t ininkams, 
jaunučiams, lanko vaikų inter 
natus. Dabar dar jie ima orga 
nizuoti ateitininkuose įvairias 
sporto komandas. Jie taip pat 
vyrauja ir visų studentų demo
kratiškai renkamoje vadovybė
je, tenai vadinamoje studentų 
parlamentu. Tačiau jie vis dar 
nesuorganizuoja savo vienetų — 
kuopų ar korporacijų ir priklau
so Studentų ateitininkų sryun-
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Dėl tikslesnės informacijos 
prašoma kreiptis į „Dainavos" 
registratore Ritą Giedraitienę 
tel. 313-47R-R4S6 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD 
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

900 Ravlnla P I . 
Orland Park, IL 

Tai . 709-349-0997 
Priklauso Christ ir Palos Comm. ligoninėms 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 N. Cass Ave., Sta. B, tel. (708) 512-0084 
Westmont. IL 90559 

Valandos pagal susitarimą 

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

ligos ir chirurgija 
Holy Cross. 2701 W 68 St . Chicago 

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

Tel. (709) 423-0313. 425-9353 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGIJUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Ta i . 815-723-0353 

217 E 127J? St 

Lemom. IL 60439 
Tai . (708) 257-2205 

Pagal susitarimą 

Kab. (1-312)735-4477; 
Roz. (708)246-0087; arba (708)248-8581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEMCAL 8UILDING 

8449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tel. (708) 4224101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v. p.p -7 v.v, antrd 12:30-3 v p.p 
trecd uždarytaa. ketvd. 1-3 v p p . penktd 

ir šestd 9 v r -12 vpp 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 83rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv. 12-4 

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

Kab. tel. (1-312) 471-3300; 
Rez. (708) 442-82*7 

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

7722 S. Kedzie Ava. , 
Chicago. III. 60852 

Pirm., antr. ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

6132 S. Kodzle Ava . , Chicago 
(1-312) 778-6969 a'ba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
OOOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
Hickory Hllls 

Tai . (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
SEIMCS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FsmMy Medical 0 M b 
217 E. 127 St. — Lemont, IL 90439 
P"klauSO Palos Comrnumty Hospital ir 

S'ivc C'oss Hospital 
valandos pagal susitarimą 

Tel. (709) 257 2265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai . (1 -312)767-7575 
5780 Archer Ava. 

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

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

Gydytojai ir chirurgai 
Anestezijos b i 

gydy nio 
Shorman ligoninė, Elgin, IL 

Tai . 708 888-6978 

DR. DANA M. SAUKLIS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 VV. C e r m a k Rd. 
W o * t c h « s t e r . I L 6 0 1 5 3 

T o l . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
V a l a n d o s pagal susi tar imą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D 

CESAR J. HERRERA, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVAUUNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tol. (1-312) 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Namų (706) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago, III. 
Tel. (1-312)925-2870 

1185 Dundee Ava., Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoji 

3315 W. 55 St.. Chicago, IL 
Tel . (1-312)476-2112 

9525 S 791h Ave . Hickory Hills. IL 
Tai . (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tat. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOtn Ava., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak. 
išskyrus trec Sėst 12 iki 4 vai popiet 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYOYTOJA 

9055 S. Roberte Rd., Hickory Hllls, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (706) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2818 W. 71 st St. 

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

Palos Vision Cente*. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts, III. Ketv. vai. 3-6 v.v. 

Tel. (708) 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava . , Sutte 324 Ir 

5635 S. Pulaskl Rd., CMcago, IL 
81 St. ir Kaan Ava., Justice. IL 

Tel. (1-312) 565-2060 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

1S300 Wost Ave.. Orland Park 
706-349-6100 

10 W. Martin, Napervllle 
706-355-6776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

Vai 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2858 W. 63rd Street 

antr. 1-4 v. p.p. ir ketv 2-5 v p p. 
šešt pagal susitarimą 

tel. (1-312) 776-2880. 
Rez. (706) 448-5545 

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

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

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

ARAS Ž U O B A , M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Oood Samarttan Medical Center-

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave., Sutte 310, 

Napervllle IL 80663 
Tai. 1-708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 586-3166 
Namų (706) 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8748 Weet 63rd Street 
Vai pirm . antr. ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Auga nauja karta 

AUGA TAUTINIAI 
SUSIBŪRIMAI 

Jau visu įtempimu rengiama 
si Lietuvių Tautinių šokių 
šventei, kuri bus Chicagoje 
liepos 5 d. Laiko nėra daug, o 
darbų labai daug. Juk į šokių 
šventę suvažiuos iš visų miestų 
šokėjai ir tie, kurie nori palai
kyti savą kultūrą. Tai "nei eili
nis įvykis, nei eilinė šventė ir 
neeilinis susibūrimas. Čia žiū
rima pirmoj vietoj į šokių 
grupes, į įvairius ansamblius, 
kurie šoka ir dainuoja, bet la
biausiai visi žiūri į pačius 
šokėjus, kaip jie sugebės pasi
rodyti, kaip jie galės sužavėti 
publiką, susirinkusią iš visur 
pasitenkinti tik savo liaudies 
menu. 

Mažėja ansambliai, šokėjų bū
riai, dainininkai, kurie sudarė 
skambius chorus. Tai nereiškia, 
kad bent kiek sumažėjo naujos 
lietuvių kartos. Tai tik stiglius 
mokytojų, sąlygų, tėvų noro, 
visuomenės paramos. Nuo dau
gelio dalykų priklauso, ar di
desnė lietuvių gyvenvietė turi 
savo tarpe ansamblį ar chorą. 

Pirmiausia priklauso nuo vi
suomenės ir tėvų prielankumo 
liaudies menui . Taip pat 
priklauso ir nuo dirigentų ar 
šokių mokytojų pasiaukojimo. 
Jiems niekas nemoka algos, 
niekas net garbės svečiu ar 
vadovu nelaiko. Kartais tik 
reikalauja dar daugiau jėgų, dar 
daugiau pasiaukojimo, nepai
sant, kad jie kasdieninę duoną 
turi užsidirbti kitur, kartais net 
labai sunkiu darbu. 

Visiems gali būti geras paska
tas G. Breichmanienės ilgas 
Kanados „Tėviškės Žiburiuose" 
straipsnis apie lietuvių ansamb
lius. Ypač jo pabaiga: „Ir vėl 
auga jaunoji karta, ir vėl mums 
rūpės, kad jie neatsiskirtų nuo 
lietuviško kamieno, vėl gyvuos 
meniniai vienetai. Tad nenuže
minkime jų, nelyginkim su pro
fesionalais ar panašiai. Pagal 
esamas sąlygas jų įnašas į mūsų 
kultūrinį gyvenimą yra didelis 
ir vertas dėmesio. Paprastai 
taip yra, kad kas vyksta savo 
kieme pamatome vėliausiai" 
(„Tėviškės Žiburiai", 1992 m. 
kovo 3). Gal svarbiausia, kad ne 
su profesionalais menininkais 
lyginame, o su apmokamais mė
gėjais. 

* * * 

Lietuvai laisvę ir nepriklau
somybę prieš visas mūsų viltis 
atgavus, reikia prisiminti įvai
rius šokėjus ir dainininkus. įvai
r ius t ea t ra lus ir spaudos 
žmones. Išeidami iš tėvynės, 
kuri pakliuvo į biauriausią 
okupaciją ir žmonių naikinimą, 
mes laukėme išsilaisvinimo h* 
gaivinome širdis bei jausmus 
tautiniais šokiais, tautinėmis 
dainomis, sava spauda, savais 
vaidinimais. 

I tuos vienetus buvo įjungti ir 
visai maži išvežti ar svetur 
gimę, savo tėvų žemės niekada 
nematę ir apie ją sužinoję tik iš 
tėvų pasakojimo ar iškreiptos 
svetimų istorijos. Ansambliai 
plačia prasme buvo tie gaivi
nantieji šaltiniai, kurie išlaikė 
gyvą lietuvybę net tuose, kurie 
jau norėjo prisitaikyti prie sve
timo gyvenimo, juo labiau išlai
kyti gyvastingumą jaunojoje 
kartoje. 

Šiandien išeivija turėtų tik 
džiaugtis, kad savo laiku ir savo 
vietose turėjo įvairius tautinius 
vienetus. Jie vieninteliai buvo 
didieji paskatai prisiminti tau
tybę, savą kalbą, savus papro
čius. Tėvynė buvo likusi labai 
toli ir uždara daugeliui. Ten 

viešpatavo svetimos idėjos, ten 
mokyklos žalojo jaunosios kar
tos dalį, ten prisitaikymui 
pakreipė net vyresniuosius, no
rinčius gyventi ir savas šeimas 
išlaikyti. Tūkstančių ar šimtų 
tūkstančių ištrėmimas ir žu
vimas buvo tautos genocidas, 
kurio negalėjo išeivija sulaikyti. 
Tik išeivija viena galėjo pa
daryti — pagelbėti išlaikyti tė
vynės balsą svetur, perduoti 
kenčiančiųjų skundus, būti tau
tos atstovai. 

Dabar ansamblių, chorų, vai
dinimų, spaudos reikšmę prade
dame užmiršti, — nesunkiai 
galime prisišaukti savuosius iš 
išsilaisvinusios tėvynės. Bet ne
galime nė sekundei užmiršti tai, 
kas buvo atlikta mūsų nelai
mių, sunkių dienų, neužgesina
mo ilgesio metu kaip tik an
samblių, kurie ir dabar gaivina 
tautos dalį išeivijoje tautiniais 
šokiais ar tautinėmis dainomis. 
Tie atsikviestieji ne visuomet 
yra tikrai lietuviški, — dažnai 
net nesąmoningai perduoda 
buvusio okupanto dvasią. To 
mes turime išvengti, neužmirš
dami savo tautinės gyvybės ir 
gyvastingumo pagrindo. 

99 ŠNIPAS" SUGRĮŽTA l MASKVĄ 
Žurnalistas N. Daniloff po penkerių metų 

* * * 

Jaunoji karta augo praeityje, 
augs ir ateityje. Išeivija jau da
bar turi galvoti apie savo ateitį. 
Ji neturi likti plika su vy
resniųjų išsiskyrimu ar net kai 
kurių grįžimu į savo tėvynę. 
Daugelis jaunosios kartos yra 
jau priaugę prie gyvenimo ir jo 
papročių, prie gyvenimo 
aplinkos ir sąlygų. Jos skirtųsi, 
jei jaunesnieji mėgintų persi
kelti į'tėvų kraštą. Tai nereiš
kia, kad jie nepriprastų, kaip 
priprato jų tėvai ar seneliai, bet 
tai reiškia, kad jie turėtų gy
venti tokiu gyvenimu, kaip jų 
tėvai kurį laiką gyveno. 

Branginimas savo ansamblių, 
dainos grupių, chorų ar tautinio 
judėjimo branduolių yra gyve
nimo pratęsimas, lietuvybės 
gaivinimas jaunojoje kartoje, tė
vynės pagalbai pasiuntimas ir 
savanoriškas vykimas. Kiek 
šiandien ten yra pagalbininkų, 
kurie, mokėdami savo ir 
svetimą kalbą, yra naudingi 

valdžiai, universitetams, moks
lo įstaigoms ir net pavienėms 
įsisteigusioms institucijoms. 

Gyva tauta, turėdama laisvę 
ir nepriklausomybę, kuria savo 
ateitį. Daugelis dalykų buvo su
trukdyti okupanto, kad paskiri 
žmonės būtų naudingi tik ku
riai nors sričiai. Išeivių vaikai 
jiems yra naudingi ne tik kaip 
mokytojai, bet ir kaip tikri spe
cialistai, dirbą iš grynos tėvynės 
meilės ir pasiaukojimo. 

Išeivija tai turi atsiminti, 
matyti ir dažnai apie tai kalbėti. 
Nereikia svetimų idėjų, o tik 
tautinės dvasios, kuri reiškiasi 
kančioje ir persekiojimuose, juo
ba svetimoje žemėje ir svetimoje 
aplinkoje. Tauta augino jaunąją 
kartą, nors okupantas daugelį 
metų žalojo jų jaunas širdis ir 
protus. Išeiviją žaloja gatvė, mo
kyklos, draugai, nuo kurių turi 
saugoti tėvai ir pagelbėti 
visuomenė. 

Įvairūs ansambliai bei susibū
rimai padeda geriau tarp savųjų 
įsigyventi, save ir savuosius 
pažinti ir nuo klaidų apsisau
goti. Branginti savuosius ir savo 
jaunimą nereiškia atmesti 
tėvynės jaunimo. Taip pat ne
reiškia prie jo pulti ir pamažu 
kvėpuoti svetima, o ne tautine 
dvasia. 

Pr. Gr. 

Gal dar kai kurie prisimena 
apie 1986 m. vasarą rugpjūtį 
įvykusį JAV — Sov. Sąjungos 
tarpvalstybinį skandalą. Tada 
FBI pareigūnai suėmė KGB 
agentą Gennady Zacharovą, už 
kariškų žinių rinkimą apie JAV 
ginkluotas jėgas. Ir taip pasi
taikė, kad tuo metu R. Reagano 
vyriausybė, mėgindama bolše
vikų reakciją, buvo nusiuntusi 
savo karo laivus prie Krymo į 
ter i tor inius Sov. Sąjungos 
vandenis. 

Tuo metu Sov. Sąjungos sek
retorius buvo Michailas S. Gor
bačiovas. Apie tą įvykį rašo pats 
autorius „World Monitor" mėn
raštyje š.m. vasario mėn. laido
je. Tomis lemtingomis dienomis 
M. S. Gorbačiovas dar nebuvo 
mūsų prezidento globotinis. Jis 
jautėsi didžiai nužemintas, kaip 
drįso FBI suimti sovietų šnipą. 
Tas lašas pripildė M. S. Gor
bačiovo kartybių ir kantrybės 
taurę. Šnipo suėmimo pasekmė
je jis įsakė savo ištikimiems 
KGB tarnams, kad jie duotų 
amerikiečiams paragauti sovie
tinių vaistų. 

Į sakymas įvykdytas 
To straipsnio autorius buvo 

suimtas KGB pareigūnų prie 
Maskvos universiteto. Sutarto
je vietoje jis susitiko vieną pažįs
tamą žurnalistą (KGB agentą), 
kuris buvo autoriui atnešęs 
„įdomios medžiagos". Perduo
dant šią medžiagą autorius buvo 
suimtas. Jis buvo patalpintas į 
Lefortovo kalėjimą. Laikomas 
vienutėje ir tardomas, buvo 
verčiamas prisipažinti, kad 
bendradarb iavo su JAV 
žvalgyba. 

Nežiūr int a tkak l ių KGB 
bandymų priversti jį prisi
pažinti, N. Daniloff nesuteikė 
KGB šią paslaugą. Patartas iš 
„aukščiau", kad čia tėra tik po
litinis šantažas ir daugiau nie
ko, turįs ryšį su sovietų agento 
iškeitimu, pagaliau autorius 
sutiko būti to „atpirkimo ožiu". 
To pasekmėje G. Zacharovas 
grįžo į KB „šeimą", o N. Dani
loff išvažiavo į JAV past . Šiuo 
metu jis dėsto politinius moks-
us Northeastern universitete, 
Bostone.) 

Atvykimas 
Apie N. Daniloff KGB taip pat 

prisiminė „Pravdoje" 1990 m. 
rugpjūty. Ir jis galvojo, kad jam 
jau niekada nebus progos nu
vykti į Maskvą. Bet nei iš šio, 
nei iš to, jam to nesitikint, jį 
telefonu pasiekė Sovietų amba
sados atsakingas pareigūnas iš 
Washingtono. Ir jam pasiūloma 
aplankyti Maskvą, kai t ik jis 

BR. AUŠROTAS 

sus i tvarkys savo privačius 
reikalus. 

Skrisdamas šveicarų lėktuvu 
priartėja prie Šeremetjevo aero
uosto. Iš viršaus buvo matomas 
greitkelis, jungiąs aerodromą su 
Kremlium. Taip pat vargingi 
maži namiūkšiai su kreivomis 
antenomis, išsirikiavę abipus 
plataus plento. Tolumoje, lyg 
skystame rūke, skendo be
spalviai aukštnamiai. 

Autor ius buvo vienas iš 
pirmųjų prie pasų kontrolės 
vartų. Šį kartą čia nestovėjo 
kiaurai perveriančio žvilgsnio 
kagėbistas, bet jaunas pasienio 
tarnybos kareiviukas. Jo ant
pečiai buvo lyg per dideli ir 
nesudarė reikiamo drausmingo 
kario įspūdžio. Jis pasuko tele
fono ragelį ir, nieko nekalbė
damas, po kelių sekundžių pri
spaudė prie autoriaus paso 
reikalingus įvažiavimo štam
pus. 

Štai autorius, buvęs ištrem
tas, apkaltintas šnipinėjimu vėl 
Maskvoje. Visai laisvas, nors 
prieš šešetą metų jam grėsė mir
t is už „šnipinėjimą". 

Maskvoje jam teks pabuvoti 
t r is savaites. Jis į čia atvyko 
Maskvos universiteto kvie
čiamas. Apsilankymo metu jis 
mėgino susitikti savo buvusius 
pažįstamus ir, jeigu sąlygos tik 
leis, taip pat ir savo buvusius 
tardytojus. 0 jie jam žadėjo pra
garą 1986 m. rugpjūčio metu. 

Jis greit pastebi, kad 1991 m. 
gegužės mėn. Maskva tai ne ta, 
kurią jis paliko 1986 m. Čia 
daug kas pasikeitė į laisvėjimą. 
Jokie sovietologai nebūtų galė
ję išpranašauti, kad M. S. Gor
bačiovas sutryps Lenino už
draustą veiflą, leisdamas įsteigti 
įvairias politines partijas. Dar 
daugiau ir blogiau, kad B. 
Jelcinas visai panaikins Sovie
tų Sąjungą. 

Lyg ne t ie žmonės 

Dar prieš šešerius metus 
maskvietis bijojo prieiti prie 
užsieniečio, vengdamas tokio 
susitikimo, lyg velnias kryžiaus. 
„Didžioji baimė", pusšimtį 
skiepyta „laimingiausio" krašto 
gyventojams, išgaravo lyg 
rytmečio rūkas. Ir autorių lyg 
palietė siaubas, kai j is prie 
vieno kito teatro pamatė pažįs
tamą žurnalistą susitikus su 
KGB agentu: pastarasis jam 
perdavė straipsnį kritikuojantį 
KGB veiklą. Buvęs kolega 
nemano, kad už šį susitikimą jis 
galėtų nukentėti. Jis taip pat 
nesistebi, kad autorius atvyko 

į Maskvą ir laisvai vaikšto jos 
gatvėmis. 

Arbato apsipirkimo aikštėje 
jis stebi prekijus, parduodančius 
lėles, panašias į buvusį prezi
dentą Gorbačiovą. Čia viskas 
pasikeitę, lyg eitum sapnų ka
ralystės gatvėmis. Žmonės jau 
atvirai kritikuoja Marksą ir 
Staliną, taip pat kalbama ir 
apie Lenino klaidas. Kai kurie 
kritikai tvirtina, kad Vladi
miras Iljičius Leninas pratiesė 
kelius Stalino diktatūrai įsi
galėti. Atvirai diskutuojama, 
jog jau laikas pašalinti jo kūną 
iš Raudonosios aikštės. 

Pasžiūrėjęs į miesto produktų 
krautuves, jis mato, kad 
valdžios kontroliuojamose yra 
šiek tiek pigesnio maisto, o pri
vačiose galima gauti net par
šelių, kur apstu daržovių ir 
vaisių, tačiau čia kainos yra la
bai aukštos ir gal tik spekulian
tams prieinamos. 

Interviu su spauda ir KGB 
Prieš pučistų pašalinimą 

gauti necenzūruotą pasi
kalbėjimą su sovietine spauda 
buvo neĮmanoma. O dabar au
torius kalbėjosi su Maskvos 
Komsomolcu (dabar tapusiu jau 
demokratiniu dienraščiu), su 
Rusijos TV ir su Maskvos radi
jo atstovais. Visi šie buvusios 
sovietinės media šulai dabar 
perteikė autoriaus mintis 
neiškraipydami. O maskviškiai 
net po šešerių metų puikiai 
prisimena JAV žurnalistą-šnipą 
ištremtą iš sostinės. Ir štai jis 
grįžęs į Maskvą pasakoja apie 
savo buvusį areštą ir kapitalis
tinę Ameriką. 

Autoriaus pažįstamas A. 
Milčakovas žurnalistas dien
raščio „Večerniaja Moskva" 
Vakarinė Maskva) redaktorius 
spausdina kiekviename laik
raščio numeryje tragiškas žinias 
apie KGB — Stalino žiaurumus. 
Redaktorius teigia, kad bolše
vikai nužudė apie 60 milijonų 
žmonių tuo stalinizmo žiaurybių 
laikotarpiu. 

A. Milčakovo tėvas taip pat 
buvo nužudytas Stalino budelių. 
Sūnus dabar yra pasiryžęs 
paskelbti visą tiesą apie įvykdy
tus nusikaltimus. „Jeigu tuo 
metu Sov. Sąjungoje žmonės 
buvo žudomi tokiu tempu, tad 
1937 m. kasdien galėjo būti 
sušaudyta apie 1,000 asmenų, 
galima prielaidžiauti, kad 
Maskvos priemiesčiai yra pasta
tyti ant žmonių kaulų", teigia 
Milčakovas. 

Autorius mėgino telefonu 
pasiekti KGB įstaigos savo 
buvusius tardytojus. Deja, jam 
nepavyko. Asmuo, kuris atsi-

Rimties valandėlei 

JEI ATGAILOS 
NEDARYSITE - PRAŽŪSITE 

Bažnyčia šv. Pauliaus žodžiais 
primena, kad reikia matyti ir 
tuos savo senolius, kurie žuvo, 
mirė, geidė pikta tyruose. Jie 
nematė savo pažadėtosios 
žemės, kurion Dievo buvo 
įgaliotas vesti Mozė. Apaštalas 
šv. Paulius ir sako: „Aš nenoriu, 
kad jūs, broliai, nežinotumėte, 
jog mūsų tėvai visi buvo po de
besimi, visi perėjo jūrą, visi 
valgė tą patį dvasinį maistą ir 
visi gėrė tą patį dvasinį gė
rimą... Bet daug jų nepatiko 
Dievui, nes buvo paguldyti 
tyruose (1 Kor. 10,1-5). Ir tas 
pats apaštalas dar prideda: 
„Taigi, kas tariasi stovįs, težiū
ri, kad nekristų" (1 Kr. 10,12). 

Iš tikrųjų ne dvasinis maistas 
ir dvasinis gėrimas, bet tikra 
širdis, atjaučianti Dievą ir 
artimą, tikras krikščioniškas 
gyvenimas apsaugoja nuo pasi
likimo tyruose, kad net dvasiniu 
maistu pamaitintasis nenupul
tų. Krikšto ir kiti dieviški 
sakramentai duoda malonę, 
jais naudodamiesi krikščionys 
gali išsisaugoti šioje žemėje nuo 
pagundų, gali būti ištikimi 
Kristui ir jo Bažnyčiai iki mir
ties. 

Reikia prisiminti, kad niekas 
nelaiduoja tokios malonės, kad, 
Dievo įsakymus užmiršęs, nega
lėtų nupulti ir atsiskirti nuo 
savo Kūrėjo. Tai ir primena šv. 
Paulius, įspėdamas savo sekėjus 
ir Kristaus mokinius, kad jie 
žinotų ir apie savo tėvus, kurie 
niekada nematė pažadėtosios 
žemės. 0 ją vedė jų vadovas 
Mozė, Dievo įsakytas. 

Išėjimo knygoje pats Mozė 
apie save pasakoja: „Viešpats 
gi, matydamas, kad jis eina 
pasižiūrėti, pašaukė jį... ir tarė: 
Mose, Mose... eikš ir aš tave 
siųsiu pas Paraoną, kad išvestu-
mei mano tauta". (Iš. 3, 4. 6). 
Nors jie buvo pavalgydinti ir pa
girdyti Mozės užtarimu, bet 
turėjo daryti asmeninę atgailą, 
kad nenueitų tuo pačiu keliu, 
kaip jų tėvai, ir neliktų gulėti 
amžiams tyruose. 

Jėzus Kristus, mokydamas 
minias žmonių ir girdėdamas jų 
kalbas, pasakė jiems aiškiai, 
kad Piloto nužudyti galilėjie
čiai nebuvo kaltesni už savo 
kaimynus. Nebuvo taip pat 
kaltesni tie, kuriuos kadaise 
užgriuvo Siloės bokštas ir 
užmušė, negu jų kaimynai, 
kurių nelietė bokšto griuvimas. 

liepė į autoriaus iššaukimą Le
fortovo kalėjime, jam atsakė, 
kad jo ieškomas kagėbistas jau 
pasitraukęs į pensiją... 

Bet visus klausytojus įspėjo: 
„Bet jei nedarysite atgailos, visi 
taip pat žūsite" (Lk-13,3). Atgai
los darymas nebuvo priemonė 
apsisaugoti nuo pikto pagonio 
Piloto, nebuvo priemonė išsisau
goti nuo bokšto griuvimo, bet 
geriausia priemonė nuolat būti 
pasiruošusiam kelionei į 
amžinybę, kaip išrinktoji tauta 
j pažadėtąją žemę. Ne gyve
nimas Kristumi, ne gyvenimas 
ar nežinojimas Kristaus mokslo 
yra priežastis, kad Pilotas ir 
griūvantis bokštas gali būti 
pražūtis visam laikui, jei tik ne
bus laiku padaryta atgaila. 

Ir čia pat Jėzus Kristus 
papasakoja apie figos medį, 
kuris buvo pasodintas vyndar-
žyje ir nedavė vaisių. Šeimi
ninkas, tai yra Dievas, nori jį iš
kirsti, nes tik žemę alina, šeimi
ninkui neneša jokios naudos. 
Bet vynuogyno prižiūrėtojas 
maldauja. „Valdove, palik jį 
dar šiais metais, iki aš apkasiu 
jį ir uždėsiu trąšų, ir, rasi, jis 
duos vaisių; o jei ne, tai paskui 
jį iškirsdinsi" (Lk. 13, 8-9). Kris
taus paliktas pavyzdys, kad 
kiekvienas gali ir turi laiku 
daryti atgailą, kiekvienas gali 
ir turi taisyti savo gyvenimą ir 
pasižymėti gerais darbais, 
krikščionišku gyvenimu. Iš jo 
būtų galima bent po metų 
laukti dvasinių vaisių. 

Žmogaus krikščionio dvasiai 
yra jo geri darbai artimui, jo 
meilė Dievui, jo tarnyba ne
galinčiam pasitarnauti, jo iš
tikimybė Kristaus įsteigtai 
Bažnyčiai. Plat int i Jėzaus 
Evangeliją yra įgalioti ne tik 
apaštalai ir jų įpėdiniai, bet ir 
visi krikščionys, visa Dievo 
tauta, kuri turi tarnauti vienam 
Dievui ir Dievuje žmogui — savo 
artimui. Su šv. Jonu galima 
sakyti: „Jėzaus Kristaus krau
jas apvalo mus nuo kiekvienos 
nuodėmės. Jei sakytumėm, kad 
neturime nuodėmės, mes patys 
save suvedžiojame, ir nėra 
mumyse tiesos" (1 Jn. 1, 7-8). 
Dėlto tik atgaila mus apsaugoja 
nuo nuopuolio ir atsiskyrimo 
nuo savo Kūrėjo. P. A. 

Nesakyki: „Aš viską pra
radau", geriau sakyki: „Aš su
grąžinau". „Mirė tavo vaikas — 
tų jį sugrąžinai; mirė tavo 
žmona — tu ją tik sugrąžinai; 
pražuvo tavo gėrybės — tu jas 
tik sugrąžinai". „Betgi tas, kuris 
nuo manęs jas atėmė, buvo blo
gas". Kas tau darbo, ko rūpi
nies — visko Davėjas pareika
lavo sugrąžinti. 

Epiktetas 

VOKIETIJA IŠLAISVINTI 
NESIRUOŠĖ 

Knygos i š t r a u k o s 

BRONIUS AUŠROTAS 
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Kadangi jau buvo antr i karo metai, tai ponai Škir

pai tesinaudojo tik valdžios išduotomis maisto kor
telėmis. Valgiai susidėjo iš žuvies ir daržovių patiekalų. 
Mano nuomone, jie buvo skoningai paruošti, ir dar vyno 
stiklelis apvainikavo šios vakarienės nuotaiką. 

Prieš man paliekant šituos vaišingus šeimininkus, 
K. Škirpa paklausė, ar aš sutikčiau padėti Aktyvistų 
frontui išplatinti tam tikras žinias ir patriotinę litera
tūrą okupuotoje Lietuvoje. Atsakiau, kad visada pa
dėsiu kovoje už Lietuvos išlaisvinimą iš komunistinės 
vergijos! 

Nors tai ir paslaptis, Škirpa man pasakė, kad jo va-

apsirikta! Niekas iš mūsų nesitikėjo, kad nacis Rosen-
bergas, tada valdęs Rytų kraštų ministeriją, galėtų būti 
toks neišmanėlis! Jam vis dar vaidenosi palikti jo tėvų 
dvarai Latvįoje ir Estijoje! O vargšė Lietuva jo 
planuose, vokiečiams karą laimėjus, būtų kolonizuo
ta, lyg kokia niekam nepriklausanti, Afrikos plotuose 
esanti, teritorija. Tačiau ne mano tikslas čia kritikuoti 
Hitlerio sukurtą fanatikų vyriausybę... 

Mūsų pokalbio pabaigoje pik. K. Škirpa atidengė 
dar vieną savo paslaptį, ir kiti du punktų vedėjai, tai 
yra: kpt. Bronius Michelevičius Klaipėdoje ir Vytautas 
Reivytis Eitkūnuose yra pasižadėję Lietuvoje išplatinti 
prieškomunistinius atsišaukimus, jeigu „rytoj ar vėliau 
prasidėtų žygis į Rytus". Tuo būdu dar likęs atviras 
platus ruožas nuo Smalininkų ligi Lauksargių buvo 
užlopytas. Tikiu, kad tuo metu pik. Škirpa galėjo jaus 
ti palengvėjimą, jog jo planas Lietuvoje išplatinti žinią 
apie karo pradžią, dar keletą dienų prieš jam praside
dant, bus tikrai įvykdytas! 

Mūsų atsiskyrimo momentu padėkojau ponams 
Škirpams už puikias vaišes ir už atvirumą pirmoje pa
žintyje. Jie palinkėjo man laimingos kelionės. 

Be jokių sunkumų susiradau J. Dženkaičio namus. 

Dažnai nelaimėje atrandame 
tą ramybę, kurią mums buvo 
išplėšusi baimė, pramatanti 
nelaimę. 

Ebener-Eschenbach 

Akių lėlytės tamsoje išsiplečia 
ir galų gale suranda šviesą, 
lygiai, kaip siela didėja 
nelaimėje ir pagaliau suranda 
Dievą. V. Hugo 

dovaujamo Aktyvistų fronto vadovai ruošiasi persiųsti 
į Lietuvą proklamacijas ir atsišaukimus. Jo nuomone, rodos, Koch gatvėje. Jonas jau rengėsi poilsiui prieš 
ten lietuviai turi žinoti, kad jie nėra palikti likimo pirmadienio sunkų fizinį darbą. Jis manęs per daug 
valiai. Vakarų kaimynas ruošiasi „kryžiaus žygiui" į nekvotė, kaip man pavyko pasimatymas su Škirpa. Aš 
rytus, kad išvaduotų Europą nuo komunistinio tik trumpai atpasakojau apie malonų priėmimą ir ska-
slogučio... nią vakarienę. Po to Dženkaitis palinkėjo man saldaus 

Aš susidariau įspūdį, kad buvęs Lietuvos pa- miego ir greitai užmigo. Aš gi, pilnas įspūdžių iš šio 
siuntinys Reiche nuoširdžiai tikėjo, jog Vokietija, man svarbaus susitikimo su K. Škirpa, sėdau prie stalo 
užėmusi Lietuvą, leis krašto gyventojams atkurti pri- įr užsirašiau pagrindines to pokalbio mintis, 
smaugtą nepriklausomybę. Kaip jo, taip ir daugelio kitų Tai buvo reikalinga, nes apie šį susitikimą būtinai 

privalėjau pranešti savo viršininkui. Rašydamas rapor
tą, turėjau jį taip suredaguoti, kad viršininkas negalėtų 
net įtarti, jog mudu svarstėme, kaip išplatinti Lietu
voje žinią apie galimo karo pradžią tarp Vokietijos ir 
SSSR. Jeigu tai užuostų SD, tai tektų ne tik man 
aiškintis, bet galėtų ir kas nors blogesnio įvykti, nežiū
rint, kad aš dirbu „Didžiojo Reicho žvalgybai". SD 
Vokietijoje, kaip ir NKVD Sovietų Sąjungoje, turėjo 
savo nerašytus įstatymus. Lietuvių pastangas atkur
ti Lietuvos nepriklausomybę, iš SD taško žiūrint, jiems 
negalėjo patikti. Tad nors ir turint savo viršininkų tylų 
sutikimą vesti žvalgybą paisant ir lietuvių tautinių 
reikalų, teko būti labai apdairiam. Buvo sunku nujaus
ti , už kurio kampo gali pasirodyti SD su „giltine" ant 
kepurės! 

Kitas rytas išaušo lygiai toks niūrus ir apsiniaukęs, 
kaip sostinėje šiuo metų laiku yra įprasta. J. Dženkai
tis, atsikėlęs 6 vai. ir greitai apsitvarkęs, išskubėjo į 
krautuvę nupirkti mudviejų pusryčiams keletą bulku-
čių. Jos, marmeladu paskanintos, gerai tiko prie „er-
satz" kavos puodelio. Jonas galėdavo savo kambaryje 
užvirinti vandenį elektriniame virdulyje. Pensininkė 
buto šeimininkė, vyrui mirus sunkiai besiverčianti, 
gavo iš VVohnungsamto (butų skyriaus) leidimą savo 
mažame bute išnuomoti vieną kambarį, kuriame Jonas 
gyveno. Po pusryčių mudu šiltai atsisveikinome, tikė
damiesi susitikti laisvoje Tėvynėje. Jis išskubėjo į dar
bovietę, o aš rengiausi savo kelionei į Tilžę. 

(Pabaiga) 
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L I E T U V O S A M B A S A D O J E 

Kaip jau praneš ta , istorinę 
kovo 11 dieną Lietuvos amba
sadorius Washingtone St. Lozo
rai t is su specialiu prezidentūros 
a ts iųstu limuzinu nuvyko į Bal
tuos ius rūmus ir asmeniškai 
prezidentui Bushui įteikė ski
r iamuosius r a š tu s . Šio reikš
mingo Lietuvai įvykio proga Bal
tieji rūmai buvo pasipuošę JAV 
ir Lietuvos vėliavomis ir amba
sadorius turėjo progos ne tik ofi
cialiai , bet ir draugiškai pasi
kalbėti su pačiu Amerikos prezi
den tu bei jo patarėjais. 

Vaka re kovo 11-osios ir kre
dencialų JAV prezidentui įtei
kimo proga Lietuvos ambasado
je Washingtone įvyko specialus 
pr iėmimas , kur io metu šampa 
no t a u r e s pakė lė apie 150 
amerikiečių ir lietuvių svečių, 
dalyvaujant JAV miestų vysty
mo viceministerei S. Kondratie-
nei su vyru, JAV laikinajam pa
t ikė t in iu i Lietuvoje D. Johnso-
nui (kuris i t in šiltai buvo sutik
tas), į Vilnių JAV ambasadoje 
d i rb t i i švyks tančiam Algiui 
Rimui bei jo žmonai Ramunei, 
iš Lietuvos atvykusiems kultū
ros ir švietimo viceministeriui 
A. Juozaičiui , ekonomistui S. 
Pečiuliui , Lietuvos AT infor
macijos biuro atstovei R. Dap
kute i ir ki t iems. 

Šia proga ambasadorius St. 
Lozoraitis t a rė trumpą žodį, 
p r i s iminęs , kad pagr ind inė 
Nepriklausomybės šventė y r a 
vasario 16-oji. o kovo 11-oji 
m u m s pr imena tuos žmones, 
kur ie drąsiai gynė Lietuvos 
par lamentą — simbolį mūsų 
demokratijos ir nepriklausomos 
valstybės. Ambasadorius, paste
bėjęs, jog pirmąją fazę mes 
laimėjom, tol iau sakė: „Yra 
didelių pavojų. Nebūtinai iš 
išorės. Yra pavojus kariuome
nės bazių ir iš kai kurių mūsų 
kaimynų. Bet vienas iš svar
biausių pavojų yra pačiame 
krašte — visuomenės per didelis 
susiskaldymas... Reikia supras
ti , kad visiškai absoliutiškai 
pradėti naudotis demokratinė
mis teisėmis dar šiandien ne vi
suomet yra laikas. . ." 

Tik neseniai sugrįžęs iš pir
mosios daugiau negu po 50 m. 
kelionės į Lietuvą, St. Lozoraitis 
pabrėžė, kad kiekvienas iš 
mūsų yra atsakingas prieš tautą, 
p r i e š L i e t u v o s gyvento jus . 
. .kiekvienas iš mūsų gali kažką 
padaryt i ir sustiprinti tą naują, 
dar silpną valstybę, nes, jeigu 
mes nesirūpinsim, atsiras k a s 
už mus pasirūpins, ir tada mūsų 
jaunoji ir naujoji demokratija 
smarkiai nukentės . . . " 

Klausydami šių žodžių visi 
supratom, kad tai sakydamas 
ambasadorius mintyse turėjo 
mūsų tautos priešus, kurių dar 
p i lna ne t ik Lietuvoje, bet 
Maskvoje ir kitose buv. Sovietų 
Sąjungos vietovėse. 

„ V I R G O " DAINOS 
A M B A S A D O S R Ū M U O S E 

darbo laikas, tad ir prie geriau
sių norų daug norinčių ansamb
lį išgirsti negalėjo atvykti. Apla
mai informaciją telefonu amba
sados štabas tegalėjo perduoti 
beveik paskutinę minutę, kai 
sužinojo apie „Virgo" ansamblio 
norą apsilankyti ambasadoje. 

Tą pavakarę — Pelenų dienos 
rimtyje — buvę gan ty lūs am
basados rūmai staiga smarkiai 
pagyvėjo, kai iš specialaus auto
buso išlipo 24 jaunos studen-
tės-dainininkės. keli muzikan
tai, ansamblio vadovė ir šios 
kel ionės globėjai. N e t r u k u s 
visos ansamblietės ir jų paly
dovai buvo paprašyti persikelti 
į an t rą aukštą, kur pasitiko ir 
su visomis pasisveikino amba
sadorius St. Lozoraitis, pri
statydamas ambasados štabo 
nar ius ir kelis svečius-vašing-
toniečius. Tada ambasados sa-
lione išsirikiavusios mergaitės, 
priekyje susėdus muzikantams 
su jų palyda ar be jos, padainavo 
5-6 kūrinius — lietuviškai, ita
liškai ir angliškai. Kiekviena 
ambasadoje nuskambėjusi dai
na buvo palydėta šiltų, nuošir
džių plojimų. 

Pabaigus trumpą, bet labai 
mielą įspūdį palikusį koncertą, 
ambasadorius St. Lozoraitis, 
prieš pakviesdamas vilnietes 
viešnias ir svečius pr ie kuklių 
vaišių stalo, jaunystės nuskaid
r in tas tarė: „Jūs esate visų 
mūsų gyvenimas. Grįžkite lai
mingai, niekad nenusiminkite, 
niekad nepasiduokite. Žiūrėkite 
viršun į saulę, o ne žemyn į pur-

Reikia džiaugtis, kad O. Razu-
tienės dukra Danguolė rūpes
tingai tęsia „Spindulio" vadovės 
darbą, nesigailėdama j a m laiko 
ir jėgų. Jos šūkis — „Visi lietu
viai ir l ietuviukai ka lbėk ime, 
šokime ir dainuokime lietuviš
kai, būkime k a r t u su l ie tuvia is 
ir Tėvyne Lietuva". 

Minėjimas buvo baigtas vi
s iems da lyv i ams sugiedojus 
„Marija, Marija". Minėjimą pra
vedė Vytau tas Šeštokas. 

Vėliau vykusių vaišių metu 
buvo dal inamasi prisiminimais 
ir įspūdžiais ap ie šios taurios 
l ietuvės gyvenimą ir darbus. 

Vyt . Š e š t o k a s 

A. a. Onos Razutienės mirties 5 metų sukakties minėjime kalbėję asmenys. Iš k. — Vyt. Šeštokas, 
Danguolė Razutytė-Varnienė, viešnia iš Lietuvos ses. Nijolė Sadūnaitė, LB Vakarų apygardos 
pirm. Angelė Nelsienė, rašytoja Alė Rūta Arbienė ir Lietuvos gen. konsulas Vytautas 
Čekanauskas. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 

vą! 

Vilniaus universi teto stu
denčių ansamblis „Virgo", po 
antrųjų savo gastrolių JAV 
grįždamas namo, kovo 3-5 d. 
buvo sustojęs sostinėje Wa-
shingtone. Ansamblietes ir jų 
palydovus čia priglaudė Katali
kų universitetas, kurio rajonas-
campus prieina prie lietuviams 
gerai pažįstamos Amerikos ka
tal ikų tau t inės Nekalto Pra 
sidėjimo šventovės. 

Kovo 4-os — šv. Kazimiero die
nos popietę visas ansamblis su 
savo vadove Rasa Gelgotiene, iš 
anksto susi tarę, padarė vizitą 
Lietuvos ambasadai , čia atlik
damas ir t rumpą koncertą am
basadoriui St. Lozoraičiui, am
basados štabo nariams ir kvies
t iniams svečiams. Vizitas įvyko 
5 vai. p.p., kada daugelyje 
įstaigų dar nebuvo pasibaigęs 

Šiose gastrolėse Wisconsine ir 
Alabamoje (su koncertu Chica-
gos lietuviams Jaunimo centre), 
suorganizuotose Vilniaus-Madi-
sono draugijos ir kai kurių Ala-
bamos valstijos bažnyčių bend
ruomenių, ansamblis atliko 22 
koncertus. Mano užkalbinta an
samblio vadovė R. Gelgotiene 
ap i e šias ga s t ro l e s , ypač 
Alabamos valstijoje. pasakojo: 
..Amerikiečių spaudoje buvo 
daug atsiliepimų. Ypač prieš 
mūsų koncertus pasirodydavo 
politinio pobūdžio straipsniai. 
Po koncertų būdavo jau grynai 
muzikiniai straipsniai. Pasi 
rodėm ir amerikiečių televizijoj. 
Lietuvai atlikom didelį propa
gandinį darbą. Pavyzdžiui Ala
bamos valstijoje, kur apie 
Lietuvą labai daug kas nieko 
nežino, mes po gimnazijas turė
jome koncertus, mokiniams 
buvo sudarytos galimybės su 
mumis pasikalbėti, prieš tai 
mokytojams juos supažindinus 
su Lietuvos istorija. Mergaitės 
— studentės filologės, daugiau
siai studijuojančios anglų kalbą, 
t a ip pat kalbėdavosi su įvairių 
bažnyčių parapiečiais..." 

į spūdž ius apie Lietuvos 
ambasadą JAV sostinėje R. 
Gelgotiene taip apibendrino: 
, ,Mes ta ip nudžiugom. kai 
sužinojom, kad mus čia priims 
t ruputį padainuoti . Apie ją 
esam girdėję daug ir seniai, o 
niekad nematę. Čia labai gražu 
ir žmonės šilti". 

— Sakot, kad apie ambasadą 
esa t „girdėję daug ir seniai": 
ka ip anais grubiais okupacijos 
laikais jus pasiekdavo infor
macija iš anapus Atlanto, ar 
klausydavotės Amerikos Balso 
lietuviškų laidų? 

— Taip, klausydavom. Ypač 
mano šeimoje buvo įprasta, nes 
mano tėvas yra buvęs Sibiro 
katorgoj, susidarė draugų ratas, 
kuris visada klausydavo. Aš nuo 
vaikystės žinojau apie Amerikos 
Balsą ir Amerikos lietuvių 
veiklą, — pasakojo „Virgo" an
samblio vadovė nuo jo įsikūrimo 
dienos prieš 11 metų muzikė 
Rasa Gelgotiene Lietuvos amba
sados rūmuose Washingtone. 

Mums skirstantis ambasado
r ius St. Lozoraitis laukė dar šį 
vakarą ambasadą turėjusios ap
lankyti Lietuvos teisininkų de
legacijos. 

PAGARBA MAMAI 

Sausio 18 d. Šv. Kazimiero 
parapi jos bažnyčioje. Los 
Angeles, buvo aukojamos Atmi
nimo Mišios už a.a. Eleną Karo-
saitę-Gimbutienę, jos mirties 
10 metų sukaktį minint. Mišių 
metu įspūdingai giedojo solistai 
Antanas Polikaitis, baritonas, ir 
Vita Vilkienė, sopranas. Dar
niai skambėjo duetai „Ave 
Maria" ir „Prieš altorių", o. taip 
pat, ir solo giesmės „Anapus 
s a u l ė s " ir , ,Requ iem" Šį 
turiningą religinį koncertą ga
biai papildė vargonų muzika ir 
atidus akompanimentas Šv. 
Kaz imiero parapi jos chor-
vedžio-dirigento muz. Viktoro 
Ralio. Atminimo Mišių, kurias 
atnašavo ir išsamų trumpą 
pamokslą pasakė prel. Bartuš-
ka, išklausyti buvo susirinkęs 
gausus kviestinių svečių būrys. 
Tuojau po pamaldų svečiai 
rinkosi į viršutinę parapijos 
salę. Čia gyvomis gėlėmis 
papuošti stalai, gražūs indai, 
kristalo stiklai teikė šventišką 
nuotaiką. Scenoje pastatytą 
didelė velionės nuotrauka lyg 
sveikino kiekvieną. Gaivūs 
gėrimai ir šnekesys suartino 
svečius ir v i e šn ia s . Susi
rinkusieji neskubėdami užėmė 
vietas prie stalų. Fel iksas 
Masaitis, šios popietės vadovas, 
pasveikinęs visus, trumpai api 
budino šios sukakties reikšmę ir 
iškėlė keletą įvykių velionė? 
gyvenime. A.a. Elenos Gimbu 
t i enės d u k r a Aldona 
Adomėnienė, kuri savo Mamą 
ligoje rūpestingai slaugė, jai 
prieš dešimtį metų atsiskyrus 
su šiuo pasauliu Los Angeles 
palaidojo, o dabar suruošė atmi
nimo šventę iš pagarbos ir 
meilės jai. 

A. a. Karosaitė-Gimbutienė 
gimė 1894 m. prie Anykščių, 
mirė 1982 m. Los Angeles, Ca. 
Buvo profesionalė agro-
nomė-dėstytoja Sodininkystės ir 
da r ž in inkys t ė s mokykloje 
Kaune. Veikli moterų draugijos 
ir skaučių vadovybėje. Pasižy
mėjo meniškų rankdarbių entu
ziazmu. Yra palikusi gausų 
r ink in į įvair ių okean in ių 
kiaukutų ir iš jų sukurtų vazų. 
kolažų, statulėlių. 

Vėlau F. Masaitis pakvietė 
Lionę Vilimienę, kuri gražiai 
perskai tė Bronės Liaudans-
kienės poeziją. Trumpą popietės 
programą meniška i apipa
vidalino sol. Stasė V. Šimoliū-

nienė. Akompanuojant pianis
tui Viktorui Raliui, pasipuošusi 
tautiniais drabužiais, ji atliko 
dvi liaudies dainas: S Šimkaus 
ar. „Pavasario dienelę" ir A. 
K a č a n a u s k o ar . „Kad a š 
našlaitėlė". Publika labai šiltai 
abiem menin inkams už ta i 
paplojo. Aldona Adomėnienė 
programos dalyvius ir solistus, 
giedojusius per Mišias, apdo
vanojo gėlėmis ir padėkojo 
visiems už atsilankymą. 

Netrukus buvo patiekti A. 
Uldukienės pagaminti puikūs 
pietūs ir pripildytos gaivaus 
vyno taurės , o vėliau kava ir 
puošnia i i šdės ty t i sa ldūs 
kepsniai. Nuo scenos, iš di
džiulės nuot raukos maloniu 
žvilgsniu visus lydėjo miela, 
buvusi losangelietė. agronome 
Elena Gimbutienė. O mintimis 
ir jausmais in absentia savo 
meilę ir pagarbą reiškė marti , 
prof. dr. Marija Gimbutienė iš 
Topanga, Ca., ir sūnus inž. dr. 
Jurgis Gimbutas iš Bostono. Čia 
pat, gausių svečių tarpe ben
dravo velionės vaikaičiai Rasa 
ir Virgis, dukra*Aldona ir jos 
v y r a s A n t a n a s Adomėnas , 
giminės, draugai ir pažįstami. 
A. a. Eleną Gimbutienę dar 
daug kas pagarbiai prisimena ir 
jos pasigenda, ypač, skautiškoje 
veikloje. Jos geri darbai dar il
gai pasiliks gyviesiems šviesiu 
ir neišdildomu pavyzdžiu. 

S t a s ė V. Šimol iūnienė 

Po šv. Mišių už a.a. O. Razu-
t ienę Šv. Kazimiero bažnyčioje, 
gausus būrys žmonių rinkosi i 
parapijos salėje ruoštą jos pager
bimą. 

Minėjimas pradėtas spindu-
liečių choro, vadovaujant muz. 
V. Raliui, velionės garbei skirta 
giesme ir įspūdinga O. Razu
t ienės dukraitės deklamacija, 
sk i r ta jos mylimai močiutei. 
Danguolė Razutytė Varnienė 
t rumpai apibūdino „Spindulio" 
veiklą ir papasakojo apie Onos 
Razutienės ir „Spindulio" veik
los istorijos leidinio leidimo 
eigą. Žodį tarė Lietuvos gen. 
k o n s u l a s V y t a u t a s Čeka
nauskas , rašytoja Alė Rūta Ar-
bienė, LB Vakarų apygardos 
pirm. Angelė Nelsienė, viešnia 
iš Lietuvos seselė Nijolė Sa
dūnaitė , Vytautas Šeštokas ir 
dvi ponios iš publikos. Visų 
kalbėjusių mintys įdomios, ver
tinančios šios neužmirštamos 
lietuvybės puoselėtojos darbus. 
Kad ji gerbiama ir vert inama, 
geriausiu įrodymu yra dailinin
ko tapytas jos atvaizdas tauti
niuose drabužiuose, puošiantis 
parapijos salės sieną. 

Su Onos Razutienės veikla ir 
„Spindulio" ansamblio istorija 
visuomenė turės progos susipa
žinti šių metų pabaigoje pasiro
džius tam tikslui paruoštai kny
gai. 

Šio minėj imo i š v a k a r ė s e 
vykęs „Spindulio" 30-sis tra
dicinis Blynų balius, su menine 
programa dedikuota O. Razu-
tienei, buvo įdomus ir sėk
mingas. 

BALTIA EXPRESS CO. LTD 
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE 

SUBSIDIARY OF AMBER GROUP PRES. VIDMANTAS RAPŠYS 

VIENINTELĖ KOMPANIJA DAR GAUNTI PRISTATYTI JŪSŲ 
VELYKINĮ SIUNTINĮ LĖKTUVU, JEI J Į PRISTATYSITE IKI 
BALANDŽIO 6 D. — $2.50/sv. 

NE TOKIE SKUBŪS SIUNTINIAI TIK 90 et. VIRŠ 80 sv. 

TIK $1.00 sv. iki 80 sv. MINIMALI SIUNTIMO KAINA $2500 

VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI IR PRISTATOMI TIESIAI GAVĖJUI Į 
RANKAS. SIŲSKITE VISKĄ NAUJĄ IR NAUDOTĄ 

GERIAUSIO AMERIKIETIŠKO MAISTO SIUNTOS — REIKALINGIAUSI 
PRODUKTAI LIETUVOJE SU PRISTATYMU { NAMUS — 40 sv. tik $85 

MAISTAS KŪDIKIAMS — AMERIKIETIŠKO MAISTO KŪDIKIAMS 
SIUNTINIAI BŪTINI IR LABAI LAUKIAMI LIETUVOJE — 10 sv. TIK $25 

ORO CARGO SIUNTINIAI IŠSIUNČIAMI KIEKVIENĄ TREČIADIENI 
ATVEŽKITE ARBA SIŲSKITE UPS • 

BALTIA EXPRESS 
3782 W. 79th ST. 
CHICAGO, IL 60652 

TEL. 1-80O-SPARNAI 
1-800-772-7624 

TOLL FREE 

1-312-284-6449 

AMBER GROUP 
5216 VVESLEY TERR 

ROSEMONT, IL 60018 

• DARBO DIENŲ 

BALTIC 
TOURS 

SPECIALI KELIONĖ 
IŠ ČIKAGOS 
Į LIETUVĄ 

TIK $960.00 
{ ABI PUSES, plūs JAV mokesčiai 

Išvyksta gegužės 22 d. ir grįžta birželio 9 d. 
Vietų skaičius ribotas • Suinteresuotus prašome skubiai 
registruotis. 

DĖMESIO ŽEMAIČIAI IR AUKŠTAIČIAI! 
Lengviausias kelias į Žemaitiją ir Aukštaitiją yra per Rygą. 
Siūlome keliones iš Čikagos į Rygą. Kaina pradedant tik 

Nuo $900.00 
Į abi puses, plūs JAV mokesčiai 

• 

Informacijos ir registracijos reikalais prašome kreiptis: 
Albina Rudzienienė 

Kristina Mitkutė 
BALTIC TOURS 

77 Oak St., Sutte 4 
Newton MA 02164 

Tol.: 617-965-8080. Telefax: 617-332-7781 

P R I S I M I N T A 
A.A. O N A RAZUTIENĖ 

Mokytoja ir Jaunimo tautinio 
ansamblio steigėja bei jo vadovė 
Ona Razutienė paliko gilius 
pėdsakus Los Angeles lietuvių 
telkinyje. J i , daugiau negu 30 
metų. dirbo su jaunimu lietuvių 
mokykloje ir ,,Spindulio" an
samblyje. Likimo buvo lemta, 
kad ji mirė scenoje, diriguodama 
ansamblio chorui. 

Poeto Bern . Brazdžionio 
Velionei aptarti išreikšti žodžiai 
galiojo vakar, šiandien ir galios 
ateityje: „Amžinybėn iškelia
vus, žemėj palikau gyva su 
lietuvišku šokiu, su lietuviška 
daina"... 

Įsijausti j tą dvasią ir įvertinti 
jos at l iktus darbus, LA. „Spin
d u l i o " a n s a m b l i s , vado
vaujamas jos dukters Danguolės 
Razutytės Varnienės, kovo 1 d. 
surengė O. Razutienės penkerių 
metų m i r t i e s s u k a k t i e s 
paminėjimą. 

^ 7 

v' 
INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CARGO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketu pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų 

• 5 2 5 South 7 9 t h A v « n u « 
Hteteory HI I I . IMnote 5 0 4 5 7 
T a t o f o n M ( 7 0 8 ) 4 3 0 - 7 2 7 2 

2 2 3 Katvar iJn g a t v * 
V i l n i u s , U « t u v « 
T « l « f o n a s 3 5 0 - 1 1 5 I r 7 7 8 - 3 9 2 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 

1992 METŲ KELIONIŲ TVARKARAŠTIS Į NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ 
SKANDINAVŲ — per Kopenhagą 

Balandžio 6 iki balandžio 23 
Balandžio 23 ik; gegužės 9 
Gegužės 4 iki gegužės 17 
Gegužės 18 iki gegužės 31 
Birželio 4 iki birželio 20 
Birželio 15 iki birželio 27 
Birželio 29 iki liepos 11 
Liepos 13 iki rugpjūčio 2 
Liepos 27 iki rugpjūčio 8 
Rugpjūčio 10 iki/ugpjūčio 22 
Rugpjūčio 24 iki rugsėjo 6 
Rugsėjo 10 iki rugsėjo 26 
Spalio 8 iki spalio 24 

LUFTANSA — per F rank fu r t ą 

Balandžio 16 iki gegužės 6 
Balandžio 30 iki gegužės 12 
Gegužės 19 iki birželio 2 
Gegužės 31 iki birželio 16 
Birželio 14 iki birželio 30 
Birželio 25 iki liepos 7 
Liepos 12 iki liepos 28 
Liepos 26 iki rugpjūčio 11 
Rugpjūčio 4 iki rugpjūčio 27 
Rugpjūčio 16 iki rugsjėo 1 
Rugsėjo 1 iki rugsėjo 15 
Spalio 4 iki spalio 20 
Spalio 13 iki spalio 29 

AUSTRŲ — p e r Vieną 

Gegužės 14 iki gegužės 30 
Gegužės 28 iki birželio 13 
Birželio 7 iki birželio 22 
Birželio 14 iki birželio 27 
Liepos 2 iki liepos 19 
Liepos 19 iki rugpjūčio 1 
Rugpjūčio 6 iki rugpjūčio 20 
Rugsėjo 6 iki rugsėjo19 
Spalio 1 iki spalio 17 

TAIP PAT TURIME 4 PILNAS EKSKURSIJAS PO LIETUVĄ IR 1 PO BALTIJOS RESPUBLIKAS 

A.a. Elenos Gimbutienės atvaizdas ir jos kūrybos darbą; velionės mirties 
dešimtmečio paminėjime. Los Angeles.. 

EKSKURSIJA PO LIETUVĄ 
Klaipėda 2. Šiauliai 1. Vilnius 2, Viena 3 (Austrų oro linija) 

501. BIRŽELIO 7 - 22 
Vilnius 4 naktys. Kaunas 2. 

502. BIRŽELIO 1 4 - 2 8 EKSKURSIJA PO BALTIJOS RESPUBLIKAS 
Vilnius 3 naktys. Ryga 3. Talinas 3. St Petersburgas 3. Frankfurtas 1 (Luttansa oro linija) 

503. LIEPOS 2 19 EKSKURSIJA PO LIETUVĄ 
Vilnius 4 naktys. Kaunas 3. Pa'anga 5. Vilnius 1. Viena 2 (Austrų oro linija) 

504. RUGPJŪČIO 6 - 20 EKSKURSIJA PO LIETUVĄ 
Vilnius 3 naktys. Kaunas 3. Palanga 3. Vilnius 1, Viena 3 (Austrų oro linija) 

505. RUGSĖJO 1 - 1 5 EKSKURSIJA PO LIETUVĄ 
Vilnius 4 naktys. Kaunas 3. Šiauliai 1. Klaipėda 3. Vilnius 1. Frankfurtas 1 (luttansa oro linija) 

Kviečiame keliauti su grupe ar pavieniui. Kiekvienas galėsite pasirinkti tinkamą grįžimo datą. Taip 
pat galime sudaryti ir individualų keliones tvarkaraštį pagal jūsų pageidavimus AMERICAN TRAVEL 
SERVICE, kaip visuomet sudarys patogiausias keliones už geriausias kainas 



„JONIS" CHICAGOJE DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. kovo mėn. 21 d. 

Red. Rasa Miliauskaitė, tel.(312)376-9286 Rašinius siųsti „Draugo" adresu. 

SPINDULYS ŠOKA IR 
SPINDULIUOJA 

Spindulys — tai viena iš 
didžiausių, dažniausiai per 
metus šokančių ir turbūt 
seniausių, tautinių šokių grupių 
Chicagoje bei jos apylinkėse. (Už 
Spindulį didesnis ir senesnis yra 
turbūt tik Grandies ansamblis). 
Spindulio tautinių šokių grupė 
buvo įsteigta 1976 metų spalio 
mėn. ir šiais metais švenčia 
savo šešioliktuosius gyvavimo 
metus. Šio vieneto steigėja, 
vadovė ir akordeonistė nuo pat 
įsikūrimo dienos yra Rasa 
Šoliūnaitė-Poskočimienė. Per 
paskutinius 16 metų daugiau 
kaip 100 šokėjų yra perėję Spin
dulio eiles. Dabartiniu metu 
šoka 32 mergaitės ir 31 vyras 
nuo 15 iki 35 metų, sudarant 
tris atskiras grupes. 

Spindulys nuo įsisteigimo 
pasirodė lietuvių bei ameri
kiečių scenose daugiau kaip 90 
sykių. Šokėjai dalyvavo VI, VII 
ir VIII Tautinių šokių Šventėse, 
ir dabar ruošiasi IX-tąjai Tauti
nių šokių šventei, kuri įvyks 
š.m. liepos 5 d. Rosemont 
Horizon stadione. Patys spindu-
liečiai beveik kiekvienais 
metais yra suruošę vakarus — 
balius, kuriais sutelkia lėšas 
grupės veiklai. 

pirmą kartą lietuviškai visuo
menei pasirodė Spindulio jau
niai. Jie, nors ir labai drebėjo, 
puikiai atliko Dzūkų Polką. 
Spindulio jaunių padėjėjai — 
Audra Lintakienė ir Kastytis 
Šoliūnas. Audra, rodos, daugiau 
jaudinosi, kad jie gerai sušoktų, 
negu patys jauniai. 

Šokį Karklai šoka amžinieji 
studentai. Šis šokis lėtesnis, 
iškilmingas, ramus, kaip ir 
t inka „pagyvenusiems" 
šokėjams. (Bet palaukite, šie 
„pagyvenę" šokėjai dar visus 
nustebins). Vėl pasirodo studen
tai su keturių dalių kadriliu 
Kalatinis, kuris skiriasi nuo 
kitų šokių savo žaismingumu. 
Vėdaras — tai smagus šokis, 
išsivystęs iš žaidimo. Jį puikiai 
atlieka jauniai. Vėl turi progos 
pasirodyti amžinieji studentai. 
Šį kartą jie šoka Varkijietį — tai 
jau greitesnis, kadrilinis šokis, 
susidedantis iš keturių dalių — 
suėjimas, ratukai, varteliai ir 
pinavija (dar gyvi tie amžinieji 
studentaiD.Šokių Pynę atlieka 
studentai. Tai šokis, kurį sudaro 
keturi populiarūs tautiniai 
šokiai — Ketvirtainis, Lan-
dytinis, Gyvataras ir Audėjėlė. 

Jauniai visus, net ir senuosius 

Spindulio studentų šokėjai Romas 
Mockaitis ir Viktorija Ramonytė. 

Nuotr. Algio Mockaičio 

(tarp visų šokėjų, jos visiškai 
nesimatė), padėkoti visiems už 
atsilankymą. Rasa nespėjo savo 
žodžio užbaigti, nes ją pertrau
kė garsus plojimas. Žiūrovai ir 
patys šokėjai plojo Rasai už 
sunkų darbą ir ilgus metus va
dovavimo. Audra Lintakienė, 
visų spinduliečių vardu, tarė 
jautrų žodį ir įteikė Rasai šokėjų 
dovanėlę už visą įdėtą darbą ir 
rūpestį. Rasa, irgi labai susi
jaudinusi, vos galėjo padėkoti 
visiems, kurie bet kokiu būdu 
prisidėjo prie šio baliaus 

Apie Šį ansamblį jau buvo 
daug rašyta — visi žino, kad tai 
kaimiškos muzikos ansamblis, 
kad jie iš Šiaulių, kad ansamb
lyje dalyvauja keturi broliai Tri-
joniai, kad Pranas Trijonis yra 
ansamblio meno vadovas ir Sta
sys Trijonis yra ansamblio me
nedžeris, kad šiuo metu an
samblyje yra aštuoni gabūs 
muzikantai ir duonininkai ir t.t. 

Chicagoje ir apylinkėse buvo 
net keturi „Jonio" koncertai 
(tiksliau buvo trys koncertai 
Chicagoje ir vienas Lemonte) — 
visi puikiai praėję ir visuose 
buvo labai daug žmonių. Buvo 
žmonių, jų koncertą girdėjusių 
daugiau negu vieną kartą, ir 
tuo būdu tapo „Jonio" an
samblio „groupies". 

„Jonio" dainos labai smagios, 
norisi kartu dainuoti ir šokti 
(arba bent kartu ploti). Meno va
dovas Pranas moka labai 
gražiai anekdotus pasakoti ir 
greitai užburia visą publiką. 
Kai Pranas ieškojo „sker
džiaus" ir naujų muzikantų, 
greitai atsirasdavo savanorių iš 
publikos — visi su malonumu ir 
linksmai prisidėjo prie naujo 
kaimiško garso (ar triukšmo, 
žiūrint kas kaip į tai reagavo). 
Bet ir tai nieko naujo —jie taip 
buvo užbūrę žmones visuose 
miestuose ir kiekviename savo 
koncerte. 

Norėčiau papasakoti keletą 
dalykų apie „Jonio" ansamblį, 
kuriuos turbūt nedaug kas žino. 
Nors visi Trijoniai dabar yra iš 
Šiaulių, jie yra kilę iš Šilalės 
miestelio. Edis — tai šviesia
plaukis akordeonistas iš Telšių, 
yra draugų vadinamas Sendžiu; 
smuiko virtuozas Kęstutis pui
kiai groja akordeonu; Petriukas 
labai gerai moka dainuoti 
angliškas dainas, ypač Beatles 
dainas. J ie visi supranta 
angliškai, bet nelaiko savęs 
mokančiais angliškai ir sakosi 
nesuprantą šios kalbos ir 
nemoką. 

Stasys labai norėtų su an
sambliu vėl dainuoti, bet jam 
tenka menedžerio darbas. Ar
vydas yra jauniausias an
samblio narys, vedęs tik prieš 
metus. Romas dainuoja tenoru, o 
Liūtas yra bosas. Jie abu buvo 
atėję į Dainavos ansamblio 
repeticiją. Prisipažino, kad čia 
jiems buvo sunkiau dainuoti, 
negu su savu ansambliu — su 
savu ansambliu galima daugiau 

mažiau daryti ką nori, o su 
choru labai reikia prisiderinti ir 
kitų klausyti. Jiems visiems 
labai patiko vaizdas iš aukš
čiausio pasta to pasaulyje 
nakties metu ir stora pizza 
(„deep dish" pizza). Nelabai pra
ėjo „fried clams", net nežinojo 
kaip juos reikia valgyti — ar 
kramtyti ar nuryti. 

Nepapras tą įspūdį jiems 
paliko automobilių paroda, kur 
jie galėjo įvairiose mašinose 
sėdėti ir svajoti, kaip būtų gerai 
tokią mašiną turėti. Ir mes 
panašiai svajojame... Buvo 
įdomu pamatyti kaip Chicago
je filmuoja naują filmą ir pasė
dėti per naktį veikiančiame Mc
Donald's restorane, beragaujant 
braškinį ledų gėrimą (milk 

VI POLITINIS SEMINARAS 
WASHINGTONE 

JAV Lietuvių Jaunimo Są
jungos Washington, DC, sky
rius, sutrumpintai vadinamas 
DCLJS, ruošia šeštąjį politinį 
seminarą, kuris vyks 1992 m. 
nuo gegužės 1 d. iki gegužės 3 
d., VVashington, D.C. Kamba
rius užsirezervuoti prašome 
skambinti tiesiai į viešbutį iki 
1992 m. balandžio 9 d. Norint 
gauti kambario kainos nuo
laidą, reikia paminėti grupės 
vardą: „Lithuanian American 
Youth Association". Viešbutis: 
Hyatt Arlington, 1325 Wilson 
Blvd., Arlington, VA 22209; 
telefonas (703) 525-1234. 

Seminaro mokestis 60 dol. 

(JAV), užsiregistravus iki ba
landžio 9 dv ir 78 dol. (JAV), 
registruojantis po balandžio 9 d. 
Registruojantis reikia prisiųsti 
negrąžinamą 20 dol. (JAV) {mo
kėjimą. Į seminaro kainą įeina 
paskaitos, banketas, priėmimai, 
informacija ir šokiai. 

Norint daugiau informacijų, 
prašom skambinti ar rašyti 
Viktorui Kaufmanui, DCLJS 
Politinis seminaras, 4821 Ran-
dolph Dr., Annandale, VA 
22003. Jo telefonas: (703) 
354-2348, faksas: (703) 
642-8795. Čekius prašome išra
šyti: „Lithuanian American 
Youth Association.DC". 

Spindulio šokėjai atlieka šokių pynę per Spindulio balių vasario 22 d. Lemonte. 
Nuotr. Algio Mockaičio 

Šešioliktasis Spindulio balius 
įvyko vasario 22 d. Pasaulio 
Lietuvių centre, Lemonte. 
Baliuje pasirodė „amžinieji 
studentai" (šeši jų šoke nuo pat 
įsikūrimo), studentai (jau ne 
„baby" Spindulys) ir jauniai 
(spinduliukai — jie turėjo 
daugiausia dirbti, kad įtikintų 
ir Rasą ir mus, jog jie yra verti 
Spindulio vardo!) — iš viso 64 
šokėjai! Spindulio grupei tai yra 
didelis dalykas, nes anksčiau 
Spindulio grupelė buvo mažytė 
— tik 12 porų, 24 šokėjai. Toli 
nužengė Spindulio tautinių šo
kių grupė per paskutinius me
tus. 

To vakaro programoje — tik 
vienuolika šokių. Atrodo, kad 
labai nedaug, bet darbo ir laiko 
įdėta nemažai. Visom atskirom 
grupėm buvo proga pasirodyti. 
Programą pradėjo studentų 
grupė, gyvai ir greitai sušokę 
Sveikinamąjį Jonkelį. Toliau 

vilkus, nutebino, puikiai sušokę 
Malūną. Toliau vėl studentai 
scenoje. Jie šoka Aštuonytį, 
kuriame yra vaizduojamas siūlų 
apmetimas ir drobių audimas. 
Paskutienieji, bet tikrai ne 
prasčiausi, pasirodo amžinieji 
s tudentai , visus nustebinę 
greitu ir smagiu Vakaruškos šo
kiu. Ir matosi šitų šokėjų vei
duose, kad jie dar moka ir gali 
atlikti tokius šokius, kokius 
dabar šoka studentai. Matyt, 
amžinųjų studentų amžius (ir 
svoris) nieko nereiškia. Progra
ma baigta linksmu šokiu Gyva
taras, kurį šoko visi Spindulio 
Šokėjai -*- visi 64. Patys net 
nemanėm, kad sutilpsim. 

Sušilę, suprakaitavę, bet labai 
patenkinti išsirikiavo Spindulio 
šokėjai. Salėje sėdintys tėvai ir 
draugai, įvertinę sunkų darbą, 
ilgai ir triukšmingai plojo. 
Besibaigiant katutėms, Rasa 
Poskočimienė užlipo ant kėdės 

pasisekimo: nuolatiniams talki
ninkams Algiui Trinkūni, kuris 
nuo pradžių daro įvairias scenos 
dekoracijas, ir ilgamečiui 
fotografui Algiui Mockaičiui. 
Didžiausias ačiū išreikštas 
Rasos vyrui Remigijui, be kurio 
Spindulys negalėtu taip šviesiai 
spindėti. 

Spindulio šokėjai, išgirdę 
akordeono garsus, iššoko iš 
salės ir ruošėsi tolimesniam dar
bui. Prieš pradedant vakarienę. 
Rasa iškvietė visus šokėjus 
kurie yra atšokę 5, 10 ir 15 
metų. Visi šie šokėjai buvo 
pagerbti specialiai paruoštais 
pažymėjimais ir dovanėlėmis. 
15-kos metų pažymėjime buvo 
šitaip įrašyta: „Žino senis, žino 
vaikas,/Kad miegoti dar ne 
laikas./Šok, šok, šok linksmai/Ir 
skambės visi namai./Jei mums 
smagią polką gros,/Tai mes 
šoksim lig aušros". (Tai tikra 
teisybė!) 

Tolimensė vakaro programa 
— tokia pati kaip ir kitų balių, 
su vienu skirtumu. Studentai 
prie stalų patarnauja, jauniai 
stalus nuvalo, visi pardavinėja 
loterijos bilietus, o amžinieji 
studentai — viską žiūri, viską 
mato. Po tiek daug metų, dir
bant tuos pačius darbelius, buvo 
malonu atsilošti ir stebėti kitus 
šokėjus, bėginėjančius kaip 
skruzdelės. 

Šokiams grojo populiarus 
jaunimo orekestras Gintaras. 
Svečių tarpe buvo IX-tosios 
šokių šventės meno vadovė 
Dalia Dzikienė iš Hartfordo bei 
Tautinių šokių instituto narė 
Violeta Fabionavich. Buvo 
džiugu matyti pi lną salę 
žmonių, ypač daug jaunimo — 
šokėjų draugų ir pažįstamų. 
Buvo ir turtinga loterija, kurią 
pravedė „nuolatinė" pra vedėja 
Rita Likanderytė su talkinin
kais. Pirmą laimingą bilietą, 
kaip paprastai, traukė šokių 
mokytoja Rasa Poskočimienė. 
Balių reikia laikyti labai pavy
kusiu — dalyviai ilgai nesis-
kirstė. o salėje vyravo gera nuo
taika. 

Spindulys dabar jau pradėjo 
ruoštis IX-jai šokių šventei, 
kurioje dalyvaus su trimis 
rateliais —jauniais, studentais 
ir veteranais. (Koks negražus ir 
mums netinkantis žodis! Kitai 
šventei reikia surasti kitą žodį, 
kuris apibūdintų tuos, kurie jau 
mokslus baigė, bet dar nėra 
veteranai). 

Rita Likanderytė 

,Jonio" dainininkai su čikagiškiais palydovais iškyloje garsioje Connies „picinyčioje 

shake). Jie visi galėjo lengvai 
suvalgyti bent po penkis mažus 
keturkampius hamburgerius. 
keptus ant svogūnų, prie jų kep 
tas bulves ir svogūnų žiedus. 

Labai šiltą įspūdį paliko Gin
taro svetainė, kurioje pirmą 
kartą turėjo progos, per visą jų 
kelionę, pabendrauti su lietu
višku jaunimu. Jie jau pradėjo 
galvoti, kad Amerikoj nėra jokio 
lietuviško jaunimo, nes deja, į jų 
koncertus rinkosi tik vyresnio 
amžiaus žmonės ir šie nebuvo 
labai sužavėti „Jonio" an
samblio muzika. 

Aplamai, jie buvo labai drau
giški ir malonūs, ir mes 
džiaugėmės, taip gerai su jais 
susidraugavę. Dabar jau turime 
pažinčių ir Šiauliuose. Lietuva 
vis darosi mažesnė ir mažesnė. 
Jie savo Chicagos gidus labai 
gražiai apdovanojo — gavome jų 
kasetes, plokšteles, užrašų 

knygutes, Kosto Cernio 
eilėraščių rinkinį, žvakides, visą 
krūvą „Jonio" lipinukų ir pui
kiausius prisiminimus bei sma
giai praleistą laiką kartu. 

Jie prižadėjo ir mums at
silyginti už vaišingumą — „Tik 
atvažiuokite į Lietuvą. Mes 
jums parodysime, kad ir mes 
mokame smagiai laiką praleisti, 
kad ir mes mokame užiminėti 
draugus ir svečius". Turbūt 
reikės į Lietuvą važiuoti. Būtų 
labai smagu su jais Šiauliuose 
susitikti. 

Jie Chicagoje buvo maždaug 
dvi savaites. Chicaga liko jais 
labai sužavėta, kas matėsi iš 
pilnų salių ir daugybės žmonių, 
bet ir jie buvo labai patenkinti 
Chicaga, nes rado naujus drau
gus, naujas pažintis, brangius 
prisiminimus ir nepakartoja
mas akimirkas. 

„Jonio" groupies 

Trijonis tarp savo muSamųjų 

RENGINIAI JAUNIMUI 

Kovo 22 d. — PLC madų pa
roda Lietuvių centre, Lemonte. 

Smuikininko R. Katiliaus ir 
pianisto A. Smetonos koncertas 
3 vai. p.p. Jaunimo centre. 
Rengia „Margutis". 

Kovo 28 d. — Lietuvių Fon
do suvažiavimas Jaunimo cent
ro mažojoje salėje. 

Kovo 29 d. — LB Lemonto 
apylinkės metinis susirinkimas 
Lietuvių centre Lemonte. 

Balandžio 4 d. — „Draugo" 
koncertas Maria aukšt. mokyk
los auditorijoje, dainuos Toron
to „Volungės" choras. 

Balandžio 5 4 - „Laiškų 
Lietuviams" metinė šventė 
Jaunimo centre. 

G.T. International popietė 
12:30 vai. p.p. Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Balandžio 12d. — Religinis 
koncertas Švč. M. Marijos 
bažnyčioje. 

„Grandies" tautinio jaunimo 
ansamblio pietūs Lietuvių cent
re, Lemonte. 

Balandžio 25 d. — „Li-
tuanicos" tunto sukaktuvinis 
pokylis Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Balandžio 26 d. — Lietuvių 
operos pastatymo „Otelio" 
premjera Morton auditorijoje, 
Cicero, 111. 

Pasaulio Lietuvių centro Ve
lykų stalas, Lietuvių centre, Le
monte. 

Gegužės 2 d. — Lietuvių 
operos pastatymo „Otelio" 
spektaklis Morton auditorijoje. 

Mercy Lift pokylis „Odissey" 
laive. 

Gegužės 3 d . - Sol. Jolantos 
Staniulytės koncertas Jaunimo 
centre, rengia „Margutis". 

Net nė visi metafizikos sub
tilumai negali priversti manęs 
nė momentui suabejoti sielos 
nemirtingumu. Aš tai jaučiu, aš 
tą tikiu, aš to trokštu ir viliuosi, 
ir tai ginsiu iki paskutinio savo 
atodūsio. j j Rousseau 
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INŽ. KAZIMIERAS 
BARŪNAS 

AMŽIAUS KELIONĖJE 
Aštuoniasdešimtojo gimtadienio proga 

J U R G I S J A N U Š A I T I S 

Vasario 27 d. Daytona Beach, 
Fla. , gyvenantis inž. Kazimie
ras Barūnas a tšventė savo gy
venimo aštuoniadešimties metų 
amžiaus sukaktį. Ta proga kovo 
3 d. į gražų Capones res toraną 
suvažiavo nemažas būrys kvies
tų Jadvygos ir Kazimiero Baru
nų artimųjų atšvęsti ne t ik Ka
zimiero gražią amžiaus sukaktį , 
bet prisiminti ir k i tas B a r ū n ų 
šeimos šventes — 49 metų vedy
b in io gyvenimo s u k a k t į ir 
Kazimiero vardadienį. 

Šventiškoje nuotaikoje puikių 
vaišių metu prabėgo ke le tas 
malonių valandų, kurių m e t u 
pr is imintas Jadvygos ir Ka
zimiero Barūnų prasmingas gy
venimas. Pokylį pradėjo čia 
rašantys is , pasveikinęs sukak
tuvin inką Kazimierą, jo šeimą 
ir svečius, pakvietė Juoze Dau
gėlienę sukalbėt i maldą. Pra
džioje ji išreiškė nuoširdžius 
sveikinimus jubiliatui ir šeimai 
ir prašė Aukščiausiojo palai
mos ir laimingo gyvenimo. 

Vaišių metu pirmoji jubi l ia tą 
sveikino Barūnų šeimos a r t ima 
draugė dr. Serafiną Sukarevi-
č ienė. J i džiaugėsi B a r ū n ų 
nuoširdumu, draugiškumu, šir
dies k i lnumu ir visada s iekiant 
gražaus sugyvenimo. Kazimiero 
Barūno gyvenimo portretą išsa
miu, taikliu žodžiu aptarė visuo
menin inkas žurnal is tas Jonas 
Daugėla. Jis išryškino sukaktu
vininko kilniąsias gyvenimo 
savybes: dorumą, jaut rumą savo 
tėvynei, tolerantiškumą, darbš
tumą, rūpest ingumą savo šei
ma . gražaus sugyvenimo su 
visais siekiantį , visokeriopą 
įnašą į kultūrinį gyvenimą įne-
šantį. Išryškino Barūnų šeimos 
pavyzdingą gyvenimą, va ikų iš
mokslinimą, kur ie nenutolo ir 
nuo savo tautos kamieno. 

Klubo pi rmininkas Gedimi
nas Lapenas, sve ik indamas su
kaktuvininką, dėkingai vertino 
jo veiklą šiame lietuvių telkiny
je , ta lką ir klubo veikloje bei 
atl iekant menines programas ar 
ta lkinant lietuviškose pamaldo
se. Visuomenininkas Vy tau tas 
Abrait is savo ir žmonos vardu 
jubil iatui ir jo seimai padėkojo 
už malonų kvietimą dalyvaut i 
šioje šventėje ir palinkėjo gra
žiausių ateities gyvenimo metų. 
Pokyliui vadovavęs J u r g i s Ja-
nušaitis savo sveikinimo žodyje, 
šalia geriausių linkėjimų, trum
pai aptarė jubiliato Kazimiero 
nueitą kelią. 

Kazimieras Barūnas gimė 19-
12 metais vasario 27 d. Žalnie-
rikių kaime, prie gražaus Ne-

L I E T U V I A I 
P I R M I N I N K A U J A 

A M E R I K O S P A B A L T I E Č I Ų 
K O M I T E T U I 

Jungtinio Amerikos Pabal-
tiečių komiteto (JBANC) meti
nis posėdis įvyko kovo 15 d. Wa-
shington, D.C. Dalyvavo Altos 
p i r m i n i n k o p a v a d u o t o j a s 
Kazimieras Oksas , Altos atsto
vas Washingtone , D.C.. dr. 
Jonas Genys, Vyčių atstovas 
Vincent Boris, Es tų tarybos 
pirm. J. Simonson, Latvių s-gos 
pirm. dr. O. Pavlovskis ir kiti jų 
atstovai — an t r in inka i . 

Šiais me ta i s l a tv ia i eilės 
tvarka šio komiteto pirmininka
vimą perdavė l ie tuviams — 
Amerikos Lie tuvių Tarybai . 
Dabar .JBANC (Joint Baltic 
American National Committee) 
prezidentu yra Altos pirm. G. 
Lazauskas, prez. pav. K. Oksas, 
o JBANC Washington, D.C, 
pirmininkas yra dr. J . Genys. 
Komitetas jau veikia 32 metai. 

muno, Suvalkijoje. Šeimoje Ka
z i m i e r a s buvo j a u n i a u s i a s 
dev in tas vaikas . Pergyveno 
pirmąjį pasaulinį karą, šeimos 
nepriteklius, sunkų gyvenimą. 
Bet mažasis Kaziukas svajojo 
būt i „mokytu vyru". Ir to siekė. 
I savarankišką gyvenimą atėjo 
baigęs technikos mosklus ir įsi
gydamas elektrotechniko diplo
mą. Savo gražiausias gyvenimo 
dienas at idavė neprikl. Lietu
vai , dirbdamas savo specialybė
je Lietuvos kaimų ir miestų 
elektrofikacijoje. 

Karo audroms siaučiant .pami
lo ir 1943 m. vedė gailestingąją 
seserį Jadvygą Bolytę, su kur ia 
j a u baigia sulaukti auksinės ve
dybinio gyvenimo sukakties. 
Barūnų šeimą praturtino du sū
nūs ir dvi dukros. Rūpestingi 
tėvai juos išmokslino, į gyveni
mą išleido ir įkvėpė jiems meilę 
Lietuvai ir dėl to šeimos atžaly
nas glaudžiasi savo darbais prie 
tautos kamieno. 

Grįžtant raudonųjų frontui. 
Barūnai pasitraukė į Vakarus. 
Pokario metais Vaokietijoje, 
Wiesbadene # inž. Kazimieras 
Barūnas drauge su kitais inži
nieriais UNROS pagalba su
organizavo amatų mokyklą, 5 
metus buvo pagrindinis šios 
mokyklos mokytojas ir elektro
technikos skyriaus vedėjas. Iš 
šios mokyklos išėjo daug gerų 
specialistų. 

Po nevilties dienų Vokietijoje 
pagaliau ramesniam gyvenimui 
atvyksta į Ameriką, apsigyvena 
Bostone, dirba didelėje C T . 
Main Engineer ing Co. pro
jektuotoju prie didžiųjų vandens 
jėgainių. Kazimieras dirba sąži
ningai, vadovybės vertinamas, 
o jo projektais, įdėjomis ir 
išradimais daug kartų pasinau
dojo kompani ja . Ir dėl to 
Kazimiero Barūno vardą ilgai 
minės amerikiečiai , nes jis 
Amerikai yra atidavęs dalį savo 
gyvenimo. 

Kazimieras Barūnas visą savo 
gyvenimą gyveno nerimu-tar-
nau t i t ėvynei , rūpin t i s jos 
likimu, aktyvinti visokeriopą 
veiklą išeivijoje ir jungtis į 
ku l t ū r i nė s veiklos plotmes. 
Šalia savo darbo, Kazimieras 
nedelsdamas įsijungia Bostone 
į Dramos sambūrį, į „Modernųjį 
teatrą", kuriuose vaidino pa
grindinius veikaluose vaidme
nis. Šie sambūriai pastatė ne
maža veikalų ir aukšto meninio 
lygio. Ir į jų veiklą savo dalį 
įnešė ir Kazimieras Barūnas. 
J is puikiai valdo žodį, plunksną. 
Daliojo žodžio skaitytojas, pro
gramų vadovas, įvairių organi
zacijų ak tyvus narys , tal
kininkas. 

Sulaukę poilsio amžiaus Ka
zimieras ir Jadvyga Barūnai 
prieš keletą metų gražiai įsikū
rė gražioje Daytona Beach, Fla., 
visai a r t i At lanto . I r čia 
Barūnai nesėdi, bet jungiasi į 
visokeriopą veiklą. Gražiabalsė 
Jadvyga dainuoja chore Sietyne, 
Kazimieras minėjimuose pro
gramų vedėjas, dailiojo žodžio 
skaitytojas, dažnai tikinčiųjų 
maldose skamba jo jautrūs kū
rybos žodžiai. Barūnai jaut rūs 
tėvynės l ikimui. Įvairiomis 
progomis savo stambesnėmis 
aukomis remia LB, Lietuvių 
Fondo ir kitų organizacijų vei
klą. Kazimieras Barūnas seka 
ir politinį gyvenimą, o kai pasi
rodo amerikiečių spaudoje ne
tikslumai, liečiantys Lietuvą, 
tuojau reaguoja laiškais. 

Labai taikliai Barūnų gyveni
mą, jų būdo savumus aptarė 
Jonas Daugėla. Teisingai sako, 
Kazimieras gyveno tėvynės, iš-

Jadvyga ir Kazimieras Barūnai šeimos šventėje. 

ei vijos lietuvių rūpesčiais ir 
savo darbais norėjęs padaryti 
pasaulį gražesnį. 

Po gražių sveikinimų ir linkė
j imų Kazimierui ir Jadvygai 
Barūnams, visų dalyvių vardu 
buvo įteiktos dovanos: Antanas 
Skridulis įteikė gėles, Stella 
Abraitienė dovaną-foto aparatą, 
Juoze Daugėlienė visų dalyvių 
pasirašytą dail. Juozo Sodaičio 
meniškai pruoštą jubil iatui 
adresą. Sveikinimai ir linkė

jimai palydėti, sudainavus jiems 
ilgiausių metų ir valio, valio! 

Pabaigoje padėkos žodžius 
t a rė Jadvyga ir Kazimieras 
Barūnai. 

Savo kalbose padėkojo visiems 
draugams už dalyvavimą šioje 
jų šventėje, už gražius sveikini
mus kalbėtojams, visiems už 
dovanas. Prisiminė jie ir savo 

gyvenimo laimingesnius mo
mentus , o jų buvę daug. Gyve
nimas ir darbai tėvynėje, šeimos 
sukūr imas , ilgas ir gražus šei
mos laimingas gyvenimas, išau
ginti ir į gyvenimą išleisti 
vaikai. 

„Turim padėkot ir Aukščiau
siajam, leidusiam sulaukti man 
tokio gražaus amžiaus. Su meile 
ir pagarba dėkoju ir savo myli
mai žmonai Jadvygai, su kuria 
visą gyvenimą ėjome drauge, 
viens antram padėdami, džiau
gsmais ir rūpesčiais besidalin
dami.. . Gyvenimas buvo gra
žus... tuo šiandien džiaugiamės". 

Pirksiu 
nebrangu, gerai iš laikytą 
šaldytuvą. Skambinti vakarais: 

312-254-7662 
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RELIABLE SERVICE TO YOUR HOMELAND 

STASYS SAKINIS 
Dažytoj— 

iš vidaus ir iš lauko; 
popteriuoja kambarių stenąs 

Darbas garantuotas. 
4S12 S. Paulina, Chicago 

Tai. 312-827-9107 

CLASSIFIED GUIDE 

Dengiami stogai, kalamas 
„siding", bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-247-2837 

VENCK BUILDERS & 
REMODEUNG, INC. 

(312) 264-8100 
INT. A EXT. Remodellng 
Insurance Repalrs 
Porches, Decks, Sldlng, 
Alum. Trim. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

INCOME TAX 
SERVICE 

Dabartiniai pajamų mokesčių įsta
tymai žymiai apsunkino ir ateityje 
apsunkins metinį mokesčių formų 
užpildymą. Profesionaliam, sąžinin
gam ir konfidencialiam patarna
vimui kreipkitės: 

Pranas G. Meilė, CPA 
2649 Weat 63 Street 
CMcago, III. 60629 

Tel . : Raštinė (312) 776-5163 
Namų — (708) 636-5347 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 
737-5168 

RACINE KEPYKLA IR 
DEUKATESAI 

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

Catering 
6216 S. Archer Ave. 
Chicago, IL 60638 

Tel. 581-8500 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedaį 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Puiaski Rd. 

Phone (312) 581-4111 

TORVIL Ltd dealers: 

UKRAINIAN GIFT SH0P 
11758 Mitchall, Hamtramck 
Detroit. Ml 48212 
M (313) 892-6663 
Fax: (312) 892-0618 

QAWEL NORBERT 
1001 Rockvilte Piko 
apt #1109 
Rockvilte. MD 20852 
Tel: (301) 424^602 

UKRAINIAN CERAMIX 
PARCEL & TRAVEL SERVICE 
77 Ontario Vi»w 
Roch«3t»r. NY 14617 
Tel. (716) 544*437 

KLAINS TRAVEL INC. 
336 State St 
Perth Amboy. NJ O8861 
Tel: (908) 826-4496 

ALEX RfSARCNYK 
8840 N Westem 
Des Plains. IL 60016 
Tel: (708) 297-2897 

LEONARDO"* GIFT SMOP 
7101 W Betmont Ave 
Chtcago. IL 60634 
Tel (312) 889-5547 

VCRATMOMAS 
18805 N 43tti Place 
Ptoenor. AZ 85024 
Tel: (802) 58*0629 

LEMONT TRAVEL t SERVICE 
106 Stephan St. s#104 
Lemom. I I 60439 
Tel: (708) 257-1700 

POLONIA TRAVEL AGENCY 
1105 E Rooeevelt Rd 
Lombard. IL 60148 
Tel: (708) 932-9875 

POLONIA TRAVEL AGENCY 
2864 N M.iwaukee Ave 
Chicago. IL 60618 
Tel (312) 2350303 

UNIVER8AL SMIPPING SERVICE 
61 Cabot St 
Ch.cooee MA 01013 
Tel: (413) 592-9082 
Fax (4131 594-7894 

EUROPEAN CRtSTAL * GIFT 
2915 W Devan Ave 
CrMcago IL 60869 
Tel: (312) 973-7669 

MAJCI OISCOUNT WORLO TRAVEL 
3032 N M>lwK*M Ave 
Chicago. H 80818 
Tel (312) 278-7676 
Fax (312,2780*78 

POUSH-AHERtCAN TRAVEL 
2714 E Aliegeny Ave 
Philedelt^is. PA 19134 
Tel. (312) 634-3398 

TRAVEL IDCAS 
4857 YV irvmg Pert Rd 
Chicago. IL 80041 
Tel (312) 28*0026 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
. Vytautas Taras 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta pirmadieni ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad.irtrečiad. susikalbesit 
lietuviškai 

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

REAL ESTATE 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed. Bonded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius* 
B€N SERAPINAS 708 636 2960 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Simaitis 

Iraną Blinstrublene 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 S. Kadzl* Ave). 
Tat. 436-7878 

FIRST RATE REAL ESTATE 
AUŠRA KRIŠČIŪNAITĖ 

PADAUNO 
Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuvių, anglų ir 
ispanų kalbomis 
* Nemokamas namų 

(vertinimas 
* Perkame ir 
parduodame namus 

* Apartmentus ir žemę 
* Pensininkams 

nuolaida 
" Greitas ir sąžiningas 

- ^ B -
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patarnavimas ^"~— "" ^ ^ ^ 

Malonėkite kreiptis šiuo telefonu: 
( 3 1 2 ) 7 6 7 - 2 4 0 0 

4545 W. 67th Street. Chicago. IL 6062S 

Ontu 
^r^2l MIS 

ACCENT REALTY, INC. 
52f55 West 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453 

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

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

MISCELLANEOUS 

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

Tsl. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 W«st 95th Strat 
Tai. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

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

Turiu Ch iogos miesto leidimą Difbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į: Hermis Deckys 
T « . SSS-4624. Nuo 8 r y to Nrt W > . 

Kalbėt- iie-uv Sna> ' 

REAL ESTATE 

mm 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kadito Ava., 

CMcago, H. 66828 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• VM agantal kalba lletuviakal 
• Nuolaida* pensininkams 

Ontui^. 

- 8li8^ 

REALMART, INC. 
6602 S. Puiaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairiu nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 

Bus. 312-585-6100, res 312-778-3971 

FOR SALE 
By ownor Garflald Rldga 3 bdrm. 
brick raised ranch completely up-
dated; full basement; 2 car garage. 

Call 312-585-2416 

Ontui)^ KMIEOK REALTORS 

a 7922 S. Puiaski Rd. 
. 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei nor i te parduot i ar p i rk t i na
mus, kreipki tės į Danute Maye r . |i 
p r o f e s i o n a l i a i , s ą ž i n i n g a i ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
ve l tu i . 

Sav. parduoda 4 mlag., 3 vonių 
namą Lamonte. 2/3 akro sklypas. 
Didelis šeimos kamb. su židiniu ir 
baru, svečių kamb., raštinė, veran
da, balkonas ir 2 auto. garažas. 
$219 ,000 . T o l . 708-257-6808 

a —^—— • 

Hot Springs, Arkansas parduo
damas tėvų palikimo mūrinis 
namas arti krautuvių ir autobuso. 
Kreiptis: Baavera Raalty, ta i . 
501-321-1151 

FOR RĖKT 

Išnuomojamas gražus 3 kamb. 
butas su šiluma ir vėsinimu. Arti 
66 St. ir Francisco Ave. $350 { 
mėn. 

Tai . 737-7202 arba 737-7200 

Mnuomofamas 3V* kamb. butas antr 
aukšte, iš kiemo puses, Marąuette Pk. apyi 
Su šiluma, virykla, šaldytuvu. Pagei
daujama dirbantis asmuo. Galimybė 
išsinuomoti garažą. Galima užimt nuo bal. 
1 d. Tai. 312-77S-SS4S. Skamb. bet 
kuriuo laiku. 

Jai mėgstate ramų kampelį, Is-
nuomoju naujai išdekoruotą 
vieną kambarį su baldais. Informa
cijai skambint: 312-925-7428 

HELP VVANTED 

CHILDCARE HOUSEKEEPING JOBS 
If you speak Engtisn & have references. 
my agency has jobs for you. 

Call Roaalla Sbora 
312-849-0822 

8«tw»«n 9 am S • p m 

PAVASARIO KELIONĖS Į VILNIŲ 
Chicago—Vilnius (į vieną pusę) $621.00 

Vilnius—Chicago (į vieną pusę) $599.00 
(pačiam pasirūpint transportaciją iš Vilniaus į Varšuvą) 

Chicago—Vilnius Chicago $872.00 
(ten ir atgal) 

Vilnius—Chicago—Vilnius $715.00 
(pačiam pasirūpint transportaciją iš Vilniaus į Varšuvą) 

GOLD VVINGS TRAVEL 
5348 N. Mlhvaukao 
Chicago, IL 60630 
Tai. 312-775-5700 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, Fl. 

PRASMINGAI PRALEISTA 
POPIETĖ 

Lietuvių Bendruomenės pir
mininkas Juozas ir Jadvyga Pa
imliai vasario 16-tąją į savo 
namus pakvietė kiek didesnį 
būrį savo artimųjų. Tokie pa
bendravimai mūsų telkinyje 
dažnas reiškinys. Tai įvairių 
progų prisiminimas. Tačiau šį 
kartą šalia pažmonio pradžioje 
buvo prisiminta Lietuvos nepri
klausomybės — Vasario 16-
tosios šventė. 

Vilniaus radijas skelbė, kad 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventę visame pasaulyje gyveną 
lietuviai švenčia tą pačią dieną 
— vasario 16-tąja. Tad ir šio 
susibūrimo svečiai trumpai šią 
brangią dieną paminėjo. 

Valė Skridulienė gražiame, 
prasmingame savos kūrybos 
žodyje-maldoje prisiminė Lietu
vą, žuvusius už laisvę, įvykusį 
stebuklą — nepriklausomybės 
atkūrimą, už visa tai dėkojo 
Aukščiausiajam drauge prašy
dama jo globoti mūsų tėvynę 
Lietuvą ir ją vesti taikos, kil
nių idealų, vienybės ir laisvės 
keliais. 

Juozas Paliulis, pasveikinęs 
svečius, paryškino šios brangios 
mums dienos reikšmę, pasi
džiaugė, kad ją švenčia visa 
Lietuva ir ją švenčia visi 
lietuviai, kur tik pasaulyje 
bebūtų. Šią šventę dera minėti 
vasario 16-tąją, nes be jos 
nebūtų ir kovo 11-tosios. Tylos 
susikaupimo minutę svečiai pri
siminė Lietuvą, kovotojus už 
laisvę ir žuvusius didvyrius. Po 
to visi dalyviai sugiedojo Lietu
vos himną. 

Graži, prasminga akimirka, 
skirta mūsų tėvynės nepriklau
somybės prisiminimai. Seimi
ninkai buvo pramatę ta proga 
pagerbti ir išvakarėse koncerta
vusią solistę Nijolę Ščiukaitę, 
tačiau ji tą dieną turėjo anksti 
išvykti į Miami ir ten atlikti 
koncertą, tad šiame susibūrime 
negalėjo dalyvauti. 

PRASMINGI ĮNAŠAI Į 
LIETUVIŲ FONDĄ 

Šiame telkinyje jau treti 
metai darbuojasi Lietuvių Fon
do įgaliotinis, besirūpindamas į 
Lietuvių Fondo narių gretas 
įrašyti ir čia gyvenančius lietu
vius. Įgaliotinis džiaugiasi ir 
nuoširdžiai dėkoja visiems, į jo 
prašymus atsiliepusiams su į-
vairaus dydžio įnašais. Turima 
ir gražių pavyzdžių. 

Štai kultūrininkas ir visuome-
ninkas Kazimieras BarGftas. ar
tėjant jo 80 metų an^Uu^ su
kakčiai, ta proga vėl ..rambes
niu įnašu papildė savą jau 
turimą LF įnašą. Ta proga jis 
pažymėjo: „Dievulis davė su
laukti tokio gražaus amžiaus. 
Jam už tai dėkodamas, ne
užmirštu ir lietuvybės išlaiky
mo reikalų. O tą atlieka Lietu
vių Fondas. Tai ir tebūnie šis 
įnašas kaip padėka už duotą 
laimingą gyvenimą..." 

Praėjusiais metais iš šio 
pasaulio išsiskyrė labai tylus, 
darbštus daktaras Haris Ben-
der. Jo mylima žmona Elitą, 
gyv. netoli Chicagos, jo šviesų 
atminimą įamžino LF su pradi
niu įnašu. Ji pažymėjo: Mylimas 
Haris telieka gyvas LF šei
moje... 

Visuomenininkas žurnalistas 
Kazys ir Jadvyga Karužai, gyv. 
Los Angeles rašo: „Siunčiam 
Lietuvių Fondui įnašą ir tuo 
norime jame įamžinti savo gerai 
besimokantį vaikaitį, studentą 
Vitą Venckų. Tikime, kad Vi
tas, baigęs mokslus, ištikimai 
tarnaus Lietuvai, taip kaip 
dukraitė Daiva Venskutė. 
Anksčiau Kazys ir Jadvyga į LF 
įrašė savo vaikaičius Petrą ir 
Viktorą Karužus. 

Įgaliotinis dėkoja visiems, pri
simenantiems įvairiomis pro
gomis Lietuvių Fondą, kurį 
paremia ir savais įnašais. 

Visuomenininkus ir žurnalis
tus Joną Daugėlą ir Vytautą 
Abraitį buvo pakvietę Atlantos 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kės pirmininkas prof. Pranas 
Zunde į Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjimą vasario 
16 dieną. 

Svečiai nuvyko į Atlantą, da
lyvavo minėjime ir pasakė kal
bas: Jonas Daugėla lietuviškai, 
Vytautas Abraitis angliškai. 
Vytautas Abraitis daugiau savo 
kalboje lietė Lietuvos istorinę 
praeitį, o Jonas Daugėla kalbėjo 
apie dabartinę Lietuvą, jos 
siekius, įvykius ir ateitį. 

Po to abu svečiai gražiai 
pabendravo minėjimo vaišėse su 
Atlantos lietuviais ir minėjimo 
dalyviais. 

Jurgis Janušaitis 

St. Petersburg, Fla. 
VASARIO 16 D. PROGA 
Amerikos lietuvaitė Victoria 

T. Jacobson iš St. Petersburg 
Beach, Fl. sukvietė St. Peters-
burgo ir apylinkių lietuvius, 
taip pat ir Šv. Jono bažnyčios 
amerikiečius parapiečius 
vasario 9 d. 10 vai. ryto į jos 
užprašytas Vasario 16 diens pro
ga šv. Mišias. Tai jau 14 metai, 
kai lietuviškos giesmės ir 
Lietuvos himno žodžiai skamba 
šiuose Dievo namuose. Šią tra
diciją pradėjo Amerikoje gimusi 
ir augusi lietuvė Victoria Jacob
son, prieš 14 m. Tačiau, pagal 
jos pasisakymą, tai paskutinės 
šv. Mišios. Lietuva laisva ir šios 
paskutinės mano organizuo
jamos šv. Mišios yra padėka 
Viešpačiui ir visiems, kurie dir
bo, kovojo ir gyvybę paaukojo 
dėl jos laisvės. 

Per 14 metų Victoria, kaip ją 
visi bičiuliai vadina, sugebėjo ne 
tik suorganizuoti iškilmingas 
šv. Mišias amerikiečių parapi
joj, bet ir iškelti Lietuvos tri
spalvę prie miesto savivaldybių 
St. Petersburge, St. Petersburg 
Beach, Pasadena, Treasure 
Island ir Gulfport. Taip pat ir 
1980 m. su lietuvių delegacija 
įteikė mūsų trispalvę tuo laiku 
Floridos gubernatoriui Bob 
Graham Floridos sostinėje 
Tallahassee bei kongresmanui 
Bill Young, Washington, D.C. 

Šiai energingai jau 80 metus 
peržengusiai Victoriai Lietuvos 
trispalvė per visą jos gyvenimą 
suteikė garbę. Ji nenuilstamai 
visus bandė supažindinti su jos 
prasme. Paklausta v ieno 
žurnalisto, kas yra taip 
ypatinga apie šią vėliavą, ji su 
savo poetišku balsu ir išraiška 
pareiškė: Geltona — tai gelsvų 
javų, linų laukai ir lietuvio 
saulėta dispozicija. Žalia — 
aukštų pušų šlamėjimas ir lietu
vio nepalūžtama viltis. Raudona 
— tai kraujas, kurį lietuvis 
praliejo dėl tėvynės laisvės. Vic
toria su šia trispalve prašė, 
gynė, mokė ir su pasididžiavimu 
žengė per politikų duris ir kėlė 
Lietuvos bylą laisvajam 
pasauliui. 

Giliai tikinti ji jautė pareigą 
ypačiai amerikiečius įjungti 
į bendrą maldą dėl Lietuvos 
laisvės. Tad per 14 metų, nesi
gailėdama didelių finansinių 
išlaidų bei sveikatos Vasario 16 
d. proga šv. Mišios Šv. Jono 
amerikiečių parapijoj būdavo 
kuo iškilmingiausios. Taip ir 
šiais metais. Mišiose dalyvavo 
9 kunigai. Didžiulė bažnyčia 
pilna parapiečių, turistų, vie
tinių lietuvių bei suvažiavusių 
iš apylinkių ir įvairių Amerikos 
vietovių, iš viso apie 500 lietu
vių ir arti 2000 amerikiečių. Pa
grindinis iškilmingų mišių ce
lebrantas ir pamokslininkas 
kun. Albertas Contons (Kontau-
tas), šv. Mišiose kartu dalyvauja 
kun. Steponas Ropoias, OFM, 
kun. dr. Matas Čyvas, kun. dr. 

Grabys, kun. Mykolas Kirkilas, 
kun. Juozas Kluonis, kun. 
Jonas Gasiūnas, garbės svečiai 
evangelikų liuteronų vyskupas 
išeivijai Hansas Dumpys ir kun. 
dr. Eugenijus Gerulis. Lietuvės 
moterys su Victoria priešakyje 
pasipuošusios gintarais ir tau
t in ia i s drabužiais už ima 
pirmuosius suolus ir praturtina 
šventiškai išpuoštą bažnyčią. 
Vargonų muzika ir St. Peters-
burgo lietuvių mišrus choras 
vadovaujamas muziko P. Ar-
mono melodingai ir galingai 
užpildo didel ius bažnyčios 
skliautus. Kunigo Alberto Con
tons pamokslas ang l i ška i 
supažindino amerikiečius su 
kilnia Lietuvos istorija ir kova 
dėl laisvės atgavimo. Dėkojo 
Viešpačiui už laisvę ir prašė 
melstis dėl jos stiprios ateities. 
Evangelikų liuteronų vyskupas 
Hansas Dumpys savo pamoksle 
ir sveikinime taip pat pabrėžė 
kilnią Lietuvos praeitį ir prašė 
vieningai visiems jungt is į 
bendrą maldą dėl gražios, lais
vos tėvynės. 

Gražiai suorganizuotas Rad
vilienės tautiniais drabužiais 
pasipuošęs St. Petersburgo litu
anist inės Saulės mokyklos 
jaunimas į altorių nešė įvairias 
dovanas, o Harry Petrauskas ir 
Dana Mažeikienė šv. Mišių 
auką. Po Mišių pagal 14 metų 
tradiciją Victoria buvo sukvie
tus 130 savo pažįstamų ir 
bičiulių į Scandia restoraną 
toliau pabendrauti jx pasi
džiaugti šia i šk i lminga ir 
džiaugsminga jau nepriklauso
mos Lietuvos švente. 

Prie elegantiškai papuoštų 
stalų galėjai matyti svečių iš 
Chicagos, Bostono, Washing-
tono, Pittsburgo, Tampos ir 
kitur. Šalia dvasiškių matėsi 
Adelė Zunes iš Balzeko muzie
jaus, ilgametė Vyčių choro pre
zidentė Estelle Rogers, Marija 
Remienė, Dalia Mackialienė, dr. 
Staniulis su žmona, dr. Degesys 
su žmona, A. Devenienė-Grigai-
tienė su vyru ir daug kitų. 

Prie garbės stalo šalia Victo-
rios sėdėjo dr. K. Bobelis su 
žmona, kun. Albertas Contons, 
Šv. Jono parapijos klebonas 
John Murphy, Victorios ilgame
tė draugė Betty Gelston, Harry 
Stasys Petrait is ir žmona. 
Pranas S. Petraitis, buvęs gar
sus krepšininkas, 1938 metais 
pa^ivežęs aukso medalį iš Lie
tu s, pravedė šios popietės 
trumpą programą. Programa 
prasidėjo kun. Albertui Con
tons sukalbėjus invokaciją. 
Toliau Harry Petraitis padėkojo 
Victoriai už jos nepailstamą 
energiją, finansus ir darbą, 

• įdėtą per visą jos gyvenimą, 
keliant Lietuvos reikalą kita
taučių tarpe, o ypač per pasku
tinius 14 metų suruošiant 
tokias puikias vasario 16 d. pro
ga šventes. Kalbėtojais buvo 
pakviesti dr. K. Bobelis, kuris 
ir toliau su nepalūžtama ener
gija ir meile Lietuvai prašė visų 
savo jėgomis nepamiršti ir pa
dėti atsikuriančiai tautai. Vys
kupas Hansas Dumpys dėkojo 
už suteiktą progą dalyvauti 
šiose iškilmėse ir iškėlė Lietu
vos garbingą kovą dėl laisvės ir 
prašė, kad ir toliau melstumėms 
dėl stiprios ir moralios laisvos 
tėvynės. Klebonas John Mur
phy džiaugėsi, kad jo parapijoje 
lietuviai kartu su jo parapiečiais 
meldėsi dėl Lietuvos laisvės ir 
linkėjo Victoriai daug sveikatos. 
A. Devenienė Grigaitienė savo 
moterišku švelnumu gražiai 
apibūdino Victoria, sakydama, 
kad ji yra pavyzdys tikros 
Amerikos leituvaitės patriotės. 
Gale programos pati Victoria 
tarė žodį. Ji padėkojo visiems 
atsilankiusiems taip pat ir savo 
komitetui Helen Radvilienei, 
Danai Mažeikienei ir ypač Emi-
ly ir Harry S. Petraičiams, kurie 
įdėjo daug darbo ir valandų, kad 
ši padėkos šventė, minint Va
sario 16 d. būtų kuo iškilmin
giausia. Dana Mažeikienė su 
Helen Radviliene atsidėkoda-
mos visų sukviestų svečių vardu 
įteikė Victoriai puokštę gėlių, 

palydint aplodismentais ir su-
giedant ilgiausių metų. Po 
kalbų dar ilgai svečiai bendra
vo, pasigirdo net ir akordeono 
garsai. Pati Victoria, būdama 
muzikali, mėgsta lietuviškas 
melodijas ir pasikvietus svečią 
pas save pasveikina jį pagro
dama lūpine armonikėle kokią 
nors lietuvišką polkutę. Taip ji 
ir mane sutiko. Pirmiausia Vic
torios užklausiau, kas jai įdie
gė tiek tėvynės meilės, kad ja 
rūpinasi jau tiek daug metų, o 
pasitraukus į pensiją net 14 
metų savo jėgomis supažindino 
sve t imtauč ius su Lietuvos 
laisvės troškimu ir jos kova. Vic
toria atsakė, kad didžiausią 
įtaką jai padarė jos pusbrolis dr. 
Jonas Kalpoką ir prelatas Jonas 
Balkūnas. 

Po antro pasaulinio karo at
vykus jos pusbroliui dr. Jonui 
Kalpokai į Ameriką jis jai 
pasakė: Victoria, Tu gimei 
Amerikoje dėl to, kad galėtum 
ištiesti ranką per Atlantą ir 
padėti visiems kitiems liku
siems. O ilgametis draugas 
prelatas Ealkūnas dažnai mane 
paskatindavo ir, kai jam saky
davau, kad Lietuva bus laisva 
ir kad per Vasario 16 Lietuvos 
trispalvė turi plevėsuoti visose 
Amerikos valstijos sostinėse, tai 
prelatas man sakydavo Victo
ria, kad šie tavo žodžiai iš Tavo 
lūpų tiesiai eitų į Dievo ausį, tas 

man suteikdavo jėgų toliau 
dirbti. 

Victoria ne tik domisi poli
tika, bet jai įdomu ir žmogaus 
jausmai, savo gyvenime dirbo 
fizine terapiste. Jai žmogus yra 
labai artimas, taip pirmą kartą 
tave sut ikus Victoria gan 
t iksl iai jaučia tavo vidinį 
pasaulį ir kartais net įspėja ar 
pamoko, kuri išeit is būtų 
geriausia. 

Paklausta, ką ji linki dabar
tiniam jaunimui Lietuvoje ir 
išeivioje, ji atsakė: tiek metų ko
munizmo įtaka formavo jauno 
lietuvio charakterį, linkiu, kad 
dabar jaunimas Lietuvoje vėl 
taptų doru, giliai tikinčiu ir gar
bingu lietuviu, o išeivijos jau
nimas visuomet didžiuotųsi 
savo etnine kilme ir lietuvybė 
augtų ir žydėtų jų tarpe. 

Tuo baigėsi dar viena graži St. 
Petersburge virtusi tradicija, ir 
jos puoselėtoja energinga patrio
tė Amerikos lietuvė Victoria 
išėjo į nupelnytą pensiją. Ačiū 
Victoriai. Viliamės, kad ši tra
dicija dar nesibaigs. 

Elvyra Vodopal ienė 
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OFICIALIAI - PAVASARIS 
Chicagoje ketvirtadienį, kovo 

19 d., susilygino dienos ilgis su 
nakties ir oficialiai prasidėjo pa
vasaris, nors diena pasiliko 
šaltoka, kad ir be žadėto iškris
ti sniego. 

Jeigu tai būtų mano galioje, 
aš visose istorijose, virš visų 
didvyrių vardų, ugnimi išrašyčiau 
vieną žodį — MOTINA. 

N. Mazalaitė 

PADĖKA 
Aukščiausiojo pašaukta mūsų mylima Mamytė, Senelė ir 

Prosenelė 

A.tA. 
ALFONSĄ ŠARAUSKIENĖ 

mirę įyys m. vasario mėn. 14 d. Buvo palaidota Čikagoje, Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Pirmiausia dėkojame gerajam Dievui leidus brangiai 
Mamytei sulaukti gilios senatvės. Savo gyvenime niekad 
nesirgusi, be skausmų užbaigė šią žemišką kelionę. 

Nuoširdžiai dėkojame Cicero Šv. Antano parapijos 
klebonui M. Brophy ir kun. A. Rutkauskui už sukalbėtas 
maldas koplyčioje. 

Dėkojame kun. V. Rimšeliui ir kun. J. Duobai už 
sukalbėtą rožinįjbroliui T. Margiui, MIC ir broliui V. Žvingi-
lui, MIC, už išreikštą užuojautą, maldas ir rūpestingą 
paslaugą. 

Dėkojame Sv. Kazimiero seselėms iš Cicero ir Čikagos, 
pagerbusioms mūsų a.a. Mamytę gausiu atsilankymu 
koplyčioje, už paaukotas šv. Mišias ir maldas. 

Iš visos širdies dėkojame Lietuvoų Dukterų draugijai už 
išreikštą užuojautą spaudoje ir atstovėms, E. Kantienei, O. 
Šmitienei ir J. Smilgienei, už tartą jautrų atsisveikinimo žodį 
ir sukalbėtą rožinį. 

Esame dėkingi Katalikių Dukterų Cicero skyriaus narėms 
ir jų kapelionui kun. J. Tulko už maldų pravedimą. 

Ypatinga padėka kun. A. Zakarauskui, klebonui M. 
Brophy, kun. J. Tulko, kun. J. Vaškui, kun. P. Cibulskiu. ir 
kun. A. Rutkauskui už atnašautas gedulingas šv. Mišias. 

Dėkojame kun. A. Zakarauskui už pasakytą prasmingą 
pamokslą bažnyčioje ir atliktas religines apeigas kapinėse. 

Nuoširdus ačiū kun. A. Rutkauskui, daugelį kartų 
aplankiusiam mūsų Mamyte namuose, už aprūpinimą Šv. 
Sakramentais, už palydėjimą į kapines ir už sukalbėjimą 
maldos prieš gedulingus pietus. 

Anūkų neštas karstas į Amžino Poilsio vietą buvo pasku
tinis patarnavimas savo Senelei. 

Nuoširdžiai dėkojame mielam J. Rugeliui pravedusiam 
giesmes kapinėse. 

Dėkojame solistai D. Stankaitytei už jautrias giesmes 
bažnyčioje. 

Reiškiame ypatingą padėką dr. P. Kisieliui, per eilę metų 
teikusiam Mamytei stropią priežiūrą. 

Gili padėka mieliems A. ir R. Malėtoms už ypatingą 
atjautimą ir pagalbą mūsų gilaus liūdesio valandoje. 

Esame dėkingi giminėms, draugams ir pažįstamiems už 
skaitlingą dalyvavimą, gausias šv. Mišių aukas, gėles, iš
reikštą paguodą žodžiu bei raštu, atsilankymą koplyčioje, 
dalyvavimą gedulingose pamaldos ir palydėjimą į kapines. 

Dėkojame laidotuvių dir. J. Vance už rūpestingą 
patarnavimą. 

Liekame visiems nuoširdžiai dėkingi. 

Giliam liūdesy likę: dukros ir sūnus: Genovaitė, Petrė, 
Ona, Alfa, Regina ir Justas su šeimomis. 

D A L I E T U V O S A I 
Ved* KAZĖ BRAZDŽIONYTE 

Kaadien nuo pirmadienio iki penktadienio 
8:30 — ifcOO v. vakaro. 

Viao» laido* ii WCEV rtoties 
1450 AM banga. 

Adresu: 511 So. Nolton Ave. 
WUlow Springs, 1L. 80480. 

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

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapjos choro dalyvei 
FILINAIBRAUNIENEI tariame užuojautos žodžius, 
mirus Lietuvoje jos seseriai 

ONAI STAUGAITIENEI 
Choras ir dirigentai 

Chicago 

Lietuvių Bendruomenės Švietimo Tarybos vice
pirmininkei ANGELEI KRAUJELYTEI BAILEY ir 
šeimai reiškiame gilią užuojautą jos mylimai 

A.tA. 
MAMYTEI, Sibiro tremtinei, 

Lietuvoje mirus. 

Mielą draugę ONUTE LUKIENĘ jos vyrui 

A.tA. STASIUI 
mirus,nuoširdžiai užjaučiame linkėdamos stiprybės 
sunkiose dienose. 

Dana 
Dana 
Gailutė 
Irena 

Irena 
Janina 
Nijolė 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 meru praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago. Illinois 6062«* 

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus la idotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

• 
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x „Draugo" atkarpoje šian
dien baigiame spausdinti Bro
niaus Aušroto knygos ištrauką 
„Vokietija išlaisvinti nesi
ruošė". Antradieni, kovo 24 d., 
pradėsime spausdinti Vytauto 
Volerto „Sąlyčiai su komunis
tais". 

x „Volungė", su jungus i 
visas dainuojančias pajėgas 
Toronte, atvyksta į Chicagą ir 
„Draugo" koncerte balandžio 4 
d., šeštadienį, 6 vai. vak. Mari
jos aukšt. mokyklos pateiks 
savo repertuarą Chicagos 
lietuviams. Chorui vadovauja 
Dalia Sknnskaitė-Viskontienė, 
muzikinę dalį tvarko muz. Jo
nas Govėdas. Jau dabar galima 
įsigyti bilietus N. ir J. Vaznelių 
parduotuvėje. 

x A. V. Dundzilos straipsnis 
spausdintas „Skautų Kelyje", 
skirtame „Drauge" Skautų 
sąjungai, buvo gautas iš asmens 
be autoriaus žinios. Straipsnis 
buvo skirtas „Dirvos" redakcijai 
ir „Dirvoje" spausdintas. 

x Patikslinimas. „Draugo" 
kovo 19 laidoje 6 psl., aprašant 
Lietuvos solistų susibūrimą 
Seklyčioje, parašyta, kad 
kalbėjo A. Valaitis, o turėjo būti 
kalbėjo A. Vasaitis. Už klaidą 
atsiprašome. 

x „Draugo" ta lk in ink ių 
rengiamas koncertas bus ba
landžio 4 d., šeštadienį, 6:00 v.v. 
Marijos aukšt. mokyklos salėje. 
Dainuos iš Toronto atvykęs 
„Volungės" choras, vado
vaujamas muz. Dalios Skrins-
kaitės-Viskontienės. Bilietus 
galima įsigyti Gifts Interna-
tional-Vaznelių krautuvėje, 
2501 W. 71 St., Chicago, IL 
60629, tel. (312) 471-1424. 

(sk) 

x Kovo 11-šios minėjimas šį 
sekmadienį, kovo 22 d., ruošia
mas LB Marąuette Parko apy
linkės valdybos, vyks 11:30 v.r. 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos salėje. Bus Jono Dainausko 
paskaita, o meninėje dalyje — 
solistai Atkočiūnienė ir Cicėnas 
bei lituanistinės mokyklos 
mokinės. Minėjimui pasibaigus 
vyks LB apylinkės susirinki
mas. Visi kviečiami. 

(sk) 
x Padėkite vargstantiems 

Lietuvoje: Žaibo Nr. 6: miltai, 
cukrus, ryžiai, aliejus, kava, 
kakava, druska, kumpis, per
sikai, ananasai, slyvos, razinos, 
apie 60 svarų deficitinio mais
to su pristatymu į namus — 
$100.00 „Žaibas" 9525 So. 
79th Ave„ Hickory Hills, 111. 
60457. Tel. (708) 430-8090. 

(sk) 

x Dėmesio Floridos gyven
tojams! Kviečiame keliauti į 
Lietuvą. Išvykstam birželio 4 d. 
sugrįžtam liepos 4 d. Pilna bilie
to kaina $1,165.00. Kreiptis į 
G.T. I n t e r n a t i o n a l (708) 
430-7272. 

(sk) 

x Svarbu žinoti, kas vyksta 
kasdien besikeičiančioje Lietu
voje? Neturintiems galimybių 
klausytis „Rytmečio ekspreso" 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio 11 vai. ryto per WPNA 
1490 AM bangomis, siūloma sa
vaitinė Lietuvos įvykių 
apžvalga „Labas rytas!" iš tos 
pačios radijo stoties sekma
dieniais nuo 8 vai. ryto. Dėl 
skelbimų kreipkitės tel. (708) 
524-9762 arba adresu: P.O. Box 
3878, Oak Park, IL 60303. Lai 
dos girdimos Illinois, Indiana ir 
Michigan valstijose. Klausyki
tės ir būsite informuoti! 

(sk) 

x „Draugo" administracija 
p r aneša , kad jau pradeda skai
ty to jams , ,Draugą" s iųs t i 
kompiuteriu. Turima viltį, kad 
siuntimo modernizavimas padės 
geriau patarnauti mūsų skai
tytojams. Bet mes iš anksto 
turime atsiprašyti už perėjimo 
į kitą siuntinėjimo sistemą klai
das, nes daugelis skaitytojų su 
mumis susisiekė dėl klaidų ir 
pasikartojimų, kad mes tas klai
das galėtumėm ištaisyti. To 
lauksime ir ateityje. Kitos 
žinios bus duodamos atei
nančiomis dienomis. 

x Pop ie t ė su muz. F a u s t u 
Strol ia bus kovo 26 d., trečia
dienį, 2 vai. p.p. Vyresniųjų lie
tuvių centre Seklyčioje. Žinias 
iš Lietuvos ir plataus pasaulio 
perduos koordinatorė Aldona 
Šmulkš t ienė . Veiks laimės 
šulinys, bus duodami obuoliniai 
blynai. Kviečiami visi dalyvauti 
ir visi yra laukiami. 

x R i m a s ir J a n e Miečiai, 
gyveną Toronte Kanadoje, 
džiaugiasi susilaukę pirmgimio 
sūnaus Dariaus Antano, jų tė
vai džiaugiasi nauju vaikaičiu. 

x Už mirus ius b ro l ius Kęs-
tut iecius šv. Mišios bus kovo 22 
d., sekmadienį. Po pamaldų bus 
konventas Dainos restorane. 
Įėjimas iš Washtenaw gatvės. 

x S u v a l k i e č i ų d r a u g i j o s 
nar ių susirinkimas bus kovo 27 
d., penktadieni, 1 vai. po pietų 
Z. Kojak salėje, 4500 So. 
Talman A ve. Nariai prašomi 
dalyvauti, nes reikės padaryti 
nutar imus ateities veiklai. Po 
susirinkimo bus vaišės. 

x L iaud ies meistro Povilo 
Tamul ion io medžio dirbinių 
paroda Lietuvių Dailės muzie
juje, Lemonte. Atidarymas 
kovo 21 d., šeštadienį, 7:30 v.v. 
Kviečiame visus apžiūrėti pasi
grožėti ir pasižmonėti. 

(sk) 

x J a u laikas tvarkyt i mo
kesč ius valdžiai (income tax)! 
Algis A. Luneckas , kaip ir 
visada per ilgą eilę metų, pasi
ruošęs jums patarnauti šešta
dieniais savo įstaigoje, 2501 W. 
69 St., Chicago. Susitarimui 
prašau skambinti 312-778-0800. 
Reikalui esant, su malonumu 
atvyksiu į namus ir užpildysiu 
formas. Algis A. Luneckas , 
Accountant . 

(sk) 
x Lietuvoje le idžiama agr. 

V lado Tiškaus monografija. 
Kolegos agronomai, pažinę V. 
Tiškų, prašomi siųsti savo atsi
minimus apie jį: Kazei Toli-
šienei, V. Krėvės prosp . 23-46, 
K a u n a s 3009, I i thuan ia , arba 
E. Valantinienei, 6505 S. Fair-
field, Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x Siunt inia i į Lietuvą per 
A T L A N T A I M P O R T ~X-
P O R T : siuntinio, svei *Čio 
virš 100 svarų persiuntimo 
kaina 69 centai už svarą, 1' 
gvesnių siuntinių 79 centai . 
Siuntinius galima atsiųsti UPS 
Neilgai t runkant persiunčiami 
pinigai doleriais Jūsų giminėms 
Lietuvoje. Čia už pigią kainą ga
lima nupirkti bilietus giminai
č iams iš Lietuvos a tskr is t i į 
C h i c a g o : v iener ius metus 
galiojantis bilietas tekainuoja 
767 dolerius; užsukite, jei nori
te pratęsti vizas. ATLANTA 
I M P O R T EXPORT, 2719 W. 
71 St., Chicago IL 60629. Tel. 
(312) 434-2121. 

(sk) 

x P rasming iaus i a dovana 
v isoms progoms aukščiausios 
kokybės reprezentacinė kom
paktinė plokštelė „IN MEMO-
R I A M " — komp. A. Rekašiaus 
monumenta l in i s paminklas 
Lietuvos aukoms. ELLA RE-
C O R D S 5 Alder Ln. AVON, 
CT 06001 $15 US, $20 KAN. 
su pers iun t imu. 

(sk) 

x M a r g u č i o r e n g i a m a s 
smuikininko Raimundo Kati
liaus ir pianisto Antano Sme
tonos koncertas bus šį sekma
dienį, kovo 22 d., 3 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Bilietų kasa 
pradės veikti 1 vai. p.p. Kon
certas prasidės punktualiai. 
Prašome nesi vėluoti. Po kon
certo bendros vaišės kavinėje. 
Visi kviečiami. 

x Akademinio Skautų są
jūdžio Vydūno fondo keturias
dešimties metų sukaktis bus 
iškilmingai paminėta sekma
dienį, kovo 29 d., Lietuvių Tau
tiniuose namuose Chicagoje. 
Akademinė dalis prasidės 3 vai. 
p.p. Bus meninė programa ir 
vakarienė. Laukiama gausaus 
atsilankymo, ypač Vydūno fon
do stipendijomis ir paskolomis 
pasinaudojusių akademikų). 
Visuomenė maloniai kviečiama. 

x „Žiburėlio" Montessori 
mokyklėlė bus atidarą apžiū
rėjimui sekmadienį, balandžio 5 
dieną, nuo 10:30 iki 1 vai. Šiuo 
metu vyksta ir registracija atei
nantiems 1992-93 mokslo me
tams. „Žiburėlio" mokyklėlė 
yra Lemonte. 

x Žemaičių Kultūros klubo 
narių metinis susirinkimas bus 
trečiadienį, kovo 25 dieną, 1 vai. 
po pietų Kojak salėje, 4500 So. 
Talman Ave. Nariai prašomi da
lyvauti, nes yra svarbių reikalų 
aptarti. Po susirinkimo bus vai
šės. 

x Gegužės 2 d. 6 v.v. bus 
lėšų telkimo vakarienė Odyssey 
laive, paremti Mercy Lift lab
daros veiklą. Dėl informacijos ir 
rezervacijų prašome skambinti 
Ritai Kisielienei 708-441-8137. 

(sk) 

x Dukterėčia Virginija Bal-
č i a u s k a i t ė - Z a b a r a u s k i e n ė 
ieško dėdės Kozmos Balčiaus-
ko-Balčius, gyv. Floridoje. Pra
šau atsiliepti ir rašyti arba 
skambinti: A. Barauskas, 28 
W. 109 St., Chicago, IL 60682, 
tel. 312-568-1614. 

(sk) 

x Kaip ir kiekvieno mėne
sio paskut ini sekmadienį, 
kovo 29 d. BALTIA EXPRESS 
(member of AMBER GROUP) 
priiminės siuntinius Lietuvių 
centre Lemonte, nuo 9 vai. ryto. 
Dar galėsite pasiųsti velykinį 
siuntinį lėktuvu. Ne tokie sku
būs siuntiniai tik 90 et. už 
svarą. Pasiteiravimui skam
binkite nemokamu telefonu 
1-800-SPARNAI arba 1-800-
772-7624. 

(sk) 

Lietuvių Operos choras, kuris ruošiasi Verdi „Otelio" operos spektakliams, savo repeticijos metu. 
Prie fortepiono matyti Manigirdas Motekaitis. 

Nuotr. Martyno Vidzbelio 

CHICAGO J IR APYLINKĖSE 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586^959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x Optical Studio. 2620 W. 
71st St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-778-6766. Kreiptis į Al
doną Kaminskienę. 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 antrd. 
uždaryta. 

(sk) 

x Baltic Monuments, Inc., 
2621 W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk) 
x Ligos draudimas atvyku

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

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road -
Tel. VI7-7747. 

(sk) 

REIKALINGA MŪSŲ 
TALKA 

Šie metai yra JAV rinkimi
niai metai. Visi norintieji pa
tekti į valdžios vietas pasidarė 
labai aktyvūs. Įvairiausi paža
dai pasipylė kaip iš ožio rago. 
Tik išrinkite mane ir būsite 
laimingi. Daugelis politika nesi
dominčių žmonių susižavi 
iškalbingumu, pažadų gausumu 
ir atiduoda savo balsus už tuos 
kandidatus. 

Yra pastebėta, kad dažnai 
pažadai yra pamirštami juos iš
rinkus į valdžios vietas. Iš
nyksta rankų paspaudimai, šyp 

x Nebrangiai parduodami 
tautiniai rūbai, 12 dydis. Kreip
tis: 312-4764)798. 

(sk) 

x Lietuvos Vaikų Viltis 
nuoširdžiai dėkoja gerbia
miems Jonui Miglinui ir Stefa
nijai Grikinienei už paaukotas 
vartotas televizijas, kurios bus 
pastatytos atvažiuojančių 
invalidų vaikų kambariuose jų 
gydymo laikotarpiu JAV LB 
Liet. Soc. Reik. Tarybos centre, 
Čikagoje. 

(sk) 

x Dr. Vytautas Karoblis, 
gyv. Ohio valstijoje, IX Tau
tinių Šokių Šven tės lėšų 
telkimo komisijai papildomai 
atsiuntė 500 dolerių. Iki šiol dr. 
Karoblis švente yra parėmęs 
800 dolerių auka. Su nuoširdžia 
rėmėjų parama, Šokių Šventė 
bus didinga lietuviškosios išei
vijos manifestacija. 

(sk) 

X ANTROJI METINĖ KE
LIONIŲ IR TURIZMO PA
RODA! Puikiai pasisekusi 
paroda pernai, paskatino G.T. 
INTERNATIONAL kelionių 
agentūrą suruošti šią antrąją 
parodą. Kviečiame visus at
vykti, susipažinti su oro linijų 
atstovais, pasirinkti įdomios ir 
naudingos, su kelionėmis susi
jusios medžiagos, pažiūrėti 
video filmų ir iš bandyti savo 
laimę. Didysis laimikis — LUF
THANSA AIRLINES BILIE
TAS - CHICAGO / VILNIUS 
/ CHICAGO! Įėjimas nemo
kamas. Laukiame visų, balan
džio 5 d., nuo 12-2 v. p.p. 
Pasaulio Lietuvių centre, 511 E 
127th Street, Lemont, IL. 

(sk) 

senos ir gyvenimas vėl vyksta 
sena vaga, dažnai rinkėjams 
nepalankia. Tad prieš rinkdami 
pareigūnus į valdžią, pirmiau
sia turime pažinti renkamąjį 
asmenį: jo moralinį gyvenimą, 
patriotizmą, ekonominių rei
kalų supratimą ir teisingą 
politinę orientaciją. Ne visuo
met reikia laikytis ir partijos 

ninku, sugebančių pravesti stip
rią propagandą. Visi turime 
žiūrėti į šio krašto ateitį, jo gero
vę. Mes negalime savo neapdai
rumu kirsti šakos, ant kurios 
mes sėdime. 

Mes lietuviai turime balsuoti 
už tuos kandidatus, kurie at
sikreipia ir į mūsų krašto — Lie
tuvos reikalus. Lietuva, vos 

propagandos, nes ir ten patenka prisikėlus iš vergijos, reikalin-
nenusipelniusių k raš tu i ga stiprios užsienio pagalbos, 
asmenų, o stambių finansi-

x Aurimas Juozaitis, Lietu
vos Kultūros ir švietimo vice-
ministeris, lankėsi Chicagoje ir 
susitiko su Lietuvių fondo 
patikėtinių tarybos pirm. dr. 
Antanu Razma. Švietimo 
reikalus aptarė su JAV Lietu
vių Bendruomenės Švietimo 
tarybos pirmininke Regina 
Kučiene. „Chicago Sun-Times" 
kovo 18 d. aprašo Aurimo Juo
zaičio ir kitų švietimo minis-
terių lankymąsi JAV-bėse iš 
įvairių Rytų Europos kraštų. 

x DĖMESIO VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją N'TSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Su 
moderniausia „digital" apara
tūra, už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
INTERVIDEO, 3533 S. AR
CHER AVE., CHICAGO, IL 
60609, Tel. 312-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

(sk) 

x Lietuvių išeivijos kultū
rinę veiklą remia savo finansi
nėmis aukomis, įteikdami jas 
mūsų Lietuvių operos „Otelio" 
pastatymui: Sofija ir Stasys 
Džiugai 175 dol., Rima ir Euge
nijus Balčiūnai 175 dol., Mari
ja Remienė 170 dol., Stasė ir 
Jonas Latviai 170 dol., Viktorija 
Jonikienė 160 dol., Ona 
Mažionytė 160 dol., Salomėja ir 
Viktoras Endrijonai 150 dol., 
Juozas Vaineikis 150 dol., 
Jadvyga ir Kostas Dočkai 150 
dol., Stanislava ir Algirdas Di
džiuliai 150 dol., Stanislava Gri-
tenienė 150 dol., Ona ir Petras 
Abromaičiai 150 dol., Lilė ir Ig
nas Juzėnai 150 dol. Mūsų Ope
ros vadovybė šiems mūsų mece
natams nuoširdžiai dėkoja už 
išeivijos kultūrinės bei meninės 
veiklos rėmimą! 

(sk) 

x JAV LB Socialinių Rei
kalų Taryba, Vyresniųjų cen
tre — „Seklyčioje" at idaro 
naują patarnavimo skyrių; 
„Imigracijos skyrių". Tame sky
riuje bus padedama užpildyti 
įvairios formos, kaip vizų pra
tęsimo ir t.t. Šiame skyriuje 
dirbs Aidas F. Palubinskas. 
Skyriaus valandos kiekvieną 
antradienį nuo 11 vai. ryto iki 
2 vai. p.p., ir ketvirtadieniais 
nuo 3 vai. p.p. iki 6 vai. vakaro. 
Adresas: 2711 W. 71 St., Chica
go, n . 60629, tel. 312-476-2655 
arba 312-436-0197. 

(sk) 

x Dar nevėlu pasiųst siun
tini Velykoms per Baltia Ex-
press oro kargo ekspresu. 
Ne tokie skubūs siuntiniai 
pristatomi į namus Lietuvoje 
tik 90 et. už svarą. Siųskite 
viską — nauja ir naudota. Žiū
rėkite reklamą „Draugo" vidu
je arba skambinkite nemoka
mu tel.: 1-800-SPARNAI arba 
1-800-772-7624 

(sk) 

kad atsistotų ant tvirtesnių 
kojų. Amerikoje gyvena dauge
lio kraštų žmonių, Amerikos 
piliečių, kurie savo kraštams iš
rūpina net milijardines sumas 
paramos. Mes ir turime rūpintis 
tokių pareigūnų išrinkimu, 
kurie ne tik gražiais žodžiais 
apie Lietuvą pakalbėtų, bet ir 
išrūpintų konkrečios pagalbos. 
Mes pažįstame tuos kongres-
manus, kurie sunkiais mūsų tė
vynės laikais mums daug 
padėjo. Tad neužmirškime jų ir 
šiandien, rinkiminiais metais, 
kada jie mūsų pagalbos yra rei
kalingi. Apie naujus žmones 
mes nedaug žinome, bet gerai 
pažįstame savo buvusius drau
gus ir dėkime visas pastangas, 
kad jie vėl patektų į valdžią ir 
būtų Amerikai ir Lietuvai nau
dingi. 

Amerikos prezidento postas 
yra labai svarbus šiais sunkiais 
ekonominiais ir politiniais lai
kais. TV matome daug kandida
tų, kurie tarp savęs lenkty
niauja. Dažniausiai matome 
tuos veidus, kurie turi daugiau 
pinigų rinkiminei propagandai 
pravesti. Tačiau yra matomų ir 
kitokių, tik labai retai, nes jie 
ne tokie pasiturintys. Reikėtų 
atkreipti dėmesį ir į juos. Gal jų 
praeities darbai buvo vertin
gesni šiam kraštui, negu didelių 
propagandistų. Visada kreip
kime dėmesį ne į didelę propa
gandą, bet į asmenį ir praeityje 
jo atliktus uždavinius. 

J . Plačas 
LIETUVOS 

MOKSLININKAI 
LITUANISTIKOS CENTRE 

Chicagos Jaunimo centro pa
talpose įsikūręs Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centras pra
eitas metais ir šiuo laiku 
susilaukė dvylikos mokslinių 
bendradarbių iš Lietuvos, kurie 
čia praleido 3-6 mėnesius 
rinkdami jų institucijoms rei
kalingą informacinę medžiagą. 
Jų pastoge, išlaikymu, kelio
nėmis ir mėnesiniais „arbat
p in ig ia is" rūpinosi centro 
valdybos pirmininkas dr. Jonas 
Račkauskas ir iždininkas dr. 
Robertas Vitas. Kuklus centro 
iždas negalėjo patenkinti visų 
norinčių čia atvykti moksli
niams darbams, net sutrumpi
nant kai kurių viešnagės laiką. 

Pirmoji 1991 metų viešnia 
buvo Renata Blagmėnė, Lietu
vos nacionalinės M. Mažvydo 
bibliotekos bibliografė. Centro 
rinkiniuose ji surado 662 perio
dikos leidinius, kurių neturi M. 
Mažvydo biblioteka. 

Vilniaus universiteto biblio

tekos vicedirektorius Algirdas 
Čaplikas centro pagalba 
aplankė žymias JAV biblio
tekas, studijuodamas naujus 
metodus ir ieškodamas paramos 
iš JAV fondų. 

Lietuvos Mokslų akademijos 
kultūros ir meno isntituto 
menotyrininkė Ingrida Kor
sakaitė pasinaudojo gausiais 
šaltiniais, rinkdama duomenis 
ir pavyzdžius savo veikalui apie 
lietuvių vaikų knygų iliustra
cijas. Kartu rinko medžiagą 
ruošiamam veikalui apie išei
vijos dailę. 

M. Mažvydo bibliotekos au
tomatizuotos bibliotekinės 
informacijos sistemos skyriaus 
vedėjas Julius Kvietkauskas 
gavo naujausių programų ir 
patirties, dirbdamas su kompiu
teriais. 

Valstybinės enciklopedijų lei
dyklos vyriausias redaktorius 
Mykolas Mikalajūnas rinko bio
grafinę medžiagą, leidinius, rei
kalingus naujos, pilnos Lietuvos 
Enciklopedijos leidimui. Talki
no ne tik reikiamų užsieninių 
enciklopedijų ir veikalų su
rinkimui, bet ir jų pervežimui 
konteineriu į Vilnių. 

Dalia Pečiulienė, M. Mažvydo 
bibliotekos bibliotekininkė, 
sukatalogavo per 3,000 knygų 
Pasaulio Lietuvių archyve ir Pe
dagoginio lituanistikos instituto 
bibliotekoje. Susipažino su 
Chicagos žymesniųjų bibliotekų 
naujais darbo metodais, kad 
juos būtų galima pritaikyti 
Lietuvai. 

Klaipėdos konservatorijos 
muzikologė Danutė Pet
rauskaitė rinko medžiagą prof. 
Juozo Žilevičiaus monografijai 
ir disertacijai apie Klaipėdos 
konservatorijos praeitį. 

Eugenijus Skrupskelis J_«ietu-
vos istorijos ir etnografijos 
muziejaus direktorius, atsidėko
damas už parengtą ir jo muzie-
jun nuvežtą pirmąją lietuvišką 
istorinę parodą iš Amerikos, at
vežė etnografinę „Lietuvos 
Prisiminimų" parodą, kuri cen
tro lėšomis buvo rodoma Chica
goje, Clevelande, Detroite ir 
Toronte. 

Lietuvos istorijos ir etnogra
fijos muziejaus bibliotekininkė 
susipažino ir sutvarkė Lietuvių 
archyvo plakatų ir žemėlaių 
rinkinius, jų dublikatus per
vežant į Vilnių. 

Algirdas Tupčiauskas, Lietu
vos istorijos instituto bendra
darbis, archyvuose rinko 
medžiagą rašomai knygai. 

Zita Žemaitytė, meno
tyrininkė iš Kultūros ir meno 
instituto, 1991 m. vasarą pralei
do rinkdama medžiagą mono
grafijai apie dail. Adomo Varno 
gyvenimą ir kūrybą. 

Lietuvos Konservatorijos 
(Muzikos akademijos) docentas 
Adeodatas Tauragis nuo rugsėjo 
mėn iki dabar renka medžiagą 
apie išeivijos lietuvių muzikus 
Lietuvoje rengiamai pirmajai 
lietuviškai Muzikos Enci
klopedijai, kurią jis redaguoja. 

Šiuo metu mokslinius 
tyrinėjimus atlieka Lietuvos is
torijos instituto ric*pirmininkas 
dr. Alfonsas Eidintas. 

Br. Juodelis 
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