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Lietuvos ateitis Nr. 6. 

Atgimstančios 
Lietuvos švyturys 

(Tęsinys) 
Vėliau su Virgilijum teko 

nemažai p; bendrauti reli
ginių knygų platinimo darbe. 
Mus suartino jo paprastumas 
ir noras uoliai darbuotis reli
gijos labui. J is visada buvo už 
tai, kad tikėjimo platinimui 
reikia skirti visas jėgas, o tam 
reikalui n e s v y r u o d a m a s 
pasiūlydavo save. Su „Eros" 
aparatu tekdavo dirbti gana 
nepalankiomis sąlygomis, 
palėpėse, kur ištisą parą 
neprieidavo saulės šviesa, 
nebūdavo ventiliacijos. Bet 
kaip atsvaras visiems nepato
gumams būdavo pastatytas 
Nekalčiausios Marijos Širdies 
paveiksliukas. 

Sunku būdavo ir tiems, 
kurie Vi pagamintas knygas 
norėdavo Virgilijui atsily
ginti: jis pinigų nepriimdavo, 
nors namuose gyveno vargin
gai, o kartais net nebūdavo 
kuo užsimokėti už butą. Ir 
nelengva buvo suprasti, kodėl 
jis taip elgiasi: ar dėi įgimto 
kuklumo, ar nenorėdamas 
pinigais suteršti savo darbo 
Dievui skiriamos aukos. 
Pažymėdami įtemptą Virgili-
iaus darbą, už kurį jis negau
davo jokios material inės 
naudos, t a r p u s a v y j e jį 
vadindavome ..baudžiaunin
ko" slapyvardžiu. Nors 
namuose ne kažinką turė
davo, tačiau visada pasižymė
davo gal iš mamos paveldėtu 
dosnumu: svečio nenorėdavo 
išleisti kuo nors nepavaišinęs. 
Kartą sugedo mano laikrodis 
ir Virgilijus tuojau atidavė 
savąjį, visaip įtikinėdamas, 
kad jis jam esąs visiškai 
nereikalingas, nes namuose 
turįs kitą. 

Kartais tekdavę važinėti su 
reikalais į kai kurias Lietuvos 
vietas. Virgilijus būdavęs 
puikiausias bendradarbis: 
niekada neatsisakydavo ir 
neklausinėdavo: kur. kas ir dėl 

ko. Taip pat niekad be reikalo 
nesakydavo, kur ir su kuo 
važiavęs ir ką daręs. Galė
davo įtemptai dirbti naktimis, 
būti nevalgęs ir be miego arba 
miegoti kur pakliuvo ir kaip 
pakliuvo. Jeigu kartais tekda
vo laukiant gaišti laiką, ypač 
būnant miške, pastebėdavau 
Virgilijų atokiau vaikščio
jantį besimeldžiantį. Kartais 
turėdami sunkesnio darbo ir 
nenorėdami rodytis viešose 
vietose, maistui pasiimda-
vome šokolado, kaip kolo-
ringą ir kompaktišką produk
tą. Pastebėjęs Virgilijų 
valgant be entuziazmo, 
paklausiau, ar jam nepatinka 
toks valgis. Jis pasisakė, kad 
šokoladą labai mėgstąs ir kad 
iš viso esąs didelis rajūnas, 
niekad negalįs prisisotinti. 
Stebint jį iš šalis, buvo susi
daręs visai kitoks vaiz-
das.Kad jis sakė tiesą, neten
ka a b e j o t i , nes buvo 
pergyvenęs labai alkaną 
vaikystę, be to. žarnynas buvo 
graužiamas polipų, todėl bijo
damas persivalgyti, visada 
stengėsi nepersisotinti, tuo 
pačiu kęsdamas nuolatinį alkį. 
O svaigalų, netgi alaus, iš viso 
nevartojo. 

Kartą buvo iškilęs klausi
mas, ar dera prieš valgį žegno
tis tose vietose, kur bus susi
rinkę nedoro elgesio žmonės, 
ieškantys progų pasityčioti iš 
religijos. Virgilijus atkakliai 
teigė, kad prieš valgį žegnotis 
reikia visur ir visada. Toks 
paprastas teisumas jam buvo 
būdingas, sprendžiant ir kitus 
religiją liečiančius klausimus. 
Nors buvo baigęs bedievišką 
vidurinę mokyklą, tačiau 
ateistinė smarvė, atrodo, jo 
visai nebuvo palietusi. Jis ne 
tik neabejojo Bažnyčios moky
mu, bet ir visus jos veiksmus 
įvairiuose istorijos vingiuose 
laikė dorais ir teisingais. 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
Svarbiausia — tiesa 

Pagarba tiesai yra pats 
pagrindinis dėsnis, kuriuo 
visada privalo remtis dirban
tieji žurnalistinėje profesijoje, 
pabrėžė popiežius Jonas Pau
lius II audiencijoje, priimda
mas apie aštuonis šimtus italų 
ir užsienio spaudos atstovų. 
Popiežius kvietė žurnalistus, 
visada turint prieš akis šį 
pagrindinį žurnalistinės profe
sijos dėsnį, pilnai suvokti savo 
nepaprastai svarbų vaidmenį 
ir drauge atsakomybę šiuolai
kiniame viešajame gyvenime. 
Žurnalisto pašaukimas yra 
bekompromisiniai ir besąly
giniai visada ir visų tarnauti 
tiesai, tiesą skelbti ir ją ginti. 

Autoavari jos 
Tarptautinio „Glaube in der 

zvveiten Welt" (Tikėjimas an
trajame pasaulyje) biuletenio 
paskutiniame numeryje, išėju
siame vasario 14 dieną, randa
me vėl keletą straipsnių apie 
padėtį Lietuvoje. Pirmiausia 
leidinys ilgesniu straipsniu 
pamini Vilniaus apaštalinio 
administratoriaus vyskupo 
Julijono Steponavičiaus trem
ties 25-tąsias metines. Kitame 
straipsnyje praneša apie 
žmogaus teisių gynėjų — lietu
vio Tikinčiųjų Teisėm Ginti 
Katalikų komiteto nario 
steigėjo kun. Juozo Zdebskio ir 
ukrainietės Olenos Antoniv 

tragišką žuvimą paslaptingo
se autoavarijose beveik tuo 
pačiu metu. Biuletenis šia 
proga primena kitą panašią 
autoavariją, kurioje 81 metų 
lapkričio 24 dieną Vilniuje, 
pastumtas po sunkvežimio 
ratais, žuvo lietuvių Helsinkio 
grupės narys kun. Bronius 
I^aurinavičius. 

Kubos suvažiavimas 
Popiežius Jonas Paulius II 

laišku pasveikino pirmąjį po 
daugelio metų Kubos katalikų 
Bažnyčios atstovų visuotinį 
suvažiavimą, kuriame daly
vavo vyskupai, kunigai, 
vienuoliai ir vienuolės, taip 
pat katalikai pasauliečiai, viso 
apie 180 asmenų. Suvažia
vime buvo svarstomos Kubos 
katalikų Bažnyčios problemos, 
remiantis pranešimais, ku
riuos parengė ir suvažiavimui 
atsiuntė vyskupijų ir parapijų 
asamblėjos. Popiežius nuošir
džiai pasveikinęs suvažia
vimo dalyvius, o per juos ir 
visą kubiečių bendruomenę, 
reiškia viltį, kad suvažiavimo 
darbai suteiks Kubos katalikų 
bendruomenei naują impulsą 
su dar didesniu uolumu veikti 
apaštalavimo ir evangeliza
cijos srityje. 

Trukdo fondui 
lankuos primas kardinolas 

Glemp antradienį Varšuvoje 

Sveiki sulaukę Šventų Velykų! Telydi mus 
Prisikėlimo džiaugsmas į meilę, ramybę ir 
taiką, tesužadina mūsų viltis į laisvę+jies nie
kad nebūna nakties be aušros. 

Filipinų vežimas 
rieda pamažu 

Manila. — Vienas pirmųjų 
naujos Filipinų vyriausybės 
žygių buvo sumažinti naftos 
produktų kainas, transporto ir 
elektros kainas ir paraginti 
privačias biznio korporacijas 
sumažinti vartotojų prekių 
kainas. Prezidentė Aquino 
įsteigė žmogaus teisių komisi
ją, kurios uždavinys aiškinti 
praėjusio režimo prasižengi
mus, kankinimus, žudymus ir 
kitus galios piktnaudžiavimo 
atvejus. 

Padėtis Filpinuose kitais 
a t v e j a i s ke ič ias i l aba i 
pamažu. Niekas dar nekalti
na naujosios prezidentės, kad 
ji neskuba reformuoti valsty
bės gyvenimo. Praėjo vos 
mėnuo, valdžios aparate reikia 
viską keisti iš pagrindų. 
Pagaliau dar nėra suformu
luotos naujos vyriausybės 
pozicijos, jos gairės ir strate
gija. 

Nežiūrint skelbiamų amnes
tijų, katalikų Bažnyčios 
atsišaukimų, karo paliaubų, 
komunizmo grėsmė Filipi
nuose nesumažėjo. Per naujo
sios vyriausybės valdymo 
mėnesį komunistų Liaudies 
armija padidino savo puoli
mus prieš valdžios kariuo
menę. Nuo Marcos pasitrauki-

priėmė narius bažnytinio ko
miteto, besirūpinančio sukur
ti I^enkijoje privačiam žemės 
ūkiui remti finansinį fondą. 
Komiteto nariai supažindino 
kardinolą su krašto valdžios 
k e l i a m a i s s u n k u m a i s , 
trukdančiais fondo sukūrimą. 
Nors derybos tuo klausimu 
tarp Lenkijos Bažnyčios ir 
civilinės valdžios atstovų jau 
tęsiasi ketverius metus, 
valdžia vis dar nėra davusi 
leidimo fondui pradėti veikti, 
nežiūrint to, jog fondo kasoje 
jau yra apie 28 milijonai dole
rių, gautų iš įvairių užsienio 
valstybių ir tarptautinių 
organizacijų. 

mo įvyko 170 komunistų 
puolimų, kuriuose žuvo apie 
250 žmonių. 

Šią savaitę prezidentė 
Aąuino planuoja paskelbti, 
kad ji vadovauja „revoliucinei 
vyriausybei". Skelbiama 
laikinoji konstitucija, kol 
speciali komisija suredaguos 
naująją. Iki naujos konstitu
cijos priėmimo prezidentė su 
savo kabinetu išrankios 
administracijoje įsitvirtinu
sius buvusio režimo pareigū
nus, suvaldys kai kurių 
provincijų gubernatorius ir 
..karinius lordus", išaiškins 
praeities nusikaltimus ir jų 
vykdytojus. Tiems reikalams 
prezidentė sudarė daug komi
sijų, kurios dirba. Kariuo
menės vadai jau įsakė griež
č i au kovo t i p r i e š 
komunistinius užpuolimus. 

Jei niekas tiesioginiai dar 
nekritikuoja prezidentės, jau 
girdisi balsų, kad valdžia 
labai pamažu dirba. Kai kurie 
dešinieji peikia nutarimą 
paleisti politinius kalinius. 
Kiti nepritarė ir kainų 
sumažinimui. Kiti nurodo, kad 
kaimuose nebėra tvarkos. 
Bežemiai patys atima iš dvari
ninkų nedidelius žemės skly
pus, kur jie planuoja steigti 
šeimų daržus. 

Nusaikesnieji nurodo, kad 
vyriausybė viską turi pradėti 
iš naujo, todėl per mėnesį 
negalėjo daugiau ko padaryti. 
Ilgainiui viskas bus padaryta, 
tačiau pirma teks išardyti 
Marcos režimo struktūrą, 
kurią jis kūrė per 20 metų. 

— Bengalijoje pasitraukė 26 
ministeriai ir jų padėjėjai. 
Prezidentas sudarė naują 
kabinetą, kuris rengiasi gegu
žės 7 d. rinkimams. 

— Angolos sukilėliai paskel
bė, kad jiems pavyko 
susprogdinti naftos refineriją. 
kuriai vadovaua amerikie
čiai. 

Senatas pritarė 
lėšų skyrimui 

VVashingtonas. — Kovo 27 
d. Senatas pritarė prezidento 
Reagano p l anu i suteikti 
Nikaragvos sukilėliams 100 
mil. dol. karinę ir ekonominę 
paramą. Už lėšas balsavo 47 
senatoriai, iš jų 11 respubli
konų ir 36 demokratai. Illi
nois senatoriai pasidalino: 
sen. Dixon balsavo ,,už", o 
sen. Simon — .,prieš". Visi 
senatoriai iš Nevv Yorko, New 
Jersey ir Connecticuto balsa
vo prieš prezidento reikala
vimą, išskyrus Nevv Jersey 
demokratą sen. Bill Bradley ir 
Nevv Yorko respublikoną sen. 
Alfonse D'Amato. 

Prezidentas R e a g a n a s , 
išvykdamas 10 dienų atosto
gų į Santa Barbara rančą, 
pasakė, jog sandinistų puoli
mas Hondūre buvo smūgis į 
v e i d ą t i e m s K o n g r e s o 
nariams, kurie balsavo prieš 
paramą Nikaragvos laisvės 
kovotojams. 

Nikaragvos sand in i s tų 
karinis štabas paskelbė, kad 
per paskutines dvi savaites 
kariuomenė nušovė 350 sukilė
lių ir sužeidė 150. Žuvo 40 
valdžios kareivių ir 116 sužeis
ta. 

Dabar šis lėšų klausimas vėl 
bus grąžinamas į Atstovų 
Rūmus, kurie pradės svarstyti 
klausimą balandžio 15 d. 

Amerikos laivai 
išplaukė iš Sidros 
VVashingtonas. — JAV ka

ro laivai pasitraukė iš Sidros 
įlankos ir prezidentas Reaga
nas pasiuntė admirolui Frank 
Kelso, Šeštojo laivyno vadui. 
padėkos telegramą, pasikalbė
jo su juo telefonu. Laivynas 
įrodė, kad Sidros į lanka yra ir 
turi būti tarptautiniai vande
nys, o ne Libijos ežeras. 

Libijos propagandos mašina 
skelbė, kad JAV laivai „pabė
go", pamatę, kad jiems „bus 
blogai". Laivynas išbuvo Sid-
roje, už Khaddafio nustatytos 
„mirties linijos". 75 valandas. 
Laivyno lėktuvai turėjo 188 
skridimus. 

Libijoje valdžia suorgani
zavo „džiaugsmo demonstra
cijas". Libano socialistų druzų 
vadas Jumblat pasiūlė Khad-
dafiui savo , ,savižudžių 
komandas" puldinėti Ameri
kos taikinius visam pasau
lyje. Libijos vadas gavęs 
sveikinimą ir iš Libano prezi
dento Gemayelio. 

Libijos ambasadorius Itali
joje Abdul Shalgam pareiškė, 
kad Libija nekeršys Amerikos 
karinėms bazėms Europoje, 
nelies amerikiečių civilių Libi
joje ar kituose arabų kraš
tuose. 

Sekretorius baigė 
derybas Graikijoj 
A t ė n a i . — Sekretor ius 

Shultzas baigė pasitarimus su 
Graikijos vyriausybe dėl abie
jų valstybių santykių. Abi 
pusės išreiškė pasitenkinimą, 
kad santykiai gerėja. Trečia
dienį g r a i k ų p r e m j e r a s 
pasmerkė JAV karo laivų žygį 
prieš Libiją, tačiau pridėjo, 
kad jis norėtų „ramesnių 
vandenų" santykiuose su 
JAV. 

Derybose buvo paliestas 
Amerikos bazių Graikijos teri
torijoje klausimas. Iki šiol 
premjeras Papandreou žadėjo 
užbaigti bazių sutartį, kai ji 
pasibaigs 1988 m. Dabar jis 
linkęs derėtis dėl tų bazių 
sutarties pratęsimo. Sekreto
rius Sbultzas pasakė norįs iš 

Spaudos dėmesys 
Demjanjuko bylai 

J e r u z a l ė . — Kovo 27 d. 
„The Christian Science Moni-
tor" korespondentė Mary Cur-
tius rašo apie įtariamą nacių 
karo nusikaltėli John Demjan
juk. kuris Izraelio kalėjime 
laukia teismo. Autorė buvo 
susitikusi Jeruzalėje kaltina
mojo advokatą Mark O'Oon-
nor, kuris turįs įrodymų, kad 
jo klientas nebuvo Treblinkos 
stovykloje ir nėra pagarsėjęs 
„Ivan the Terrible". Tokių 
įrodymų jis radęs ir Izraelyje, 
kur du Treblinkoje buvę asme
nys Elias Rosenberg ir Avara -
ham Goldfarb yra po priesai
ka paliudiję, kad Treblinkos 
„Ivanas" yra žuvęs. 

Korespondentė M. Curtius 
aplankė Izraelio teisingumo 
ministeriją, kur aukštas parei
gūnas Yitzhak Fienberg atsi
sakė komentuoti advokato 
O ' C o n n o r te ig imą, kad 
Demjanjuk nėra ir nebuvo 
..Ivan the Terrible". ..Mes 
nespręsime šios bylos spau
dos puslapiuose", pasakė Fien
berg. pridėjęs: ..Mes nebūtume 
reikalavę išduoti įtariamo 
nacių karo nusikaltėlio, jei 
nebūtume 100 nuoš. įsitikinę, 
kad jis bus nuteistas". Fien
berg pareiškė, kad JAV 
specialių investigacijų įstaiga 
(OSI) dabar veda bylas prieš 
30 įtariamųjų. Amerikoje yra 
apie 200 įtariamų nacių karo 
nusikaltėlių. Fienberg neatsa
kė į klausimą, kiek iš tų įtaria
mųjų nacių Izraelis reikalaus 
išduoti Izraeliui. 

Teisininkas O'Connor pasa
kė reporterei kad jam buvo 
leista pasimatyti su Demjan-
juku. Jis įteikęs Izraelio teisin
gumo ministerijai skundą, kad 
Demjanjuką labai šiurkščiai 
tardo. Tik išlaipintas iš lėktu
vo, jo klientas buvo pradėtas 
intensyviai tardyti. Jam buvo 
pasakyta atsakinėti į klausi
mus angliškai, jam liepia 
pasirašyti daugybę popierių. 
Pienbergas. paklaustas apie 
advokato nusiskundimus, at
sakė nežinąs ar tokių skundų 
buvo. 

Kovo 16 d. įtariamasis 
Demjanjuk vėl buvo atvestas 
prieš Jeruzalės teisėją Aharon 
Simha. Teisėjas pratęsė dar 
trylikai dienų prokuratūros 
laiką paruošti kaltinimus. Po 
tų 13 dienų prokuroras gali vėl 
prašyti mėnesio kalinimo 
pratęsimo. Apklausinėjime 
Demjanjuką s prašė teisėjo 
leidimo paskambinti savo 
šeimai Clevelande. tačiau 
teisėjas prašymą atmetė. 

Ukrainiečių spauda Ameri
koje rašo apie Baltųjų Rūmų 
atsakymą „Americans for 
Human Rights in Ukraine 
vadovybei. Laiške, kurį 
pasirašė David VValler. prezi
dento patarėjų štabo narys, 
sakoma. kad Demjanjuko 
i šdav imas Izraeliui buvo 
pilnai suderintas su visais 
legaliais ir procedūriniais 
nuostatais. Išdavimas įvyko 
tik po to. kai valstybės 
sekretorius įsitikino, kad 
Demjanjukas bus žmoniškai 
laikomas ir gaus teisingą 
teismą. Tame laiške AHRU 
pirmininkui Ihor Olshamsvs-
ky D. VValler rašo. kad valsty
bės departamentas seks visą 
teismo procdūrą, užtikai 
nant. kad jis turės teisinga 
teismą. 

Minėtas ukrainiečių laiškas 
ir peticijos, kurias pasirašė 

anksto patirti graikų nusist:i 
tymą dėl bazių, nes reikės 
paieškoti joms naujų virtų, jei 
Graikija nutartų jų atsisakyti. 

apie 10,000 žmonių, buvo 
nusiųstos tiesiog prezidentui 
Reaganui. Ten buvo išreikšta 
abejonė dėl OSI veiklos ir 
sovietų kaltinimų vartojimo. 
Laiško prezidentui kopijos 
buvo nusiųstos sekretoriui 
Shultz. Baltųjų Rūmų komuni
kacijų direktoriui Fat Bucha-
nanui, valstybės prokurorui 
Edvvin Meese. { šią akciją 
buvusi kongreso narė Liz 
Hultzman atsiliepė, kad tai 

aitrakonservatyvių anti
semitinių grupių darbas". 

Minė ta ukra in ieč ių 
organizacija AHRU įsteigė 
savo skyrių UNCHAIN 
(Ukrainian National Center: 
Hi story And Information 

Network). Ši grupė kovos prieš 
ukrainiečių šmeižimą, rinks 
aukas jų gynybai. Organizaci
jos adresas: UNCHAIN, 43 Mid
land Place, Newark, N. J 
07106. 

Ukra in ieč ių l a i k r a š t i s 
„Ukrainian Weekly" kovo 23 
d. vedamajame apie Demjan
juko gynybą rašo: "Daug 
žmonių užmiršta, kad asmuo 
yra laikomas nekaltu, kol 
įrodoma, kad jis kaltas. Tai 
ypač gerai turėtų žinoti 
t e i s i n i n k a i . L a b i a u s i a i 
neatsargūs toje srityje yra 
buvę ir dabartiniai teisinin
kai, dirbą OSI. Mums kyla 
nerimas matant, kaip Aiian A. 
Ryan, buvęs OSI direktorius, 
rašydamas ,,Los Angeles 
Times" straipsnį, be jokių 
sąlygų tvirtina, kad John 
Demjanjuk „yra pirmas nacių 
karo nusikaltėlis bet kada 
išduotas Izraeliui". O iš tiesų 
Demjanjukas niekad nebuvo 
pripažintas kaltu, išskyrus tai. 
kad jis melavo savo vizos 
prašyme atvažiuojant į JAV. 

Toliau vedamasis rašo apie 
dideles gynybos išlaidas ir 
reikalą paremti kaltinamąjį 
lėšomis. Straipsnis baigia
mas: „Tikrai būtų teisingumo 
išjuokimas, jei Demjanjukas 
būtų nuteistas ne todėl, kad jis 
kaltas, bet todėl, kad jis netu
rėjo gynybai lėšų". 

Prancūzų žinių agentūra 
paskelbė, jog „Ivan the Terrib
le" galėjo būti Feodor Fedo-
renko. kuris buvo deportuotas 
iš JAV į Sovietų Sąjungą. 
Demjanjuko advokatas O' 
Connor irgi mano. kad Fedo-
renko. kuris dabar gyvena su 
savo šeima prie Juodosios 
jūros ir niekad sovietų nebuvo 
teistas, galėjo būti kalinių 
vadinamas „Ivanu". 

Vasario 27 d. Kijevo komu
nistų partijos sekretorius Juri 
ElČenko pasakė, kad 78 metų 
Fedorenko byla yra ruošia
ma. Jis yra buvęs Treblinkos 
koncentracijos stovyklos 
sargybinis. Sovietų pareigū
nas Maskvoje irgi pasakė, kad 
Fedorenko laukia teismo. 

KALENDORIUS 
Kovo 29 d.: Did. Šeštadie

nis. Bertoldas, Diemonda, Ker
nius. Almante. 

Kovo 30 d.: Velykos. Kris
taus prisikėlimas.Regulas. 
Kornelija. Danulis. Medą. 

Kovo 31 d.: Benjaminas. 
Balbina. Genutis. Vamilė. 

Balandžio 1 d.: Venaneijus, 
Teodora. Ringaudas. Dainora. 

ORAS 
Saulė teka 5:41, leidžiasi 

6:11. 
Saulėta, temperatūra dieną 

70 l., naktj 50 1. 
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VAKARONĖ, SKIRTA KLASIKINĖS 
ARCHITEKTŪROS PALIKIMUI 

A t e i n a n t į p e n k t a d i e n į , 
balandžio 4 d.. 7:30 vai. vak. 
J a u n i m o c e n t r o k a v i n ė j e 
C h i c a g o s a t e i t i n i n k a i 
sendraugiai ruošia vakaronę , 
skirtą ar t imiau susipažint i su 
architektūros meno tradi
cijomis. Arch. A lg iman tas 
Tamašauskas kalbės t ema 
„Klasicizmas postmoderniojo-
je architektūroje". pokalbį 
i l i u s t r u o d a m a s g a u s i o m i s 
s k a i d r ė m i s . K l a u s y t o j a m s 
p a a i š k ė s p a g r i n d i n ė s 
architektūros meno sąvokos. 

Kaip žinoma, mūsų l a ikams 
būdinga vad inama funkcinė 
architektūrinė s ta tyba yra 
iškeliama kaip revoliucija 
prieš klasikinę architektūrą. 
A l g i m a n t a s T a m a š a u s k a s 
parodys, jog ir pačios naujau
sios architektūrinės kūrybos 
srovės neišsiverčia be klasiki
nės architektūros įvestų įžval
gų. Dalyviai nustebs, p a m a t ę 
graikų šventovių proporcijas 
m o d e r n i o s a r c h i t e k t ū r o s 
pastatuose. J o s buvo naudoja
mos ir revoliucinio ..Bau-
haus" sąjūdžio šio šimtmečio 
pradžioje. J o m s taip pat t enka 
pagrindinis va idmuo postmo-
demistų architektų Tauriniuo
se. Kaip turbūt visuose menuo
se, ta ip ir architektūroje — 
meninės tradicijos t ę s t inumas 
ir jos sandūra su žmogišku 
postūmiu į nuola t inę naujovę 
sudaro žmogiškos kūrybos 
versmę. 

Architektas ir archi tektūros 
i s t o r i k a s A l g i m a n t a s 
Tamašauskas studijas baigė 
Illinois universitete. Urba-
noje. ir Cornell universi tete. 

I thaca, N.Y., kur 1976 m. jam 
buvo sute iktas magis t ro laips
nis iš archi tektūros istorijos. 
J o mokslinis d a r b a s — „Lietu
vos gotiškos bažnyčios" . Išlai
kęs va l s tyb in ius egzaminus 
gavo teisę vers t is architektū
ros prakt ika Illinois valsti
joje. Dirbo kaip projektų 
archi tektas vienoje architektū
ros firmoje. Nuo 1972 iki 1977 
metų dėstė archi tektūros isto
riją Illinois universitete ir 
V e r s a l y j e , P r a n c ū z i j o j e . 
Vėliau vadovavo Schmidt, 
Garden and Krikson architek
tūros bendrovės dizaino sky
riui, o d a b a r y ra architektas 
Loeb, Sch lossman and Hackl 
firmoje, Chicagoje. J o specia
lybė — medicinos pastatai . 

A lg imantas Tamašauskas 
reguliariai rašo architektūros 
ir a r c h i t e k t ū r o s istori jos 
k l a u s i m a i s , , A i d u o s e " , 
„Technikos žodyje" ir „Drau
ge". Su paskai tomis dalyvauja 
Mokslo ir kūrybos simpoziu
muose ir Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos suvažiavi
muose. J o žodis būna labai 
gyvas, iliustracinių pavyzdžių 
a i š k i n i m a i n u o s e k l ū s ir 
skvarbūs. Todėl ir ši architek
tūrinė vakaronė bus neeilinė 
proga klausytojams ir stebė
tojams pagil int i savo supra
timą tos meno šakos vidinių 
dėsnių ir polėkių, kuri turbūt 
yra a r t imiaus ia mūsų kasdie
niniam gyvenimui — tai 
pas ta ta i , kuriuose vaikščioja
me, dirbame, meldžiamės ir 
l i n k s m i n a m ė s , ku r i e , net 
mums galbūt to nejaučiant, 
geriausiai m u m s atspindi 
mūsų pačių dvasios pasaulj. 

Kalba Saulius Kubilius. 
Nuotr. R. Musonytės 

P A T A U P Y K IT 
M A R G U Č I U S 

Pataupyki te bent dešimt 
margučių ritinėjimui, kurį ruo
šia Dielininkaičio jaunių kuo
pa Šeštadienį, ba landžio 5 d. 

įraukiami visi priešmokykli
nio ir pradžios mokyklos am
žiaus vaikai nuo 1 iki 3 v. p.p. 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje. Washtenaw Ave. 
prie 69-tos gatvės. 

{ėjimas 2 dol. Bus ga l ima 
nusipirkti užkandžių, o laimė 
tojai bus apdovanojami . 

Tuojau po pamokų lituanis
tinėse mokyklose visi t rauki te 
į margučių ritinėjimą. 

VELYKŲ ŠOKIAI 

C h i c a g o s s t u d e n t a i 
ateitininkai rengia šokius 
Velykų sekmadienį, kovo 30 
d.. J a u n i m o centre. Pradžia 
9:00 v . v . G r o s . . A i d o ' * 
orkestras. Visi s tudenta i ir 
vyresni yra kviečiami. 
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Pašnekesys su sesele Igne Clevelando moksleivių ateit ininkų kuopos susirinkime. 

FILMAS APIE 
PROF. SIMĄ 
SUŽIEDĖLĮ 

Balandžio 11 d., penktadie
nį. J a u n i m o centro kavinės 
vakaronėje bus rodomas nau
jai p a g a m i n t a s dokumentinis 
filmas apie Ateit ininkų federa
cijos vadą prof. Simą Sužiedė
lį. Filme prof. Sužiedėlis kalba 
apie savo jaunystę , savo 
veiklą Pirmojo Didžiojo karo 
laikais, apsisprendimą už 
krikščioniškąją pasaulėžiūrą, 
prisijungimą prie ateitininkiš-
kojo judėjimo ir apie savo dar
bą Ateit ininkų organizacijoje 
Lietuvoje ir Amerikoje. Filmą 
susuko Alg iman tas Kezys. 
1972 m. l ankydamas i s pas 
prof. Sužiedėlį Brocktone. 
Vakaronėje da lyvaus Simo 
Suž iedė l io s ū n u s Saul ius 
S u ž i e d ė l i s , s v e č i a s iš 
Washington. D . C . kuris prieš 
filmo rodymą pateiks pluoštą 
prisiminimų apie savo tėvą. 
Visi a te i t in inkai ir svečiai 
kviečiami a ts i lankyt i . Vaka
ronę rengia Budrio vardo 
Lietuvių foto a rchyvas . 

S U S I R I N K I M A S 

Balandžio r> d.. 2 vai. p.p. 
J a u n i m o centro mažojoje salė
je įvyks Chicagos ateitininkų 
akademikų būrelio steigia
mas is susir inkimas. Kviečia
mi visi akademikai ateitinin 
k a i š i a m e s u s i r i n k i m e 
dalyvauti . Kalbės dr. Adolfas 
Darnusis. Norintieji gauti 
d a u g i a u ž i n i ų p r a š o m i 
skambint i Pranui Prancke-
vičiui, tel. 476-3519. 

Kristaus Prisikėlimo Šventėje 
Kristaus prisikėlimo triumfas, kurį mes kasmet su dideliu 

džiaugsmu švenčiame Velykų metu. tebūna ir visai „Atei
ties" sąjūdžio šeimai naujo ryžto augti ir nuolatinio 
atsinaujinimo įkvėpėjas. Kaip Velykų šventė yra visai 
krikščionijai gyvybės ir jaunatviško entuziazmo pavasaris, 
taip josios metu tegul ir visų ateitininkų širdys suplaka nauju 
gyvenimu ir viltimi. 

Kun. Valdemaras Cukuras. 
Federacijos dvasios vadas 

*** 
Kristaus triumfuojančio prisikėlimo proga Ateitininkų 

federacijos nariams linkiu drąsos kovoti su žmogiškomis 
silpnybėmis, pajusti Kristaus begalinę meilę ir pasiryžti 
skleisti Jo meilę kitiems, siekiant visą atnaujinti Kristuje! 

Juozas Polikaitis. 
Ateitininkų Federacijos Vadas 

Jaunučių ateitininkų centro valdyba sveikina visus 
narius ir jų šeimas ir linki Dievo palaimos Kristaus Prisikėli
mo šventėje. 

Kristaus prisikėlimo šventėje sveikiname visus mūsų 
bendraminčius ir jungiamės su jais maldoje už mūsų tautos 
prisikėlimą į tikrą laisvę, gyvą tikėjimą ir nuoširdžią tarpusa
vio meilę. 

MAS 
*** 

Mielieji idėjos broliai ir seserys — 

Teskamba varpai mūsų širdyse džiūgaudami Prisikėlu
sio Kristaus šventėje! 

Šventų Velykų proga linkime mūsų Atpirkėjo šviesos, 
teisingumo ir meilės. Tebūna viltis Jame ir Jo amžinoje 

karalystėje šviesus kelrodis mūsų darbams, ryžtantis visa, o 
visa. atnaujinti Kristuje'. 

Garbė Kristui! 

Studentų ateitininkų sąjungos 
centro valdyba 

*** 
Ateitininkų sendraugių centro valdyba sveikina visus 

ateitininkus ir jų bičiulius, sulaukus Šv. Velykų ir džiaugiasi 
visų mūsų šviesia viltimi, kurią mums dovanojo Kristaus 
prisikėlimas, ir kurioj gyvas mūsų ateities ilgesys ir mūsų 
noras prikelti save ir savo aplinką Kristaus triumfui — viską 
atnaujinti Jo meilės šviesa ir Jį sugrąžinti į pasaulį, išblės-
tantį gyvenimo šaltyje. 

Linkime visiems pajusti šios šventės mums skelbiamą 
gyvenimo pavasarį ir pasveikinti Kristų, prisikėlusį ne tik 
prieš du tūkstančius metų Jeruzalėje, bet ir šiandien mūsų 
širdyse! 

Ateitininkų sendraugių centro valdyba 
*** 

Pagerbdami prisikėlusį Kristų, gilia malda prašykime Jo. 
kad mūsų Tautai, pergyvenančiai didžiosios savaitės kančią, 
greit nušvistų Prisikėlimo aušra. 

Chicagos Ateitininkų koordinacinė komisija 
*** 

Šv. Velykų proga visus savo bendradarbiu.' Ą>us ir 
skaitytojus sveikina 

..Ateities" redakcija ir administracija 
*** 

Džiaugsmingų Sv. Velykų visiems ../.< Ateitininkų 
gyvenimo" skyriaus bendradarbtams. skaitytojams. ..Drau
go" redakcijai ir administracijai. 

Melskime Prisikėlusįjį, kad pavergtiesiems broliams ir 
seserims neprailgtų dienos, belaukiant Prisikėlimo ryto. 

Jonas Žadeikis 

Kad šių m«'tų MAS žiemos stovykloje buvo smagu, liudija šių daly 
vių veidai. 

Nuotr I . ino D a u k š o s 

C L E V E L A N D O 
M A I R O N I O K U O P A 

Gruodžio 15 d. Clevelando 
Maironio kuopos kūčios įvyko 
pas Lilę Gelažytę. Visi nar ia i 
buvo rimtai nusiteikę. Gražiai 
visi kartu pavalgėm kūčias. 
Visi a tšventėm ir Vijos Bubly-
tės gimtadienį. Po susirinki
mo visi nar ia i nuėjo į parką 
lošti futbolą sniege. Mes visi 
lyg viena šeima gražiai ir 
smagiai praleidom laiką. 

Vasario 9 d. pas Viją ir Aidą 
Bublytes įvyko Clevelando 
Maironio kuopos susirinki
mas. Susirinkimą pradėjome 
malda. Toliau sekė Vijos 
B u b l y t e s p r a n e š i m a i i r 
pasakojimas apie žiemos kur
sus. Po to pasiklausėme Chica
gos Kun. A. Lipniūno kuopos 
juostelę, kuri buvo paruošta 
Vatikano radijui. I.abai buvo 
įdomu išgirsti. Toliau su mūsų 
globėju J o n u V y š n i o n i u 
diskutavome, kaip pasiro
dysime Ateitininkų šventėj. 
Susirinkimui pasibaigus, visi 
drąsūs nariai ėjo slidinėti su 
rogutėmis. Buvo labai šalta ir 
drėgna diena, bet mes labai 
smagiai praleidom laiką. 

Vasario 22 d. 'tuoj po lietu
viškų pamokų) Clevelando 
Maironio kuopa susirinko 
Lietuvių N a m ų j a u n i m o 
kambaryje praleisti popietę su 
Clevelande apsilankiusia sese
le Igne. Susirinkimą pradė
jome malda. Skaniai užvalgę 
šiltos picos, buvome pasiruošę 
klausytis seselės Ignės pokal
bio. Seselė Igne mus supažin
dino su problemomis, su 
kuriom susiduriam spręsdami 
su morale susijusius klausi
mus. Visi nar ia i gražiai įsi
jungė į diskusijas. Turėjome 
net laiko pažaisti žaidimą 
„skrupulai", kuris susidarė iš 
moralinių klausimų. Baigėm 
susirinkimą, atsisveikindami 
su mūsų ..drauge"' sesele Igne. 
Šis susirinkimas, aš manau , 
visus paveikė. Jos pokalbis 
mums padės spręsti, kaip 
pagerinti savo gyvenimus, 
savo kuopos ateitį, ir ateinan
čius metus. Kuopos globėjas 
Jonas Vyšnionis nufotogra
favo mus. Mes turėjome labai 
smagų laiką su sesele Igne ir 
l a u k i a m e j o s vėl m u s 
aplankant . . *., 

Ina Silgalytė 

DR. ARVYDAS J. DAILIDE 
DANTŲ CYDYTOĮAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (H*vy. 30) 
Olympia Fields. III. 

Tel. 748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
P \ \ I L GTO1 r Č M 
o ' j o S. Roberts Road 

Hickory Hills 
I ei. 508-2131 

\'alando- pagal >i:-.it.»rimj 

Dr. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 Mokai Į vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 VV. 71st Street 
Priima trrūad nuo 2 iki S v v 
Ketvirtad nuo 10 v r ik; o v v 
S'-isitanmui >kamhnt 436-5566 

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

243t> VV. Lithuanian Pla/a Court 
Chicago. Il l inois 60624 

Tel. 925-«288 
V įlandos pagal susitarimą 

Pašto išlaidas n.ažinant. pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno akaitytojo adreso, gavus 
ii jo mokest}, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama i i anksto 
metams 1' 2 metų 3 mėn 

Chicago ir Cook County $53.00 $30.00 $20.00 
Kanadoje (U.S.A. dol.) $53.00 $30.00 
Užsienyje $53.00 $30.00 
Kitur - Amerikoj- .. $53.00 $30.00 
Savaitini* (Sestad. pried.) $30.00 $19.00 

$20.00 
$20.00 
$20.00 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
-:;ii>—4:00; šeštadieniais nedir
bu. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsniu 
nesaugo. Juos grąžina tik ii anks
to susitarus. Redakcija už skel
bimų turini neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus prašy
mą. 

DR. VUAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRL'RGIIA 
(Augliai nuimami ofise) 

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

Va i . pirm , antr., ketv., penkt. 
nuo 12 iki 6 v v 

DR. K. R. BALUKAS 
Akušerija ir motery ligos 
Ginekologinė Chirurgi ja 

0449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Te l . IX 5-6446 
|ei neatsiliepia, skambinti 92~-0600 

Priima ligonius pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Te l . — 476-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv 1-7; 
antr ir penkt 10-4; šešt. 10-2 vai. 

Ofs . 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

DR. L DECKYS 
GYDYTOĮA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE -- NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Te l . - 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3921 VV. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Of iso t e l . - 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

JOK ŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susi tar imą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIIA 
Valandc>s pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialvbė vidaus ir kraujo ligos 
N'echirurginis išsiplėtusiu veru 

ir hemoroidu gydvmas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

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

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

TRADE CENTER BUILCMNG 
9525 So 79th Avenue. Hickory Hills 

(Ant 95th St 1 blokas i -ytus nuo Roberts Rc\) 
Tel. 598-8101 Vai pagal susitarimą 

Tel. RE-liance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuv;s gvdvtoias 

3925 VVest 5<>th Street 
V a i : pirm., antr, ketv ir penkt 

nuo 12-3 vai popiet ir 5-7 vai vak 
Treč ir šešt uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
DR. LAURA KYRAS 
DANTŲ CVDYTOIOS 
2659 W. ?o St. Chicago 

Tel . 476-2112 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave.. Cicero 
Kasdien 1 iki 8 vai vak 

išskyrus trei §ešt 12 iki4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUHDING 
3200 VV 81st Street 

Ofiso tel RF 7-1168; 
Rezid 385-4811 

Dr . Tumasonio ofisą perėmė 

DR. S. U L 
SPECIALYBĖ - V IDAUS L IGOS 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

Pirm 2-7 Ant r ir 
ketv o-12 Penkt. 11-2 

Ofs . te l . LL 5-0348; Rez. r R <>-5533 

DR. FRANCIS MA2E1KA 
G Y D V T O I A S IR CHIRURGAS 

4255 VV. e3rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4. 

6-«; antr 12-o: per-.kt 1C-12; 1-o 

Tel . 436-7700 

VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
F.A.C.C. . 

K A R D I O L O G A S 
Širdies ligos 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
Valandos pagal susitarimą 

Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINES LIGOS -

CHIRURGIIA 
6132 S. Kedzie. Chicago. I i i . 

Tel . 925-2*70 
1185 Dundee Ave., Elgin, I I I . 6O120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimo 

Tel . 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
A K I Ų LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eve Inst i tute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos paga! susit.irima 

DR. L D. PETREIKIS 
D A N T Ų C Y D Y T O I A 
8104 S. Roberts Road 

1 mvlia : vakarus nuo Harlerr \ \ c 
Tel . 563-0700 

Valandos pagai susitarimą 
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Tikėjimas prisikėlimu 

GYVENIMO 
KASDIENYBĖJE 

Kai pažvelgi iš dviejų tūks
tančių metų perspektyvos į 
istorinį įvykį — Kristaus 
prisikėlimą iš mirusiųjų, tai 
kyla daug abejonių. Argi 
Dievas norėjo, kad jo Sūnus 
taptų žmogumi, kentėtų nuo 
žmonių, mirtų kaip viešas 
nusikaltėlis ir tik paskui prisi
keltų? Bet apaštalas šv. Jonas 
savo Evengelijoje aiškiai sako: 
„Dievas ta ip mylėjo pa
saulį, kad davė savo viengi-
musįjį Sūnų, kad kiekvienas, 
kurs į jį tiki, nežūtų, bet turėtų 
amžinąjį gyvenimą. Nes 
Dievas nesiuntė į pasaulį 
pasaulio teisti, bet kad pasau
lis per jį būtų išgelbėtas" 
(Jn.3,16-17). Tas pasaulis nėra 
tik žemė ir jos turtai. Tas 
pasaulis yra žmogus, kuris 
turi protą ir laisvą valią, kuris 
laisvai gali Dievo atsižadėti ir 
jį nukankinti. Bet taip pat tik 
žmogus gali tikėti ir sekti 
Kristų iki kryžiaus mirties ir 
prisikėlimo. 

Prie tų evangelisto žodžių 
reikia susimąstyti. Dievas, 
kurio mes nepažįstame, sukū
rė mus ir leido užvaldyti žemę. 
Tas pats Dievas, kurio mes 
savo protu neaprėpiame, leido 
žmogui nusidėti, bet jo 
neatstūmė kaip kokio nerei
kalingo daikto, o padarė savo 
meilės ženklu, nes jo pavidalą 
davė savo Sūnui Jėzui Kristui, 
leido jam gyventi tarp žmonių, 
kentėti kaip žmogui, mirti nuo 
savo brolių. Nors jis darė 
nuostabius dalykus, stebuk
lus, bet daugelis juo netikėjo. 
Jie laukė kitokio išgelbėtojo — 
politinio vado, laukė laisvės 
davėjo, vergijos sunaikintojo, 
žmogaus galingo žodžiu ir 
gyvenimu. Jie laukė kario, 
kuris kardu atkovotų naują 
gyvenimą pavergtoje žydų 
tėvynėje. O Jėzus neatėjo teisti 
pasaulio — žmonių, nors jie 
buvo prieš jį kaip Dievą 
nusikaltę. 

Šiame susimąstyme mes 
turime suprasti vieną svar
biausią dalyką, kurio reika
lavo Jėzus iš savo mokinių, 
apaštalų ir išgydytų ligonių — 
kad jie tikėtų. Jie turi tikėti, 
kad jis stebuklus daro žemėje 
ne nustebinimui, bet įrodymui 
savo dieviškos pasiuntinybės 
— parodyti Dievo meilę žmo
nėms. 

Jėzaus Kristaus prisikė
limas iš mirusiųjų nebuvo 
lengvas nė apaštalams. Kaip 
kalba Evangelija, jie liūdėjo 
dėl jo pralaimėjimo. Jie 
nustebo, kai Marija Magdale
na pranešė, kad Kristaus jau 
nėra kape, kad jis prisikėlė, 
kad ji matė ir atbėgo jiems 
pasakyti. Petras ir Jonas bėgo 
prie kapo, nors netikėjo ar 
mažai tikėjo Marijos pasako
jimu. Taip pat ir jo du moki
niai, kurie keliavo iš Jeruzalės 
į Emausą, liūdėjo ir skundėsi 
keleiviui, kuris juos kelyje 
prisivijo. Jie įtikėjo tik tada, 
kai jis laimino duoną ir jiems 
jos davė valgyti. 

Tuo pačiu metu jis jau buvo 
pasirodęs ir apaštalams, net 
paprašydamas jų valgyti, kad 
jie tikėtų, jog jis turi ir kūną, o 
nėra tik šmėkla. ,,Ar neturite 
6a ko nors valgyti? Paėmęs 
jis valgė jų akivaizdoje ir, kas 
liko, jiems atidavė" (Lk. 24,41-
43). O tiems mokiniams, kurie, 
eidami į Emausą, dejavo, jis 
tarė: „O, neišmanėliai ir 
nerangios širdies tikėti visam, 
ką yra kalbėję pranašai! Argi 
nereikėjo, kad Kristus tai 
kentėtų ir taip įeitų į savo 
garbę" (Lk. 24,25-26). 

Negalima nė manyti, kad 

apaštalai ir Jėzaus mokiniai 
buvo lengvatikiai ir tuojau 
įtikėjo į prisikėlusį Kristų. Jie 
abejojo, kaip dabar žmonės 
abejoja. Jiems reikėjo tikė
jimo, kuris neatėjo tik iš 
žmogaus proto, bet taip pat ir 
iš Dievo malonės. Jiems reikė
jo tikėti Kristaus prisikėlimu 
taip stipriai, kad jie ateityje 
nebijotų už tą savo tikėjimą 
mirti, atlikti didžiausias ano 
meto keliones, kaip šventieji 
Petras ir Paulius, ir atiduoti 
gyvybes svetimame krašte 
— Romoje. 

Tiesa, joje buvo jų tautiečių, 
bet Roma nebuvo jų paskirtis. 
Jie tik buvo drąsūs ir norėjo, 
kad tas Kristus, kurio pasiun
tinybę jie atliko, kurio mokslą 
jie turėjo skelbti, būtų kuo 
plačiau žinomas, kad jo atneš
tas išgelbėjimas iš nuodėmės 
ir parodymas Dievo meilės 
žmonėms būtų visų pažįs
tamas ir visų juntamas. Tai 
buvo akstinas, kad jie matė 
Kristų po mirties prisikėlusį, 
po pralaimėjimo laimėjusį. Jie 
prisiminė, kad jis iš jų reika
lavo tikėti jo žodžiais ir dar
bais, nes jis atėjo į žemę 
vykdyti savo Tėvo valios. 

LIETUVA VOKIEČIU 
TELEVIZIJOJE 

Rimties valandėlei 

VELYKOS ŠIANDIEN 

Tikėjimo Jėzaus Kristaus 
prisikėlimu iš mirusiųjų ir 
šiandien reikia. Galima tikėti 
ir netikėti, bet negalima 
paneigti savo laisvos valios, 
savo proto ir savo apsispren
dimo už tiesą ar prieš tiesą, už 
Kristų ar prieš Kristų, amžiny
bę su Dievu ar amžinybę be 
Dievo. Tas sprendimas pri
klauso žmogui pačiam. Nie
kas negali jo priversti vienaip 
ar kitaip apsispręsti. Net Die
vas, žmogų pažindamas nusi
dėjėlį, iš jo neatėmė laisvos 
valios ir proto daryti spren
dimus. Jį mylėjo tokį koks jis 
yra ir pasiuntė savo vienatinį 
Sūnų išmokyti naujo gyveni
mo ir suteikti jam vilčių. Jis 
dabar gali atsiremti ne tik 
savo žmogiškumu, bet ir die
viška malone, kuri stiprina 
kiekvieną žmogų, jam tai jau
čiant ar nejaučiant. Dievas 
gyvena žmoguje, bet jį žmogus 
gali pažinti tik Jėzuje Kris
tuje. 

Prisikėlimo šventė mums 
nieko naujo neatneša. Kristus 
vieną kartą mirė ir vieną 
kartą prisikėlė. Ji yra tik 
priminimas žmogui, kad jis be 
Dievo, be Kristaus, kaip Dievo 
Sūnaus žmogaus pavidale, be 
jo Bažnyčios, kuri saugo jo 
mokslą, negali rasti tiesaus 
kelio į laimingą amžinybę pas 
amžinąjį savo Kūrėją. J is gali 
Dievo nepažinti ir nenorėti jo 
pažinti, kad nereiktų vykdyti 
jo įsakymų, gyventi jo mokslo 
dėsniais, bet tai nepakeičia 
jokio žmogaus būsenos gyve
nime, santykio su amžinybe, 
ryšio su savo artimu, kuriame 
atsispindi Kristaus paveiks
las. 

Gyvenimas yra lyg Kančios 
savaitė, kuri užsibaigia Prisi
kėlimo švente. Nuo žmogaus 
priklauso, ar Kančios savaitė 
tik kančia ir pralaimėjimu 
pasibaigia ar ji suteikia ir vil
čių prisikelti ir amžinybėje 
susitikti savo Kūrėją, savo 
Gelbėtoją, kuris dėl nusidėju
sio žmogaus buvo prisiėmęs 
žmogaus kūną ir gyvenęs tarp 
žmonių. Bet jis gyvena ir 
dabar kiekviename žmoguje, 
nes jis pats prižadėjo pasilikti 
su savo mokiniais ir sekėjais 
iki pasaulio pabaigos. Prisi
kėlimo šventė ir turi krikš
čionims parodyti gyvenimą su 
Kristumi amžinybėje. 

Pr. Gr. 

Vasario 21 d. Vokietijos 
ZDF televizijos stotis „Aus-
land Journal" (Užsienio žurna
las) programos dalį paskyrė 
Lietuvai, pavadindamas ją 
UdSSR Experimente Litauer 
(Sov. Sąjunga, Bandymai — 
Lietuviai). Šios programos 
įžangai vadovas Radke žiū
rovus nukėlė į Maksvą, 
primindamas komunistų parti
jos kongresą bei Gorbačiovo 
pastangas sumoderninti so
vietinę sistemą. Parodomos 
mokyklos ir besimokantys 
prie kompiuterių mokiniai. 

Visai teisingai vadovas 
Radke teigė, kad Gorbačiovo 
pirmi valdymo metai buvo 
paskirti persitvarkymui valdy
mo aparate, pakeičiant senus 
veidus naujais. Tačiau ar jam 
pavyks be ideologinio svorio 
pakeisti ūkinę sistemą iki 2 
tūkst. metų — sunku pasaky- | 
ti. Be to, juk kompiuteriai 
„išmes" iš darbo milijonus 
žmonių. Atsiras nedarbas,. 
kuris sovietinei sistemai yra 
nežinomas. 

Iš Maskvos žiūrovus po to 
perkėlė į Vilnių. Rodomi Auš
ros Vartai, Gedimino g-vė, 
Lukiškių aikštė su Lenino 
paminklu (neparodomas čia 
pat kalėjimas ir KGB pasta
tas), aiškinant komentatoriui, 
kad Lietuva skiriasi nuo kitų 
sovietinių respublikų katali
kišku tikėjimu ir praeitim. Be 
abejo, komentatoriui reikėjo 
pasakyti, kad Lietuva turi 
didingą praeitį ir buvo nepri
klausomą valstybė. Nuo 1940 
m. Lietuva yra sovietinė 
respublika. Kraštas be ypatin
gų kont ras tų su lengva 
pramone bei žemės ūkiu. 
Matomos gražiai įrengtos 
krautuvės (moteriški batukai 
lange 32,50 rubl.) Girdima 
lietuvių kalba. Vokiečio tvir
tinimu „Lebenstandart steht 
an der Spitze in Litauen" — 

K. BARONAS 
Mūsų korespondentas 

Europoje 
pragyvenimo lygis stovi pačio
je aukštumoje'Lietuvoje. 

Sov. Sąjunga, bandydama 
pagerinti ir padidinti produk
ciją, eksperimentams pasirin
ko eilę lengvosios pramonės 
įmonių, jų tarpe ir Lietuvos. 
Kas yra tie eksperimentai — 
bandymai? Tai mėginimas ar, 
geriau sakant, ieškojimas 
naujų kelių geresnei produk
cijai, geresniems gaminiams, 
duodant daugiau laisvės 
respublikinių įmonių direk
toriams. Visos įmonės yra 
Lietuvos „ministerijos" žinio
je. Filmuojama Vilniaus 
mezgimo įmonė, kurioje nuo 
1985 m. dirbama pagal direk
cijos nustatytą planą. Rodant 
mašinas ir dirbančias moteris, 
vokietis sako, kad prekės yra 
geros kokybės. Tas atsiliepia į 
darbininkų uždarbį, nes 
„brokas" yra visiškai su
mažėjęs, automatiškai pride
dant prie uždarbio dar 25% 
priedą. 

Automašinų taisymo dirbtu
vei (matomos tik „Lada") taip 
pat suteikta daugiau laisvės. 
Ant sienos kabo didelė lenta 
(rusiškom raidėm) įrašant 
darbininkų produktingumą. 
Joje taip pat mokamos pre
mijos už gerai atliktą darbą. 
Geras mechanikas į mėnesį 
uždirba 230 rublių, o inžinie
rius gauna beveik 50% priedą. 

Šiuo metu tik pusė įmonių 
Lietuvoje ir Rusijos respub
likoje dirbo eksperimentiniu 
keliu. Įjungta dalis kolchozų ir 
sovchozų. Rodomas Lietuvos 
gamtovaizdis, besigananti 
karvutė. Filmo apara tas 
„pagauna" iš labai toli kopūs
tų derliaus nuėmimą, mėtant 
galvas į sunkvežimį. Matomi 
žaliai apsirengę vyrai, grei-

Rochesterio skautų ir skaučių Kaziuko mugę atidaro Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos klebonas kun J. Vaškys, OFM, stebint „Daina
vos" vietininkuos vietininkui v.s. S. Ilgūnui ir sk. vyčiui Skučui. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

čiausiai raudonarmiečiai. 
Iš Vilniaus vokiečių televizi

ja nukeliavo į Kauną. Bend
ras miesto vaizdas, krautuvės 
Laisvės alėjoje, skoningai 
išdėstytos prekės languose. 
Aplankoma moderniška rūbų 
valykla. Greitu aptarnavimu 
sutaupomas laikas, tačiau už 
pagreitintą darbą tenka mokė
ti keliom kapeikom brangiau. 
Rodomas darbas valykloje. 

„Kodėl Maksva Lietuvoje 
veda tuos pirmuosius ekspe
rimentinius kelius" — klausia 
vokietis, tuoj pat duodamas ir 
atsakymas: „Memel (Nemu
no) krašto gyventojai pasižy
mi darbštumu („fleissig"). 

Grįžtama į Vilnių, pusmili-
joninį miestą. „Lehjos" madų 
kombinatas. Deja, čia aiškiai 
prašauta pro šalį, nes su 
paklotu ant grindų raudonu 
patiesalu salėje ir dviem 
modeliuotojom mūsų sostinė 
negali nustebinti vakarų 
pasaulio. Greičiausiai šis 
madų salonas jau yra didelis 
žingsnis į modernų gyvenimą, 
tad Maskva ir nuvežė ten 
vokiečius. Parodyta mada — 
vienas moteriškas apsiaustas 
ir jaunuolė sportinais rūbais. 
Iš matytų šio dienraščio psl. 
nuotraukų galiu drąsiai tvir
tinti, kad Chicagos Jaunimo 
centre rengiamos įvairių 
organizacijų madų parodos, 
modeliuotojų gausumu, jų gro
žiu bei tikrai puikiai sukirp
tom suknelėm — pranoksta 
Vilniaus „Lehjos" kombinatą! 

Siuvykla. Vadovas sako, 
kad moteriška eilutė kainuoja 
84 rubl. (prisiminkime Vil
niaus mechaniko 230 rublių 
uždarbį!), sijonas — 36 rubl. 
Tai nauja kaina, nustatyta po 
sausio 1 d. 

Įvedus Lietuvoje ekspe
rimentinį darbą — produkcija 
padidėjo 6%. Randama mažiau 
„broko", nes pvz. pereitais 
metais ši siuvykla sumokėjo 
120 tūkst. rublių baudą. 

Pabaigoje komentatorius 
sako, kad dar daug įmonių 
Lietuvoje neįs isavino M. 
Gorbačiovo eksperimentinio 
kelio ir darbą tęsia senais 
administraciniais metodais. 

Stebėdamas šią programą, 
prisiminiau pereitais metais 
tame pačiame kanale rodytą 
Vengrijos ūkinį „stebuklą". Ar 
M. Gorbačiovas taip pat 
numato keliauti J a n o š o 
Kadaro pėdomis, decentra
lizuodamas pramonę ir duo
damas daugiau laisvės priva
čiai iniciatyvai, paskiroms 
respublikų „ministerijoms — 
parodys netolima ateitis. 

Kai žmonės išgirsta ką nors 
nepaprasto ar nelaukto, tai 
visose kalbose priimtas ir 
va r to jamas išsireiškimas: 
Negalimas dalykas! Taip yra 
ir su Kristaus prisikėlimu iš 
mirties. Nuo pat tų Velykų 
ryto, kada Kristus prisikėlė, 
kai žinia buvo išgirsta pirmą 
kartą ir iki šios dienos buvo ir 
yra žmonių, kurie į tai atsako: 
Tai negalimas dalykas. 

Pirmieji tai pasakė ir karto
jo patys Kristaus mokiniai, 
kol patys pamatė Kristų 
gyvą—prisikėlusį. Tai įvykis, 
kurį žmogaus protui, parem
tam tik žmogiška patirtimi, 
yra neįmanoma suprasti, ne
lengva tikėti. Tačiau to įvykio 
ir liudijimas yra toks, kad 
sunku juo netikėti. Tie, kurie 
sakė prisikėlusį Kristų matę 
daug kartų per keturiasdešimt 
dienų, nė vienas savo tvirtini
mo — liudijimo neatsisakė, 
nors už tą liudijimą teko 
numirti kankiniais. 

Dar daugiau. To laiko žydų 
tautoje išsilavinęs ir vienas iš 
f a n a t i š k i a u s i ų Kr i s t aus 
atminimo ir jo sekėjų perse
kiotojas Saulius—Paulius iš 
Taršo po Kristaus mirties 
trejus metus paskyrė, tik 
keliaudamas po Palestiną iš 
vienos vietos į kitą ir gaudy
damas ir uždarydamas į kalė
jimus Kristaus sekėjus ir juo 
įtikėjusius. Šioje kelionėje į 
Damaską buvo paties Kris
taus taip įspėtas, kad pasie
kęs Damaską tuoj apsikrikš
tijo ir taip ėmėsi skebti Kristų 
ir jo prisikėlimą, kad stebėjosi 
visi žydai, — priėmusieji Kris
t ų i r n e p r i ė m u s i e j i . 
N e p r i i m a n t i e j i Kr i s taus 
susitarė Saulių — Paulių kaip 
nors sugauti ir nužudyti. Tai 
nugirdę Kristaus sekėjai Sau
lių — Paulių nuleido naktį ant 
virvės parištoje pintinėje per 
miesto sieną, ir taip jis iš 
Damasko pabėgo (Apd.9,4...). 
Visą savo gyvenimą jis 
pašventė nuolat keliaudamas 
ir skelbdamas žydams ir nežy-
dams prisikėlusį Kristų, kol 
galutinai buvo Romoje už tai 
nužudytas — nukirsta galva. 

Nepriėmusieji . Kristaus 
žydai ir kiti nužudę Kristų ir 
visus tuos, kurie sakėsi matę 
Kristų prisikėlusį iš numi
rusių, buvo tikri, kad su Kris
taus atminimu ir jo skelbtais 
žodžiais yra jau baigta. Kaip 
yra tikrovėje, šiandien žinome 
visi — ir krikščionys ir ne
krikščionys. Kristus viešai 
reiškėsi ir mokė tik trejus 
metus. Apie tai galvojant 
tikrai yra įdomu, kad visoje 

žmonijos istorijoje joks kitas 
asmuo — nei valdovai, nei 
mokslininkai — garsūs savo 
laikais ir vėliau — nė vienas 
nemiminimas taip, kaip iki 
šios dienos minimas Kristus, 
kokios įtakos žmonijai yra 
padaręs jo asmuo, jo skelbta 
Evangelija. Verta dažnai tai 
pasvarstyti, j ką šiandien būtų 
panaši žmonija, jeigu iš jos 
gyvenimo būtų išimta viskas, 
ką joje yra sukūrę Kristaus 
sekėjai, ar tai tiesiogiai Kris
taus vardu ar savo krikš
čionišku gyvenimu. 

Neseniai spaudoje buvo 
minėta, ką pasakojo Mask
voje atsilankę amerikiečiai, 
kaip Maskvoje griebiamasi 
moksliškai tyrinėti ateizmą, 
taigi ir Kristaus prigimtį bei jo 
au to r i t e t ą . Tač iau koks 
protaujantis turi tiek logikos, 
kad imtųsi moksliškai tyrinėti 
tai, ko jo įsitikinimu nėra. Kai 
mokslininkas imasi tyrinėti 
nežinomą, n e p a ž į s t a m ą 
dalyką, tai tik tokį ir dėl to, 
kurį mokslas spėja tai esant 
ar galint būti. Tie. kurie ima
si moksliškai tyrinėti ateizmą, 
tuomi parodo, kad savo viduje 
jie nepajėgia nusikratyti savi
jautos, kad Dievas yra. 

Kaip ten bebūtų, iki šiol visi, 
kurie ir kiek kovojo prieš Kris
tų, išeikvojo veltui savo 
pastangas ir laiką. Jeigu dėl 
įvairių priežasčių ir kiek 
žmonių dėmesys Kristui su
silpnėja, tai paprastai jis vėl 
atgimsta. Galima sakyti, kad 
panašų laikotarpį gyvename 
dabar. Visada, kai koks nors 
gyvenimo kataklizmas, kaip 
pvz. pastarasis pasaulinis ka
ras, tragiškai sukrečia žmoni
ją, žmonės instinktyviai 
susirūpina pirmiausia savo 
žemiškąja egzistencija ir jos 
reikalais, nepajėgia kartu skir
ti deramo dėmesio dvasinei 
sričiai. Jeigu ir šiais laikais 
dėmesys Kristui buvo kiek 
sumažėjęs, tai ne iš vieno reiš
kinio galima sakyti, kad tas 
dėmesys vėl atgyja. Kristus, 
kartą prisikėlęs, niekada 
nemirs ir žmonijai visada bus 
kelias ir gyvenimas. 

Vieni kitiems linkėkime, kad 
mes patys nenumirtume Kris
tui, bet kad gyventume, mirtu
me ir prisikeltume su Kris
tumi . Gyvenan t i ems su 
Kristum jo prisikėlimo minė
jimas yra tikrai prasminga 
šventė. Tebūna ji visiems 
dvasinio atsigavimo, džiaugs
mo, vilties šventė. 

Vyskupas 
Vincentas Brizgys 
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Žmonės nelabai draugiški, bet gal tik ji. 
Senų namų eilė. Durys atviros, viduje niūru. 

Gyvenimas vyksta ant slenksčio. Čia verda, valgo, 
skalbia ir šnekučiuoja. Vaikai su tais pačiais 
vatinukais ir praskeltom kelnytėm lauke ir viduje. 
Gal nė neturi kitų!? 

Sumirkusi diena ir aplinka, tik kalnų kupros 
nesikeičia. 

Rytas miglotas, bet šiltas. Šiandien programoj 
Dar lynoja. Lipam laiptais į kalną, o kojos! M k m ^elionė laivu Lijiong upe. 

šlampa balose. Kas gi planavo vaikščioti per lietų? 
Lendam pro didelę angą. 500 m ilgio 

prožektoriais nušviestas takas veda gilyn. Virš 
galvų kabo koralų, emeraldų, gintaro ir nefrito 
mezginiai, o šonuose svyra medžiai, krūmai, kyla 
rūmai, bokštai, katedros, nuo lubų kabo žemės 
nepasiekusios kolonos. Gal dar už milijono metų ir 
jos atsirems į žemę. 

Toliau kristalinė salė su žirondeliais ir 
žvakidėm, su slibinais, beždžionėm, žuvim ir 
visokiom legendarinėm figūrom. 

Čia matai viską, ką tik tavo vaizduotė nori 
pamatyti. Tikra požemio karalystė. 

Lauke jaunimas iŠ Hong Kongo sprogdina 
fejerverkus ir meta nuo uolos. Atrodo, kad kėsinasi 

— Mes sutrumpinam ir sakom Li,— nusijuokia 

— Minnie baigė savo Campbell atsargas, — rodo 
į kitą stalą Erika. — Jau viščiuką valgo. 

Aš noriu taip gyventi, kad Jei artimo meilė pasilieka Einam per miesto parką, per zoologijos sodą, kur 
galėčiau prie dangaus vartų tik jausmu, tai tuo atveju nėra ; pešasi beždžionės ir klykia papūgos. Prie upės 
pasakyti: „Atidarykite man, aš Jokia meilė Meilė yra veiki- moteris tupi su pilna kaše daržovių ir plauna jas 
buvau paklusni". mas. nešvariam vandeny. Noriu nufotografuoti, bet ji 

šv. Magd. Sofija Barat Fr. Heriuing nusisuka ir baras. 

Lia. 
Per atgijusias, pilnas žmonių ir dviračių gatves 

slenkam upės link. Keturi iš mūsų liko viešbuty, 
blogai jaučiasi. Nieko negirdėjom ir iš Monikos. 

— Mūsų daktarai labai geri, nesirūpinkit, — 
sako Lia, kai klausiam. 

Uoste laukia laivas su deniu ir kajute apačioj. 
Ten stalai, kėdės ir platūs langai. Sulendam į vidų, 
nes dar be pusryčių. Čia daug žmonių. Prie mūsų 
stalo sėdi Malezijos generalinis konsulas su žmona. 
Jie Kinijos svečiai. Valgom, klausom jo pasakojimų 
ir žiūrim į kaip filme slenkančius vaizdus. 

Upė plati, žmonės žuvauja nuo krantų ir iš mažų 
laiviukų. Vidury išlindęs uolos galas iš vandens. Ten 

tiltą susprogdinti. Į viršų lipa naujos turistųgrupės a u * a s t a & a r a i i r karaliauja paukščiai. Pagaliau — 
Pietus valgom išsekę ir pasiilgę saulės. Nusibodo P a u k S č i a i T o k i l * niekur kitur nematėm, tik vištas ir 

ir dešimt patiekalų mišrainė, kuria mintam jau dvi a n t i s 

savaites. Mus traukia motorinis laivas, nejaučiam jokio 
— Kad taip „hamburgerį" gavus, - svajingai virpėjimo, tik šliaužiam per murziną vandenį ir 

taria Josephine, o mums net saldu burnoje pasidaro. ^8Jm e s-
Vienam krante fabrikų kaminai, kitam — namai 

ir laukai. 
Uolienos kaip „dinosaurai" kyšo iš vandens, 

viena šalia kitos ir upėje atsispindi jų šešėliai. 
Išlindo saulė, rūkas praskydo, tolumoje stūkso 

kaip vaiduokliai mėlyni kalnai. 
Turgaus miestas, kur žmonės susirenka 

pasikeisti daiktais. Ančių būrys gagena ant kranto, 
o žmogus stumiasi ilga kartim ir plaukia ant surištų 
krūvoje rąstų į turgų. 

Kajutėj kalbų mišinys. Netoli turistai iš In
donezijos. Jų bruožai panašūs į havajiečių. Ant stalų 
atsiranda vynas ir mažai kas gėrisi gamta. O ji vis 
keičiasi. Kalnų kupros artėja ir jų viršūnės ienda iš 
rūko. Įvairiaspalvės uolienos raitosi palei vandenį, 
tarpe dygsta žolės ir atrodo kaip didelis paveikslas 
be rėmų. Kitur torto plokštės perteptos kakaviniu 
kremu. 

Konsulo žmona visą laiką kalba apie maistą, 
viešbučius ir priėmimus, kuriuos jiems suruošė 
Šanchajuje. 

Išeinu laukan. Reikia skaros. Vėjas pūsteli ir 
Bernardo raudona kepurė plaukia vandenyje. 

— Mano mėgstamiausia kepurė! — skėsčioja jis 
rankomis. 

Nuo stačių uolų krenta krioklių juostos, o viršuj 
medžiai kaip plunksnų miškas. 

Skambalas kviečia pietums. Pro langą slenka 
gyvenimas, o ant stalo „jelly fish", ančių kiaušiniai, 
bambuko šaknys, vandens kaštanai ir rausvo vyno 
stiklai. 

— Carmorant, — rodo į krantą Lia. 
Ant lentos sutupdyti septyni paukščiai kaip 

pelikanai. Jie savo ilgais snapais gaudo žuvis. Kad 
neprarytų laimikio, kurio žvejys nori, ant kaklo 
užrišta virvė. Kai tik žuvis snape, žvejys tuojau ją 
atima. 

— Kas per išnaudojimas! — piktinasi Ruth. — 
Tikra paukščių vergija. 

Bet toks jau gyvenimas. 
Plaukiam per kalnų karalystę. Jų tiek daug! 

Aukšti, siauri, keistų formų: kyšo krokodilo dantys, 
aštrūs, išsirikiavę, kiek toliau dramblio užriestas 
šniautas ir pagaliau storas pirštas duria į dangaus 
mėlynę. ( B u s daugiau) 



* DRAUGAS, šeštadienis , 19H6 m. kovo mėn. 29 d. 

HORIZONTAI 
S E K M A D I E N I S 

S O S T I N Ė J E 

Sekmadienis , kovo 16-ji 
diena, sostinėje Washingtone 
padvelkė ar tėjančiu pava
sariu. Tos dienos saulėtą ry tą 
r inkomės j Amerikos katalikų 
taut inę šven tovę šiaurrytinėje 
miesto dalyje Mišioms sužeis
tojo Lietuvos diplomatijos šefo 
ir Lietuvos ats tovo Washingto-
ne sveikatos intencija. Mišias 
aukojo i š Romos atvykęs 
Bačkių s ū n u s pre la tas Audrys 
Bačkis. 

Mums Washingtone netu
r in t savo lietuviško laikraščio 
(laikraščiai iš Chicagos, New 
Yorko, Clevelando a r Toronto 
pasiekia tik maždaug po 
savaitės) i r savos lietuviškos 
radijo va l andė l ė s (Balt imorės 
lietuvių sekmadieninė radijo 
valandėlė g i rd ima tik rytiniuo
se sost inės priemiesčiuose), 
susižinojimas apie staiges
nius l ietuviškus įvykius tegali
n ą s tik telefonais. T a d ir su 
žinia, k a d prel. A. Bačkis 
sukos Miš ias savo tėvo sveika
tos intencija, vieni k i tus 
pasiekė telefonais. Ir nuosta
bu, kad į Miš ias gan erdvioje 
Amerikos katal ikų šventovės 
požeminėje kriptoje susir inko 
netikėtai d a u g VVashingtono. 
jo apylinkių ir Balt imorės 
lietuvių, nuoširdžiai gerbian
čių BaČkių šeimą ir sujau
dintų dėl dr. Stasį Bačkį 
išt ikusios nela imės. 

Prel. A. Bačkis Mišias savo 
tėvo sveikatos intencija auko
jo lietuvių ka lba . Pr ieš Mišias 
Washing tono lietuvių katali
kų veikėjas J o n a s Vai tkus 
pranešė i r kitą žinią, kad kovo 
18 d., ta ig i , už dviejų dienų, 
prel. A Bačk i s paminės s avo 
kunigystės 25 metų sukaktį . 
Baigęs Šv . Kazimiero lietuvių 
kolegiją Romoje, A. Bačkis 
kunigystės šven t imus gavo 

1961 m. kovo 18 d. Romoje. 
Tiesiog nuostabu, su kokiu 

nuoširdumu j Mišias susi
r inkę įvairių pažiūrų ir kartų 
Žmonės giedojo lietuviškas 
giesmes, ka ip giliai jungėsi j 
Mišių aukos prasmę ir išklau
sė tai dienai skirto pamokslo 
apie Kristaus atlaidumą nusi
dėjėliams. Mišių pabaigoje 
pre la tas padėkojo už maldas 
jo tėvo sveikatos ir jo kuni
gystės sukakties intencijomis. 
Kunigystės sukaktį turėjo 
lydėti pačios šviesiausios 
nuotaikos, tačiau tos nuotai
kos jungėsi ir su nelaime, prieš 
šešias d ienas ištikusia dr. S. 
Bačkį, kai jį kliudė automo
bilis ir sunkiai sužeidė. Po 
Mišių daugelis dar ilgokai 
stoviniavo kriptos prieangyje, 
r e i škė u ž u o j a u t a s O n a i 
Bačkienei bei prel. A Bačkiui, 
teiravosi paskutinių žinių apie 
dr. S. Bačkio sveikatos būklę. 

Kovo 16 d. visi dalyvavu
siej i l i e t u v i š k o s e Mišiose 
Amerikos katalikų tautinėje 
šventovėje aiškiai pamatėm, 
ka ip gerb iamas ir mylimas yra 
Lietuvos diplomatijos šefas 
b e i L i e t u v o s a t s t o v a s 
Washingtone dr. S. Bačkis ir 
jo šeima. 

Tos dienos ankstyvą popie
te Latvių namuose, Rockvillės 
p r i e m i e s t y j e , p r a s i d ė j o 
Washingtono lietuvių skautų 
, , R a m b y n o " v ie t in inki jos 
r e n g t a t r a d i c i n ė Kaziuko 
mugė. Anksčiau mugės vykda
vo amerikiečių valdinėje God-
da rd mokykloje, Marylande, 
ku r kūno kultūrą dėstė Elvyra 
VodopaKenė. Jos dėka dauge
lį metų skautai geromis sąly
gomis galėdavo pasinaudoti 
t o s m o k y k l o s erdviomis 
patalpomis . Dabar buvusiai 
žymiai sportininkei Elvyrai 
Vodopalienei labai anksti 
pas i t raukus poilsin, buvusi 

(Nukelta į 6 psl.) 

ASMENINES DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE 

Po naujų pertvarkymų ir pakeitimo taisyklių siuntiniams 
į Lietuvą siųsti, dabar vėl galima paremti savo artimuosius, 
pasiunčiant jiems naudingų dovanų. 

Šių metų pradioje siūlome šiuos dovanų siuntinius: 

1986 — 1 
Vyriškas arba moteriškas bliusonas — anorakas, 

velvetinės „VVrangler" firmos džinsinės kelnės, vyriški arba 
moteriški sportiniai batai firmos ,,Adidas". 

Šio siuntinio kaina pasiunčiant oro paštu — $120.00. 

1986 — 2 
,,Adidas" firmos sportinis kostiumas, sportiniai batai fir

mos „Adidas", vyriškas arba moteriškas megztinis, vyriškas 
arba moteriškas bliusonas — anorakas, velvetinės arba 
denim medžiagos džinsinės kelnės firmos ,,VVrangler" arba 
„Levi". 

Šio siuntinio kaina su pašto išlaidomis — $220.00 

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus į Lietuvą praktiškiausiu ir nau
dingiausiu PAVELDĖJIMO BŪDU. 
- Dėl smulkių informacijų ir patarimų prašome rašyti: 

Z. Juras, 
11 London La ne, Bromley, Kent, BR1 4HB, England. 

Telef. 01 460.2592. 

Šv. Velykų švenčių proga nuoširdžiai svei
kiname visus klijentus, draugus ir pažįstamus* 

NERINGA 
RESTAURANT 
Lithuanian Cuisine 

MARIUS & EMILIJA KIELA 
2632 W. 71ST STREET. CHICAGO, IL 60629 

4769026 

EASTER GREETINGS 
LINKSMŲ VEL YKŲ 

P U T R I M S MEAT M A R K E T 
1446 S. 49th Ct. 

Cicero, 111. 60650 
652-7529 

Home Made Skilandis 
Fresh Lithuanian Sausage 

Best Wishes To Our Many Friends 
On This Holy Easter Day 

Courtesy of 
ARCHER LUNA CYCLERY 

Phone: 585-2176 
5866 S. Archer Ave., Chicago , 111 

FRANK'S AUTO REPAIR 
3301 W. 59th St. 4760737 

Get Your Car Ready For Spring 
Open Mon-Fri. 7 A.M.-6 P.M. 

Thurs Eves. til 9 P.M. 
Sat. 9 AM. 2 P.M. 

Domestic & Foreign Cars 

Happy Easter 
to Our Many Friends 

Courtesy of the 
LEITZA DIE & TOOL CO.. INC. 

Phone: 271-1408 
3462 N. Damen Ave. 

Chicago, IU. 

Happy Easter 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
BEVERLY TOWERS 

CONVALESCENT CENTER 
8001 S. Western Ave., Chicago, IU. 

Best Wishes To Our Friends and Neighbors 
For A Happy Easter 

MARQUETTE NATIONAL BANK 
Phone: 476-5100 

6316 South Western Ave., Chicago, III. 
Also The 

Pulaski Facility 
Phone: 838-3300 

62nd & Pulaski Rd„ Chicago, 111. 

Happy Easter from 
MARZANO'S 

128 Lanes — Open Bowling Anytiroe 
Marzano's Miami Bowl — 5023 S. Archer Ave. - Phone: 585-8787 
Marzano's Clearing Bowl - 5523 W. 63rd St. - Phone: 585-4200 

Cocktail Lounges - Grills — Banquet Rooms 
Ample Free Parking 

Best Wishes to one and all 
On this Holy Easter Day 

From 
ST. MARY STAR OF THE SEA 

6435 South Kilbourn, Chicago, Illinois 

Best Wishes To Our Friends and Associates 
For A Happy Easter 

Courtesy of 

E D W A R D H I N E S L U M B E R C O 
Phone: 767-8300 

4626 West 63rd St., Chicago, Illinois 

Happy Easter 
To All Our Friends & Patrons 

IDEAL AUTO PARTS 
4639 S. California Ave. 

Chicago, III. 
5235277 

Automotive Parts for all Cars 

Happy Easter 
Hoeffken's The Busy Bakery 
3044 W. 63rd St., Chicago, IU. 

737-0390 
Traditional or Fountain Wedding Cakes 

Sweet Trays 
Bride's Limousine (White> 

Restaurant Ovvners & Party Givers 
Paskutinė proga išsinuomoti Velykų 
zuikučio kostiumą linksmesnėms Velykų 
šventėms. 

BEVERLY COSTUME SHOP 
11628 S. Westem 

779-0068 
3310 S. Halsted 

254-1107 
5608 W. 22nd, Cicero 

656-7151 

Happy Easter From 
SOUTHWEST FEDERAL 
Savings & Loan Association 

Phone: 436-4600 
3525 W. 63rd St., Chicago, IU. 

4062 Southwest Highway 
Hometown, UI. 422-4500 

Also 
MANOR FEDERAL DIVISION 

Phone: 6560800 
5830 W. 35th St., Cicero. 111. 

SOKOL STICKNEY 
4131 Home Ave. 

'Near Harlem & 39thl 
Stickney, 111. 

788-9828 
Banquets for Weddings ? All Occasions 

Complete Package Plans Available. 
Reasonable Prices. 

Best Wishes To 
Our Friends and Patrons for a 

Happy Easter 
From the 

NEVADA RESTAURANT 
Phone: 581-4270 

6800 S. Pulaski Rd.. Chicago, IU. 

Sincere Blessings To One And All 
On This Holy Easter Day 

From 
SANTA TERESITA VICARIATE CHURCH 

Phone: 3566337 
Rev. Father Raphael R. Orozco, Vicar 
35 West Wood St., Palatine, Illinois 

• 

ii . " 
• 

Ui Happy Easter 
To Our Friends and Patrons 

Courtesy of 
PULASKI SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

3156 South Morgan Street, Chicago, IUinois 
Phone: 927-3500 

Best Wishes To All For A 
Happy Easter 

From 

SHERIFF RICHARD J. ELROD 
Sheriff of Cook County 

Happy Easter 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
COZZI IRON A METAL CO. 

2600 S. Paulina 
Chicago, IU. 

Phone:927-6611 

NEW GOLD COAST INN 
2525 W. 71 st. 

434-1149 
Hali Available For \Veddings 

Bridal Showers • Fanerai Luncheons 
And All Occasions Up To 170 People 

Ernie. Jerry & Hank 

TRAVEL WTTH TONI INC. 
3210 W. 47th 
Chicago, III. 

847-6500 
World Wide Travel 

Never a Service Charge 
Airline Tickets at Airport Prices 

AIRPORT HONDA KAWASAKT 
4520 W. 63rd St. 

Chicago. III. 
767-2070 

Parduodame ir taisome 
Motociklus ir jų dalis 

bei kitus priedus 

Happy Easter 
From 

CLEARING BANK 
5235 West 63rd Street 
Chicago, Illinois 90638 

(312) 582-6300 
MEMBER FDIC 

Ask for our Personai 
Banking Dept. 

BLESSINGS OF THE 
EASTER SEASON 

From 

HOLY 
CROSS 

HOSPITAL 

471-8000 

2701 W. 68th St. 
Chicago, IUinois 60629 

Happy Easter 
From 

LAWN LANES 
6750 S. Pulaski 

Chicago, IU. 
582-2525 

Open BowIing Easter Sunday 

Happy Easter 
From 

MT. GREENWOOD 
HARDWARE & SUPPLY 

3124 W. l l l t h 
Chicago, IU. 

881-9770' 

Best Wishes To All On This 
Holy Easter Day 

From 
ST. DANIEL 

THE PROPHET CHURCH 
Rev. Fr Charles F. Kelly, Pastor 

Phone: 586-1223 
5330 S. NashviUe, Chicago, IU. 

Best Wishes On This 
Holy Easter Day From 

The Parochial Family Of 
ST. MICHAEL ARCHANGEL 

CHURCH 
4621 S. Damen, Chicago, IU. 

523-1248 

Happy Easter 
From 

MARQUETTE DRUGS 
2957 W. 63rd 
Chicago, IU. 

434-9205 

S & H FOOD MART 
5733 Cermak, Cicero, IU. 60650 

Imported Olive Oil. Fresh Bread, Lamb & 
Pork Every Day. Fresh Roasted Lamb 
Every Sunday. Complete Line of Imported 
Food & Liąuor. 

656-9757 

Happy Easter 
From 

Stanley Yurkus 
2448 W. 71st, Chicago, III. 60629 

"AUDYKLA JUOSTA" 
Lithuanian Costumes & Gifts 

TATRA INN 
6040 S. Pulaski. 582-8313 

Polish Smorgasbord 
Polish & American Cuisine 
Open Tuesday thru Sunday 

For Lunch & Dinner 
Call For Reservations 

SHADESHOP 
3345 W. 95th 

Evergreen Park, IU. 
424-4780 

We Sell & Repair 
All Shades & Blinds 

Custom Shades Our Specialty 

Happy Easter From 
ART & ARDELL REIS 

OF REIS FLORIST INC. 
6236 Cermak Rd., Berwyn, 111. 

464-6368 
Flowerš of Distinction 
FTD, Teleflora & AFS 

All Major Credit Cards Accepted 

Happy Easter 
From 

SLIZ DEL1CATESSENS 
6743 W. Archer 

2999-1136 & 
3116 W. 43rd 

523-9533 
Quality Polish Sausage 
Choice Luncheon Meat 

Food Specialties 

Happy Easter 
To Our Many Friends 

Courtesy of the 
EGAN FUNERAL HOME 

Phone: 582-2000 
3700 West 63rd St. 

Chicago, IU. 

Happy Easter 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
LAV/NDALE AUTO BODY 

Phone: 788-1133 
3101 S. Ridgeland. 

Berwyn, fll. 

Happy Easter 
To Our Many Friends 

Courtesy of the 
LOYAL CASKET CO. 

Phone: 722-4065 
134 So. California Ave., 

Chicago, III. 

Happy Easter 
To Our Friends and Patrons 

Courtesy of 
MIDV/AY PHARMACY, INC. 

Phone: 767-9155 
Dollar Off With Vitamins 

4324 West 63rd St., Chicago, IU. 

Happy Easter 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
SLUDGE REMOVAL 

Phone: 889-5175 
2315 West Moffat 
Chicago, IU. 60647 

Happy Easter 
MODELL FUNERAL HOMES 

5725 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IU. 
7710 S. Cass 

Phone: 852-3595 
Darien, IU. 

EDENS OPTICIANS 
4143 W. 63rd St., Chicago, UI. 

565-7800 
5569 W. 95th, Oak Lawn, IU. 

499-3656 
Prescriptions Filled 

Frames Repaired 

Best Wishes On This 
Holy Easter Day 

From 
ST. THECLA CHURCH 

Rev. Matt Bednarz 
6725 W. Devon Ave. 

Chicago, IUinois. 

Happy Easter 
to Our Friends and Neighbors 

Courtesy of 
BARTECKI'S PHARMACY 
Accurate Prescription Service 

4259 W. 63rd St., Chicago, m. 
Phone: 735-5868 

OLD FASHIONED CANDIES 
6210 Cermak 

Berwyn, IU. 60402 
7fW> — 

Home of French Cream 
Chocolate Novelties 

All Types of Boxed Candies 

Best Wishes To All For A 
Happy Easter 
Courtesy of 

JA MAR JEWELERS 
Phone: 6790010 
4915 Oakton St. 

Skolde. III. 

KENNS FAMILY BOWLING -
PRO SHOP 

3206 W. 59th, Chicago, IU. 
434-1800 

Columbia - AMF - Brunswick — Ebonite 
Shoes, Bags & Acessories 

Open Mon, Wed & Fri 11 A.M. to 6 P.M., 
Tues & Thurs 12 to 9 P.M., Sat. 11 A.M. 
to 5 P.M. 

K & S PHARMACY 
"A Good Health Pharmacy" 
We Honor AU Insurance & 

Welfare Plans 
Free Neighborhood Prescription 

Delivery Service 
4766006. 2601 W. 59th 

Happy Easter 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
LEE TELEVTSION SERVICE 

(Electronics) 
6359 S. Central Ave.. Chicago, IU. 

Tel. 585-5145 

Linksmų Velykų linki 
LAMA STATIONERS 

6305 S. Kedzie 
7769102 or 7769341 

Viskas, kas reikalinga rastinei. Rastinės, 
braižybos ir mokykliniai reikmenys. Sve
timšalių sveikinimo kortelės. 

Happy Easter 
From 

BRIGHTON RESTAURANT 
4550 S. Pulaski 

3766444 
Open 24 hours 
Never closed 

VENICE BANQUETS 
5636 W. FuUerton 
Chicago, IU. 60839 

237-9007 
Bancjuets for all Occasions 

Facilities for up to 700 People 
Wedding & Anniversary Specialistą 

Happy Easter 
From 

PARK FOOD * 
LIQUOR MART 
2610 W. 71st St. 

Chicago, IU. 
776-1821 

Happy Easter 
MIDWAY LOUNGE * 

BANQUET HALL 
4222 W. 63rd St.. Chicago. UI. 

561-4222 
Bancjuets for Weddings & All Occasions 

Package Plans Available 

Best Wishes To Our Many Friends 
For A Happy Easter 

From the 
KIDDIE KOVE 
Nursery School 

Phone: 434-2120 
3121 West 71 st St.. Chicago. IU. 

Happy Easter To Our Many Friends 
From The 
AVENUE 

PICTURE FRAME SHOP 
f Phone: 525-7911 

2301 West Belmont Ave. 
Chicago, IU. 

Best Wishes To Our Many Friends 
For A Happy Easter 

Courtesy of 
COMPLETE AUTO SERVICE 

Phone: 254-2241 
4542 S. V/estern Ave. 

Chicago, IU. 

Best Wishes To One And All 
On This Holy Easter Day 

Courtesy of 
J E L - ŠERT COMPANY 

Phone: 921-8477 
P. O. Box #261 

West Chicago, IU. 

Happy Easter 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
CRAWFORD SAUSAGE CO. 
• Daisy Brand Meat Products -

Phone: 277-3095 
2310 S. Pulaski, Chicago, IU. 

Happy Easter To Our Many Friends 
Courtesy of 

KELLY - CARROLL 
Funeral Home 

Joseph Minich. Director 
Phone: 5236960 

2616 W. 38th St.. Chicago, IU. 

Best Wishes 
To All For A 
Happy Easter 
Courtesy of 

A FRIEND 
C & WBOOKS 

Located in Ford City East 
7600 S. Pulaski, Chicago, IU. 

561-3200 
Paperbacks — Best Sellers 
Foreign Language Cards 

For All Occasions 

Expert Reupholstery 
All Types of Furniture 

A & Z UPHOLSTERY 
1745 W. 51st 
Chicago, IU. 

4344521 
Free In Home Esti matės 

AWNO INC. 
9301 S. Western 

Chicago, IU. 
239-1511 

Since 1896 
A Tradition in Avvnings 

Linksmų Velykų 
Linki 

QUASAR TRAVEL AGENCY 
2442 W. 63rd St. 

Chicago, IU. 
925-8400 

file:///Veddings


APIE MAŽĄ KELIONĘ Į 
DIDELĮ KRAŠTĄ 

Turiu aistrą. Kiek menu, ją 
seniai nešioju užkastą pasą
monės labirintuose kaip 
paslaptį, gimusią iš troškulio 
stebėti žmones ir vietas, maty
tas kalendorių puslapiuose. 

Turiu baimę. Nenuvaldomą, 
nesuprantamą, kuri kartais 
gerklėj įstringa kamuoliu ir 
visa kūną apglėbia, stačiai 
surakina panikos jausmu. Bi
jau skristi! Kad nors koks 
ilgas pirštas ar perkūnsargis 
iš žemės galėtų paremti lėktu
vo sparną, rodos būtų daug 
saugiau. Aistra keliauti laimi 
kompromisą su baime ir pasi-
leidžiu kelionėn į Kiniją. 

Ilgai iškabėjus ore pamažu 
per lėktuvo langus pradedu 
matyti išsiliejusias žalią, pilką 
ir mėlyną spalvas, kalnuose 
kaip pagaliuku tamsiam 
smėlyje išbrėžti pradeda 
ryškėti kalnai. Sala po salos, 
visos žalios lyg slibinai, 
sumerkę pilvus vandenin, į 
lėktuvo langus drybso atsukę 
neapgyvendintas pilkas nuga
ras. Besipurtydamas ir traš
kėdamas lėktuvas artėja prie 
žemės, išryškėja laukai , 
Kowloon ir Hong Kong 
pakrantės ir cementinė, dau
giaaukščių namų siena. Rodos 
neįkištum nė kredito kortelės, 
siena remia sieną, o lėktuvas 
skubėdamas puola į šį domino 
kaladėlių mišką. 

Hong Kong sala kadaise 
prekiavusi opijum ir arbata, 
šiandien yra vienas iš svar
biausių pasaulyje uostų. 
Raudonoji Kinija, nors ir 
Hong Kongą laiko savo teri
torija, tačiau savanaudiškai 
nesipriešina jos egzistencijai. 
1997 metais, liepos 1 d. 
pasibaigia sutartis, pagal 
kurią britai šimtmečiui buvo 
išnuomavę HK teritoriją. Už 
11 metų bus g a l u t i n a i 
apspręstas 5 milijonų žmo
nių gyvenimas. Daug žmonių, 
šiandien gyvenančiu HK ir 
„kojom" balsavusių prieš 
komunistinę sistemą nuo jos 
pabėgdami, pramato, jog R. 
Kinijos perėmimas galėtų 

. reikšti ir HK žlugimą. 
Iš mano lėktuvo skuba poros 

šimtų keleivių grupė, kurią iš 
visų pusių nužiūri rudos, įstri-

. žos akutės. Taksiuke per 
langus gaudau vaizdus namų, 
gatvių ir pilko, tiršto rūko. 
Žmonės gatvėse daug kur eina 
burnas prisidengę nosinėm ar 
baltom maskėm. Gerklėj 
pajuntu nemalonų metalinį 
skonį, kažkur stemplėj lyg 
plunksna kutena akiplėšiškas 
kosulys. Susitvarkę daiktus, 
išeiname pasivaikščioti Azi
jos komercinio milžino gatvė
mis. Maloniai vėsu, nors bevė-
jis oras ir visa pilka tirštuma 
lenda į veidą, akis ir limpa 
prie kūno. Kosiu, ašaroju ir 
kaunuos su smalsumu, kuris 
nori tiek daug pamatyti ir 
išgyventi. 

Hong Kong vidurmiestis — 
tai žmonių, krautuvių bei 
krautuvėlių ir reklamų rojus. 
Languose ir ant durų prikli
juoti skelbimai, kad viską gali
ma pirkti, turint Mastercard, 
American Express ar Visa 
kredito korteles. Grumiuos su 
pagunda prie rankdarbių 
krautuvės vitrinos, žinodama, 
kad mano plastikinė kortelė, 
gabendama mane per dalį 
Azijos žemyno, taip pat turi 
išvystyti moteriškom pagun
dom atsparų imunitetą. O čia 
perlai, nefritas ir ant kas 
antro kampo besišypsantis 

.. pirklys, siūlantis pasiūti 
suknelę, švarką ar kitką „to 
make me look younger". 

Vaikštom gatvėm, gatvelėm 
l ir gatveiytem, žarstau turguje 

džiovintus grybus, šaknis bei 
žoles. Susikoncentruoju prie 

" grybų. Moterėlė siūlo didžiulį 
maišą grybų, o besivingiuo-
jantis kvapas braukia panosę 
ir pasąmonę bombarduoja dil
ginančiu kvapu. Jei galėčiau, 
dievaži, visą maišą susipa
kuočiau ir į ne vieną Kūčių 
stalą neščiau grybų patie
kalus. 

LIUDA GERMANIENĖ 

Hong Kong miestas yra pil
nas fantastikškiausių vietų ir 
restoranų. Kadangi nekeliau
jame su grupe, atsiverčiame 
atsivežtą informacinę knygą 
ir žygiuojame pamatyti reko
menduojamą kalną, pakalnę, 
plaukiojantį restoraną ar, 
nusipirkę sriubos bliūdelį. 
sėdim ir stebim jūros pakran
tėj žuvaujančius vaikus. Jie 
krauna žuvytes į kibirą, o 
aplink plūduriuoja laivai, 
apkrauti žmogiškuoju krovi
niu. Tuose laivuose džiūna 
baltiniai, vaikšto vištos, gims
ta ir miršta vaikai ir visą šį 
vaizdą mėginu pagauti išal
kusią turistinio foto aparato 
akim. Kinietis tėvas griebia 
vaiką, koja spiria į vištų būrį 
ir pradingsta kažkur tarp 
skudurų ir skardos. Uždarau 
foto aparatą ir paslepiu ran
kinuko gilumoj. 

Iš ryto autobusu patrau
kiame į kalną, nuo kurio gali
ma aiškiai žvelgti į R. Kinijos 
pusę. Pravažiuojame kai
melius ir pašiūres, kuriose 
gyvybei atstovauja sudžiauti 
baltiniai ir baltos, gražios 
antys. Ant kalno, kaip juodos 
varnos mus pasitinka moterė
lės, siūlydamos pirkti įvairias 
korteles. Nusiperku šešias ir 
matau padarius didelę strate
ginę klaidą. Man į akis, ausis 
ir pakaušį supuolusios jos 
sukiša glėbius kortelių. Nusi
perku dar daugiau ir ristele 
grįžtu į autobusą. Pradeda 
lynoti ir reikia skubiai žvelgti 
į dalį krašto, kuris vien kepu
rėm galėtų užmėtyti mano 
Lietuvėlę. Rubežių dalina 
spygliuota tvora, už jos cemen
tinis takelis, toliau ryžių lau
kai ir tokios pat baltos, dai
lios, anJtys, Tolėliau ,kaįmęD.s, 
fabriko kaminai , kažkur 
dviračiu pravžiuoja žmogus. 
Prie kūdrų sustatyti simpatiš
ki namukai, gražesni nei 
mano stovimoj pusėj. 

Hong Kong turistinėj agen
tūroj nusiperkam 8 dienų 
kelionę į Beijing (Peking), 
Xian ir Kunmin. Lapkričio 
mėn. vidury visa grupė (tik 6 
asmenys!) susitinkame aerod
rome, pasidaliname klausi
mais ir pasileidžiame kelio
nėn į kraštą, kurio pasienį ir 
baltas anteles taip neseniai 
stebėjau per aukštą, spyg
liuotą tvorą. 

Beijing aerodrome laukiame 
bagažo, trinamės su aukštų 
egiptiečių krepšininkų grupe. 
Kartu laukia ir juos atlydėjusi 
palyda: storos žmonos, stori 
palydovai, rūkantys storus 
cigarus. Koks kontrastas 
aplink besisukinėjantiems 
kiniečiams! Visoj šitoj trinty 
viena mūsų keleivė neranda 
savo bagažo. Nežinia kodėl, 
bet abu jos lagaminai buvo 
nuimti nuo judančio diržo ir 
pastatyti atskiram kambary. 
Nei klausti, nei ginčytis nėra 
su kuo. Keliaujame toliau. 

Hua Du viešbutis pilnas 
žmonių, daugiausia amerikie
čių turistų, nors kur ne kur 
praskuba ir kepurėti kiniečiai. 
Su tom kepurėm jie stovi, sėdi, 
valgo, gal ir miega. Skubiai 
žvilgterėjus, jie visi atrodo 
taip komiškai panašūs. Tam
siai mėlynos kelnės ir iki 
Adomo obuolio susegtas taip 
pat mėlynas švarkas. Kepurės 
centre blizganti raudona 
žvaigždutė lyg kažkur kaž
kada matyta... 

Keltu keliamės į penktą 
aukštą. Kažkas karkt, triokšt, 
tuk-tuk-tuk ir kabom... Keltas 
nei pirmyn, nei atgal. Spau
džiam mygtukus, šaukiam, 
kažkur groja muzika ir dau
giau nieko. Nėra jauku paklys
ti miške, bet kabėti ore taip 
pat nėra vienas iš džiaugs
mingiaus ių gyven imiškų 
momentų. Saukiame, sukam 
kelte esantį telefoną taip pat 
be rezultatų. Pagaliau nusi
imu batą ir kulnim visa jėga 
duodu į kelto duris. Metale pa
lieku žymes, bet kažkas išorėj 

paspaudžia mygtuką ir durys 
magiškai atsidaro. Nesinori 
tikėti šios kelionės pradžia. 

Mūsų kambarys jaukus, 
nors nevisai atitinka turis
tinės kompanijos reklamuotą 
„liuksusą". Knygą skaityti 
sunku, nes spinksi viena lem
pelė, ant sienos mesdama 
vargingą, kuprotą šešėlį. 
Atkloju lovą ir praeina noras 
miegoti. Lovos patal inė 
nekeista, plaukuota. Mėginam 
skųstis, ieškoti patarnavimo, 
bet greitai įsisąmoninam. kad 
šis kraštas gyvuoja savom tai
syklėm. Numetu paklodes į 
kampą ir miegu ant rankš
luosčio. 

Beijing miestas, kadaise 
vadintas Peking vardu, pilnas 
daugiaaukščių, uniforminių 
namų. Kur nepažvelgsi, vis 
vyksta statybos, iš žemės vis 
daugiau kyla pilki ir rusvi 
pastatai. Visą šį naują cemen
tinį pasaulį supa ir vynioja 
žemi, lyg iš žemės išstumti 
namukai, aptverti plytinėm 
tvorom. Tai seni gyvenami 
kvartalai, iš kur išbėga vaikai, 
rankose nešdamos šlapius 
baltinius išeina moterys, kur 
ne kur elegantiškai iškry
puoja antys. Kada kiti kraštai 
sugebėjo atlaikyti priespau-
das ir okupacijas, Kinija su 
kiekviena nauja kova buvo 
apiplėšta, okupuota, sudegin
ta. Šiandien stovi tik pasku
tinių dinastijų likučiai. Beijing 
miesto turistinis magnetas yra 
Uždraustas miestas (Forbid-
den City), specialiom progom 
sutraukiantis didžiules mases 
žmonių. Cia yra paraduo
jama, nešamos vėliavos, čia 
krašto vadai ateina pasi
džiaugti savo proletariška 
minia. Dvidešimt keturi 
imperatoriai gyveno ir valdė 
kraštą iš šio milžiniško, 
aptverto 250 akrų miesto. 
Daug pastatų tai išorėj, tai 
viduj šaukte šaukiasi restau
ravimo. Įsivaizduoju kaip pui
kiai galėtų atrodyti perda
žytos, atnaujintos pastatų 
detalės, kaip atgytų vidus, 
jei būtų nuvalytos dulkės ir 
kur nors įsukta elektros 
lemputė. Lankėm šventyklas, 
muziejus, kurie taip pat 
nekant r ia i laukė restau-
racinės rankos. 

Žengiant iš dinastijų epo
chos į dvidešimtąjį amžių, Mao 
mauzoliejus tai didžiausias 
kontrastas imperatoriaus rū
mam. Vidury milžiniškos aikš
tės marmurinėj salėj, stikli
niam karste ilsis balzamuotas 
Mao-Tse-Tung. Beveik kaip 
Snieguolė toj septynių nykš
tukų pasakoj. Viduj angliškai 
užrašas liepia tylėti, groja 
muzika. Nejauku, nors gražiai 
puoduose auga suliliputintos 
pušaitės ir pakankamai švie
su. Aikštėj turbūt kelių 
mylių ilgio po tris žmones eilėj 
raitosi laukiančiųjų eilė. Visi 
jie drausmingai laukia pirmą 
ar kelintą kartą žvilgterėti į 
gerbiamą vadą. Apsikabinę 
krepšiais ir aparatais žygiuo
jame aikšte ir jaučiu, kaip 
didelė dalis laukiančiųjų atsi
suka, kad galėtų geriau 
pamatyti taip ilgai krašte 
nematyto „kapitalisto". Į mus 
žiūri moterys, vyrai, ilgas, lie
sas pypkeles rūkantys seniai 
ir net vaikai. Nusišypsau 
vienam mažiukui, pamoju 
kitam. Visų mažų vaikų kel
nės maždaug du sprindžius 
praardytos ir einant pro plyšį 
šmykščioja sušalusios sėdy
nei ės. Kai kurių plyšiai užkiš
ti rankšluosčiais ar spalvotais 
skudurais. Eina vaikutis, 
tūpteli, atlieka, ką reikia atlik
ti, ir keliauja toliau. Koks 
praktiškas universalios prob
lemos išsprendimas. 

Visa grupė traukiame lanky
ti cloisonnet fabriko. Kori

doriuj vyras tuksi ir lygina 
varinius indelius, puodukus ar 
net didokas vazas. Ištaisytas 
varinis indas vėliau įvairiais 
raš ta i s būna apdedamas 
plonom metalinėm juostelėm 
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\a ikai Xian skersgatvyje 

ir pripildomas emaliu. Baig
tas darbas mirguliuoja spal
vom, o buvusios juostelės žvil
ga kaip visą darbą apglė
biantys voratinkliai. N'ors 
lauke šalta, bet dauguma 
patalpos langų atviri ir j vidų 
sklinda kieme futbolą spar
dančių vyrų balsai. Užgulu
sios vazas, pelenines ar bliū-
d u s m o t e r y s s t u m d o 
atitinkamai suraitytas metalo 
juosteles ir pipete spalvotu 
emaliu pripildo tam tikrus 
raštuotus plotus. Nors dirba 
su spalvotu emaliu ir metalu. 
darbininkių rankos nuosta
biai švarios. 

Ryte tas pat autobusiukas 
vėl skuba Beijing gatvėm, 
lenktyniauja su dviratinin
kais, gabendamas mus Didžio
sios sienos link. Horizonte 
ruduoja kalnų siena, pakelės 
lapus ir žabus graibsto ir riša 
būriai moksleivių. Gidas aiški
na, kad moksleiviai savano
riškai padeda prižiūrėti kraš
to aplinką. 

Laukai pustuščiai, kur ne 
kur surištos kopūstų galvos, o 
vidury laukų ant keturkojų 
stipinų stovi šiaudinstogės 
būdelės. Tai sargybų bokštai, 
kuriuose pasislėpę žemių savi
ninkai pasikeisdami saugoja 
augančias ir nokstančias 
daržoves. Važiuojant per 
langus retkarčiais šmykšteli 
sienos griuvėsiai, iškram-
tytais šonais kildami aukštyn, 
t a i vėl stačiom kalnų 
b r i aunom nugarmėdami 
žemyn. Ir taip iš lėto akiratin 
iškyla žavus žmogaus ir gam
tos zigzagas. 

Ši grandioziška siena, staty
ta 14-17 šimtmety, saugojo 
kraštą nuo mongolų užpuo
limo. Autobusiukas sustoja ir 
traukiame į kalną. Rodyklė 
rodo į sienos puse, o prierašas 
liepia nešiukšlinti ir ne
spjaudyti. Restauruota sienos 
dalis šakojasi į dvi puses: į 
dešinę lipimas lengvesnis, pil
nas žmonių. Nutariame pasi
elgti liberaliai ir nueiname į 
kairę. Akmenim bruktas 
sienos kelias beveik tuščias. 
Ore sklando dideli paukščiai, o 
kūną apima malonus jaus
mas. 

Savo guminiais batais minu 
akmenį, akim aprėpiu visos 
tvoros kaip autostrados plotą 
ir įsakau vaizduotei minutę 
sustoti. Dvidešimt penkių 
pėdų siena kariasi ūsoti ir be 
ūsų barbarai, jiems galvas 
kerta šarvoti kiniečiai ir taip 
pasaka be galo. Kalnais aidi 
metalinis kovos triukšmas, 
kaip į juostą jį istorijon įrašo 
sienos akmenys, o ateinan
čios generacijos girdi ir 
supranta preities balsą. 

Žygiuoju staigiai aukštyn, 
tai laiptukais, tai plokštuma, 
jau ranka stipriai įsikibus į 
turėklą. Drasko vėjas plau
kus, kaukia plyšiais sienoje ir 
į kasą susuka ant kaklo 
kabantį foto aparatą. Noriu 
dar kartą įsivaizduoti sienos 
puolimą bet aukštyje pradeda 
svaigti galva ir kuorą pasie
kiu jau užsimerkusi. Čia siena 
aukštesnė, aprimsta svaigu
lys, o kur tik nepažvelgsi, 
viską nustelbia majestotiška 
panorama. Vakaro saulė iš 
lėto tempia kalnų šešėlius, 
tarp kurių kaip kaspinas, kaip 
slibino nugarkaulis kimba ir 
griūna akmeninė siena. Kurį 
laika stoviu, kad stovint šis 
įspūdis giliau įgrimstų. 
nusistovėtų, kad visada galė
čiau žaisti vaizdais ir įamžin

tais prisiminimais. Apačioj 
vaikščioja, juda maži žmogiu
kai. Reikia grįžti atgal. 

Ryt išskrendam į Xian. 
Paskutinė vakarienė suor
ganizuojama restorane, kur 
smagu matyti švarias staltie
ses ir bendrai toleruotiną 
higienišką aplinką. Stalus ir 
koridorius apšviečia žvakių 
šviesa, nes elektros jėgainė 
kartais neįstengia patenkinti 
visų miesto re ika lavimų. 
Laukiame tos garsios Beijing 
anties, gurkšnodami saldų, 
raudoną kinieti šką vyną. 
Jaunas kelneris atneša lauktą 
paukštį, plikut plikutėlį baltoj 
didelėj lėkštėj. Nei obuolio, 
bulvės ar bent petruškos. Guli 
nabagė su galva, užmerktom 
akim kairį šoną atsukus į 
raudonu vynu nuskaidrintus 
turistinius veidus. Šešiem 
žmonėm viena antis! Į mažo 
blyno centrą dedam gabalėlį 
anties, svogūno laišką, suvy-
niojam ir valgome kaskart 
pamirkydami į saldų, tamsų 
padažą. Prieš kepant ši antis 
yra pripučiama kaip padanga 
oru, užsiuvama, pamirkoma 
karštam vandeny ir pakabi
nama išdžiūti. Sausa aptepa
ma saldžiu syrupu ir įdedama 
į pečių kepti. Skanu, nors 
nežinau, ar skaniau kaip 
valgyta namuose su slyvų 
padažu. 

Senu, rusišku propeleriniu 
lėktuvu skrendame į Xian. 
Lėktuvo kėdžių dimensijos yra 
puikiai pritaikytos smulkiem 
kiniečių kūnam. Šešiapėdis 
amerikietis turistas stačiai 
sprauste turi įsisprausti į sėdy
nę, o kelius nemandagiai 
atremti prieky sėdinčiajam į 
nugarą. Patarnautojos pasida
bina gėlytėm siuvinėtom 
prijuostėm. kurių nugaros 
kryžminiai raiščiai sutrumpin
ti dideliais, k a b a n č i a i s 
mazgais. Greitai žmogus esi 
išpurtomas iš kapitalistinę aki 
ir dūšią išlepinto vakrietiško 
patarnavimo ir nuolankiai 
priimi į sterblę įmestą vaisių 
sunkos dėžutę. 

Xian miestas, išsiplėtęs Wei 
upės pakrantėj, kasmet rude
nį apsidengia iš Mongolijos 
dykumų atneštu dulkių klodu. 
Rudi namai, koridoriai, gatvės 
ir augmenija. Kaip ir Beijing, 
tarp medžių ištemptos virvės 
saulėje vėdina spalvotus rūbus 
ir antklodes, o juodi dviračiai 
gabena pilką ir mėlyną 
žmonių jūrą. Dviračiais gabe
nami vaikai, vamzdžiai, suriš
tom kojom vištos ir net ant 
platformų į antklodes susupti 
ligoniai. Žiūrėdamas per foto 
aparato objektyvo langeli 
žmogus dėkoji antklodėm ir 
vienišam kur nors ant alkū
nės užsiūtam lopui už spalvą, 
už riziką bespalvėj aplinkoj. 
Dėkoji taip pat kopūstam, 
kurie sumesti an t stogų, balko
nų ar kaip žalios, negyvos 
plaštakės vysta kolektyvų 
kiemeliuose. Vis žalias taškas, 
vis l inksmesnė tu r i s t inė 
nuotrauka. 

Xian viešbutis vos dviejų 
metų senumo, nors žmogus 
prisiektum, jog grindis, sienas 
ir lovas maždaug dvidešimt
metį mynė ir t rynė žmogiškos 
kojos ir kūnai. Foje erdvus, 
aukštos lubos, bare ant šaldy-
tuvėlio pastatytas aparatas 
kiekvieną vakarą groja tą 
pačią disko muziką. Kaip ir 
Beijing. patarnaujantis perso
nalas jaunas, malonus, besi-
šypsantis.Mūsų kambarys erd
vus, nors lapkričio mėn 

neapšildomas. Visą kambarį 
supa gilaus rūsio kvapas, o 
dušo užuolaidom visu ilgiu 
kabo nubėgusios raštuotos 
pelėsių kasos. Kambary groja 
dusli muzika, nors radijo nie
kur nėra. Daug kartų dari-
nėjom spintos duris, iščiupi-
nėjom sienas ir iššliaužiojom 
grindis, o muzika kaip grojo, 
taip ir groja. Tik trečią dieną, 
ieškodama vietos padžiauti 
rankom plautą megstinį , 
susidūriau su anga, pro kurią 
sklido mušamų instrumentų 
garsai. Viešbučio šildymo 
sistema gali keliauti ne tik 
šiltas oras. bet cigarų ir 
cigarečių kvapai, Bethoveno 
simfonijos bei monotoniškas, 
nesikeičiantis disko ritmas. 

Mažu, nauju, apšildomu (!) 
autobusu per kelias dienas 
aplankėm bokštus, pagodas, 
turisitnių pirkimų centrus. Gal 
niekas tiek nepapiktino, kaip 
krautuvėse, muziejuose ir 
kitose viešose vietose susta
tytos spiaudyklės ir turbūt su 
pirma dinastija atsiradusi ir 
jas naudoti tradicija. Baltos ir 
porcelianinės jos stovi išri
kiuotos an t laiptų, ties prekys
taliais, kur metrais matuo
j a m i š i l k a i a t s i t i k t i n a i 
nuslysta ir atsiremia į porce
liano šoną. Nors ir protes
tuojant buvom vežami lankyti 
vienintelę Xian meiste mečetę. 
Aplankyti veikiančią krikš
čionišką bažnyčią visiems 
atrodė daugiau priimtinas 
pasiūlymas, tačiau maršrutas 
yra maršrutas ir tyliai džiau
gėmės, suradę didžiulius 
mečetės vartus uždarytus. 
Siaurom gatvelėm, ta rp 
saldainių prašančių vaikų, 
dviračių ir garsiai šaukiančių 
keliaujančių pirklių grįžtam 
atgal. Kelių dienų laikotarpy, 
nors protestuojant, vėl buvom 
vežami į kelias turistines 
krautuves ir į po stogu paslėp
tą archeologinį akmens 
amžiaus kaimelį. Visur pilna 
vietinių žmonių, neretai reikia 
išmokti „alkūniuoti", kad 
galėtum prieiti, pamatyti ar 
priėjęs nekompromisiškai 
išlaikyti kojom užimtą grindų 
plotą. Muziejaus eksponatai 
įdomūs, stipriai kalbantys 
apie krašto praeitį, skirtingus 
istorinius laikotarpius. Muzie
jaus durys atviros, prie durų 
rytmečio saulėj megzdamos 
sėdi moterys — prižiūrėtojos. 
Visur nemaloniai tamsu ir 
šalta, nors ties durim stovi 
i šs ipūtęs , š a l t a s angl inis 
pečius, kurio bl izgant is , 
vielom prilaikomas vamzdis 
nusirango siena ir alkūne 
išlenda į lauką. 

Nei pagodos, nei muziejai 
nepaliko tokio įspūdžio, kaip 
neseniai atkasta, prieš du 
tūkstančius metų sustatyta 
molinė kariuomenė saugoti 
Ch'in Shih Huang Ti kapą. 
Žmogaus dydžio kareiviai ir 
arkliai, nors susmigę molyje, 
išdidžiai saugoja kapą valdo
vo, kuris pastatė Didžiąją 
sieną, paneigė Konfucijų ir 
save pasiskelbė pirmu Kinijos 
imperatorium. Kai kurios figū
ros stovi į priekį atkišusios 
rankas, kai kurios guli sudau
žytom galvom, laiko ir aplin
kybių išniekintais kūnais. 
Taip rudoj žemėj suakmenėję 
guli berankiai žmonės, sudau
žytos karietos, sulaužytais 
kaklais ir kūnais stovi pasvi
rę keturi žirgai. Visur kvepia 
dulkėm ir žeme. 

Smagu turistinę dvasią ir 
smalsumą patenkinti ilgai at
mintyje išliekančiais momen
tais. Xian aerodrome pakeliui į 
Kunmin vis kalbėjom, dalino
mės nuomonėm, spėliojom, ką 
dar matysim, kaip visą įspū
džių bagažą parsigabensime 
namo. Aerodromas pilnutėlis 
žmonių. Nuošaliai stovinčiam 
televizijos aparate rodoma 
kinietiškas filmas. Niekur 
nesimato jokio lėktuvo! Po 
dviejų valandų laukimo pra
neša, kad lėktuvas gerokai vė-
1 uosis. Nusiperkam coca colos. 
barkštelim aliumininėm dėžu
tėm, palinkėdami vieni kitiem 
kan t rybės . i š tvermės ir 
nepalaužiamos tolerancijos. 

Išlaukus dar tris valandas, 
kažką praneša kinietiškai. 
žmonės susirenka savo krep
šius, ryšulius, dėžutes, suriš
tus kopūstus bei ropes ir be 
protesto pradingsta. Nerei
kėjo ilgų paaiškinimų bei 
kompiuterių įsisąmoninti, jog 
visi šeši, apsistatę Samsonite 
bagažu, turime problemą. 
Kitas lėktuvas į Kunmin gali 
išskristi tik už trijų dienų, bet 
taip pat gali ir neišskristi. 
Gauti bet kokią informaciją ar 
tvarkaraštį buvo neįmanoma. 
Palikti be kalbos, gido ir tran-
sportacijos įsiprašome, kad 
grįžtanti siamiečių turistų 
grupė savo autobusu mus 
parvežtų atgal į viešbutį. Ketu
rias dienas mėginome pakliū
ti į Beijing ar Gonzou skren
dantį lėktuvą, keldamiesi su 
mėnuliu ir po dvidešimties 
valandų grįždami atgal tam 
pačiam mėnuliui apšviečiant 
laukus ir autobusėlio sėdy
nėse sudribusius šešis turis
tus. Galų gale pasiekę Beijing 
sužinojom, kad, pakeitę marš
rutą, sumaišėm ir biurokra
tinę tvarką. Tenka aiškintis, 
laukti, įtikinėti, jog visi pakei
timai buvo padaryti dėl audrų 
nepakilus lėktuvui, o ne 
visiem atsisakius priimti 
užmokėtą maršrutą. 

Skrendant iš Beijing į Gon
zou tokiu pat propeleriniu 
lėktuvu ir pagaliau laivu atgal 
į Hong Kong. gailėjaus, kad 
kelionė, turėjusi tiek daug 
gražaus ir galingo potencialo, 
dėl krašto primityvumo ir 
nesugebėjimo priimti ir aptar
nauti turistinį antplūdį turėjo 
baigtis išsekusiu kūnu ir 
nubrozdinta dvasia. Grupė, 
mažesnė negu 10 žmonių, 
negauna drauge keliaujančio 
gido. Be to, leidžiantis į tokią 
kelionę, reikia žinoti daugiau, 
negu tik skaičiais surašytus 
faktus. Kinija taip pat nėra 
žmonėms, stokojantiems jumo
ro ar turintiems virškinimo 
problemų. Patenkinti tam tik
rus biologinius reikalavimus 
daug kur įrengimai yra tokie, 
kad vien tik turėti stiprų 
skrandį nėra gana. Negalima 
taip pat kojose turėti artrito ir 
iliuzijų, kad, besinaudojant 
„rytietiška" išviete, švaros 
s u m e t i m a i s r ank inuko 
nereiks laikyti dantyse. Taip 
pat maistas, persunktas sojos 
p a d a r ž u , lyg keptuvėje 
ats i t ikt inai sudrėbtas. o 
dažnai net pagyvintas raudo
nais pipirais, nevisada buvo 
entuziastiškai priimtas pilvo, 
užaugusio ir išauklėto lietu
viškoj kulinarinėj mokykloj. 

Lyginant su kitais komunis
t iniais kraštais, Kinijoj 
nesimatė plakatų, skelbiančių 
šlovę, progresą ir taiką. Nė 
vienas mus sutikęs gidas ar 
atsitiktinai anglų kalbą gat
vėje norįs gimnastikuoti kinie
tis neaiškino, kiek kelių buvo 
nutiesta per paskutinius :U) 
metų ar kiek džiaugsmo ir 
laimės atnešė porevoliucinė 
era. O progresas turėjo būti. 
Nesimatė tokio skurdo, kurio 
negali aprašyti žygiuodamas 
Manilos ar Kairo gatvėmis. 
Nesimatė eilių, tų tipiškų 
nugara-pilvas gyvačių, išsirai
čiusių Vilniaus ar Maskvos 
gatvėmis. Paklaustas vienas 
gidas kalbėjo apie buvusios 
kolektyvizacijos nesėkmes, 
apie dabartinį žemių grąži
nimą žmonėms, apie „idiotic 
cultural revolution". kurios 
pasekmėje ir jis su kitais savo 
generacijos kolegom 10 metų 
išvarytas laukų darbam, ten 
palaidojo savo sapnus ir 
akademines aspiracijas. Jis 
kalbėjo ne tik apie praėjusios 
revoliucijos srovėj žuvusią 
visą generaciją žmonių, bet 
taip pat ir apie viso to pasek 
mėje sunaikintas kultūrines 
vertybes, sudaužytus archeo
loginius telkinius. 

Stebėdama kinietes moteris 
pavydėjau jų storų, ilgų 
plaukų, supintų, surištų ar 
šiaip kaip juoda siena den 
giančių nugarą. Koks kontras
tas mano šviesiem pūkam! Be 
jokios kosmetikos, ilgom 
kelnėm jos dirba viešbučiuo-
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patogi mokykla sunkiau 
prieinama. 

Puikios, modernios Latvių 
namų patalpos šį kartą pasiro
dė per mažos Kaziuko mugei, 
nes į ją šalia vašingtoniškių, 
suvažiuoja nemažai Baltimo-
rės lietuvių ir taip pat tokių, 
kurių kituose renginiuose 
nepamatysi. Ši mugė išsisky
rė dar ir tuo, kad iš Cleve-
lando atvyko Lietuvių skau
čių Sese r i j o s v y r i a u s i a 
skautininke Stefa Gedgau
dienė, Brolijos vyriausias 
skautininkas Kazys Matonis 
ir LSS pirmijos pirmininkas 
Petras Molis. 

„ R a m b y n o " vietininkija 
Washingtone, kuriai vadovau
ja skt. Dalė Lukienė, nėra 
didelė narių skaičiumi — tik 
33 skautės ir skautai. Pridė
jus dar 20 vyresnių „židinie-
čių", skautų šeimą čia sudaro 
viso apie pusšimtis narių. 
Tačiau, kai į Kaziuko muges 
susirenka iki 300 žmoniųv tai 
žinia, kad skautų veikla čia 
domimasi, nors gal viena iš 
svarbiųjų mugių atrakcijų 
būna skaučių paruošti lietu
viški pietūs. Šiemetinėje mugė
je pietus valgė apie 200 
žmonių. Iš tų lietuviškų pietų 
ir g a u n a m a s pagr indinis 
mugės pelnas. 

Bet skautai rie materialis
tai: jie veiklos žmonės, lietu
vybės išeivijoje ugdytojai. 
Taip ir per oficialų mugės 
a t i d a r y m ą W a s h i n g t o n e 
išklausėm organizacijos vado
vų tartų uždegančių žodžių 
jauniesiems skautų organi
zacijos nariams, stebėjom 
tautinius šokius, atliekamus 
Balt imorės pačių mažųjų 
grupės ir Washingtono „Gabi
jos", kurią reiktų laikyti jau 
reprezentante, nes neseniai 
šoko net Kennedžio centre. Po 
to buvo atidaryti salę puslan
kiu apsupę prekystaliai, menu 
besidominčius ypač patraukė iš 
Chicagos atvykusios Marytės 
Gaižutienės keramikos darbų 
paroda ir vašingtoniškio H. 
Gaidžio įvairių medaliu, foto
grafijų bei kitų karinių ekspo
natų rinkiniai, lietę lietuvius 
Rusijos carų kariuomenėje, 
nepr iklausomos Lietuvos 
kariuomenėje ir taip pat JAV 
kariuomenėje. Įdomu, kad 
bene trečios kartos Amerikos 
lietuvis H. Gaidis yra uolus 
mūsų tautinės bendruomenės 

narys, o jo rinkinius yra matę 
Chicagos ir kitų telkinių lietu
viai. 

Plačiai po pasaulį keliau
jantis G. Karosas iš Bostono 
niekad neaplenkia ir mūsų 
Washingtone, atveždamas 
lietuviškų knygų, plokštelių, 
jvairių tautodailės dirbinių ir, 
žinoma, lietuviškos duonos. 
Reginos Petrutienės medžio 
dirbiniai visada gausiai perka
mi tiek Washingtone, tiek 
kitur. 

Nors spūstis šioje mugėje 
buvo tikrai didelė ir jau galvo
jama, kad kitais metais mugė 
bus ruošiama nebe Washingto-
ne ar jos apylinkėse, bet 
Baltimorės Lietuvių namuose, 
bet žmonės šiuo turgumi, kaip 
atrodo, buvo patenkinti. Tai 
proga pamatyti jauną lietu
višką gyvybę skautų ir Šokėjų 
veiduose, proga įsigyti lietu
viškų knygų bei plokštelių, 
papuošti savo butus lietu
viškais dirbiniais, parsivežti į 
namus ir į šaldytuvą įsidėti 
lietuviškos duonos, o kartais ir 
atlikusių koldūnų, kuriuos 
pr ieš muges p a g a m i n a 
„židinietės" ir kitos skautės. 

Prieš apleisdamas mugę 
skautininkei Dalei Lukienei 
pasakiau, kad mugė patiko, 
kad buvo smagu. Žinoma, 
gražios skautininkės gražiai 
paprašytas, pažadėjau savo 
įspūdžius parašyti spaudoje. 
Tad pažadą skautininkei ir 
vykdau su sąlyga, kad tai 
nėra protokolinė korespon
dencija, o tik vienas kitas 
įspūdis. 

Išeinant dar reikėjo pa
sirašyti ant gabalo audeklo, 
kuriam buvo įrašyti dr. Stasiui 
Bačkiui linkėjimai greit 
pasveikti. Savo linkėjimus 
parašais patvirtino apie 200 
mugės dalyvių. Tikiu, kad 
skaučių atstovės tą suveny
rinę dovaną jau pristatė į ligo-
ninę. Tad buvo pagarbos ir 
užuojautos išreiškimas visų 
gerbiamam bei mylimam 
Lietuvos diplomatijos šefui ir 
atstovui WashingtOTTer •-

Paskutinėmis žiniomis dr. S. 
Bačkio sveikatos būklė vis 
gerėja. Sąnariai niekur nebu
vo sulaužyti, nervai ir galva 
išliko nepaliesti, ligonis turi 
puikią atmintį ir tą patį 
šviesų protą. 

A P I E MAŽĄ 
KELIONĘ 

(Atkelta iš 5 psl.) 
se, laukuose, pardavinėja 
produktus gatvėse ar dvi
račiais juda su visa dvirati
ninkų mase. Kinijoj sunku ieš
koti madų, nes visur vyrauja 
visus sulyginusi ir suvienodi
nusi kelnių ir švarkų mada. 
Švarkai pasiūti taip, kad, 
reikalui esant, būtų galima 
prisivilkti, užsivilkti, na, ir. 
žinoma, nusivilkti. Moterų, 
kaip ir vyrų švarkai kilpas 
turi kairėj palos pusėj. Šypso-
jaus matydama viešbučio 
išvietėj po rankas nudžiovinti 
aparatu restorano padavėjas 

Paveikti žmones nelaikyti 
tavęs tuo, kuo iš tikrųjų esi, 
dažniausiai yra sunkiau, negu 
tapti tuo, kuo norėtum būti. 

Rytų išmintis 

JAY D R U G S VAISTINĖ 
2759 W. 71st St., Chicago, UI. 60629 

Te!. — 4 7 6 - 2 2 06 
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY 

SALDUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 
D. KUHLMAN, BA. Registruotas vaistininkas 

Atdara Šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vaL vakaro 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 830 vai. vakaro. 

šukom šlapinant ir šiaip bei 
taip raitant plaukus. Kai kurių 
moteriškų savybių vis tik 
neįmanoma išrauti, pirmeny
bę duodant buičiai. 

Pakeliui į Hong Kong džiau
gėmės, kad pagaliau sura
dom būdą pasiekti „vakarie
tišką" pakrantę. Nors irgi ne 
be problemų. Gonzou turė
jome gauti naujas vizas ir 
buvom vėl iš naujo vežiojami 
autobusiuku iš vienos raštinės 
į kitą, Čia nėra žmogaus, ten 
pietų vaikymo laikas. Kaip 
minėjau, tokiose kelionėse rei
kia turėti šūsnį geros nuotai
kos ir puikią knygą. Taip, su 
įdomia "knyga galima labai 
toli keliauti. 
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V. BYLAITIS ir 
V . B R I Z G Y S 

6606 So. Kedzie Avenne 
Jhicaijo, IL 60629. Tel. 7784000 
Darbo valandos: 

Nuo 3 v. ryto iki 5 v. vakaro 
1ajtnliniinh pagal susitarimą 
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SOPHIE BARČUS 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Lietuvių kalba sekmadieniais nuo 
7:30 iki 8:30 vai. ryto. Banga WCEW 
stoties 1450 A.M. Transliuojame iš 
nuosavos studijos Marąuette Pk.. 
vedėja Aldona Daukus. 

7159 So. M iplewood Avenue 
Chicago, IL 60629 

Tel. — 778-1543 

1986 M. EKSKURSIJOS l LIETUVĄ 
iš Bostono ir New Yorko 

«Afnber Hotidays" 

Gegužės 7 
Gegužės 14 
Gegužės 20 
Birželio 18 
Liepos 16 

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairūs maršrutai. 

Registracijos, informacijos reikalu skambinkite: 

1 -800-722-1300 (Toli Free) 
Iš Massachusetts ir Kandos skambinkite 1-617-268-8764 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
3 9 3 West Rmadvvay. P . O. Box 116, " g " -

South Boston, Mass . 02127 ?%&į£'A-
įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS i r **»»i*v 

ALBINA RUDZIL'NAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 

dokumentus. 
Prices are based on double oceupancy and are subject to ohances. 

1344.00 
1568.00 
1665.00 
1539.00 
1731.00 

Liepos 21 
Rupgpjūčio 14 
Rugsėjo 2 
Rugsėjo 17 
Spalio 1 
Gruodžio 26 

- $1348.00 
- 1555.00 
- 1885.00 
- 1421.00 
- 1538.00 
- 1476.00 

"AUDRA" TRAVEL 
CORPORATION 1986 

Siūlo sutaupyti kel iaujant Į LIETUVĄ per KANADĄ, 
pigiausia kaina tik $999.00 U.S. Kelionių Ilgis nuo 7 
Iki 23 dienų. Ilgiausias laikas Lietuvoje — 11 dienų!!! 

VENCKAUSKAS, Inc. 
Builders & Remodeling 

• I*onh«» 4 Itectu 
• Alti* mum S*4iig Jt Trim 
• Hmmamry 
• AdditiOM 

• Ho-.r * ».ii Til* 
• Kilchn t H...s. 

• Htr R O O M 
* 1 i i u n n . * Hcp«im 

Joe (312)582-7606 
Peter (312) 371-7199 

Į kelionių kainas Įskaityta sKrklimai patogiomis oro linijomis, aplankant gražiausius 
Europos miestus: viešbučiai, transportas, maistas, ekskursijos bei kiti patarnavimai. 

Išvykimo datos: 
Gegužės 13 Liepos 10 Rugsėjo 3, 
Gegužės 28 Liepos 16, Spalio 2, 
Liepos 3 Rugpjūčio 14 Gruodžio 26 

Kviečiame 
teirautis 
smulkesnių 
Informacijų 

GERIAUSIOS ATOSTOGOS KANADOJE „EXPO 86"!!! 
Rugpjūčio 8 d. organtzuoĮama aėtuomų dteny ekskursija > *; nepakartojamą renginį, 
KEUONĖS KAINA: $599.00 U.S. Įskaitant skridimus iš Toronto ir atgal. 
viešbučius. 3 *enų pasą; . .EXP086". spalvotą informacijos knygą, nuotaikingus 
pietus pramoginiame laive. 2 dienų kelionę autobusu, lydimą patyrusio vadovo, 
aplankant gražiausias Vakarų Kanados vietas. Norinfieips vykti į ,,Expo 86 " Kito
mis datomis galime pasiūlyti įvairių įdomių maršruįų Viso pasaulio dėmesys 
nukreiptas Į ,EXPO 86", tad vietų skaičius ribotas. 

Skubėkite užsakyti vietas dabar! 
Mūsų biuras: 

• Pageidaujantfems paruošia individualias keliones Į Lietuvą ir 
(k i tas pasaulio šalis. 

• Priima užsakymus nupirkti giminėms automobilius pesiog'ai 
iš Kanados pagal nurodytą adresą. 

• Tarpininkauja suteikiant giminėms Lietuvoje labar naudingą 
finansinę paramą, nuperkant dovanas, bei tvarkant palikimus 

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas. 
Smulkesnes informacijas teikia 

AUDRONĖ, JŪRATĖ ir kiti darbuotojai adresu: 
1576 Bloor St. West, Toronto, Ontar lo, Canada, M 6 P 1A4 

{Pneiais L*tuwų namus) ; / , .• ' , •. , 
T s l . (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 Telex 06-986766 TOR 

7 metai pirmaujančios Kanadoje lietuvių kelionių biuro regstracijos numeris 2159872 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPIY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

.-» . » M£G£JAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
ių reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirinktus 
reikmenis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmad. ir ketvir-
tad. vakarais iki 9 valandos. 

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

INTERNATIONAL 
SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros^ 

1986 METŲ KELIONĖS J LIETUVĄ 

i 
R l TA PAU P E R A S . Mgr. 

gegužės 29 d. iki birželio 12 d. 
$1.590.0*1 

birželio 14 d. iki birželio 28 d. 
$1.890.00' 

liepos 17 d. iki liepos 31 d. 
S 1.895.00 

rugpjūčio 9 d. iki rugpjūčio 23 d. 
S 1.935.00 

rugsėjo 12 d. iki rugsėjo 26 d. 
$1,685.00 

spalio 3 d. iki spalio 17 d. 
$1,480.00 

gruodžio 20 d. 'M sausio 3 d. 
$1,4714* 

Kelionių maršrutas: 1 diena Maskvoje. 
11 dieną Lietuvoje . 2 dienos Helsinkyje 

KELIONĖ NR 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 2 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 3 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 4 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 5 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 6 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 7 
Iš Niujorko 

' 

1981 

(Nakvojant dvi**# kambaryje*. įskaitant vwaK susisiekimo įalmdas. vieshttfiu* maistą, 
operos, teatro arba baleto bilietus, jvajnas ekskursijas :r 4auff kitų priedų. Kelione nr. 7 
swiermt« so rrandijonruu Nauju metų sutikimo baliumi 

Tarpininkaujame perkantiems automobiliu* 'Automobilių kainos Volga GA7. 24-10 — 
5.500 rb . VAZ 2107 - 4.470 rb.. VA7.2106 — 4.1.10 rb.. VA7.21003 — 1.9O0 rb VAZ 2I0131 

— .1.360 rb i. kooperatinius butus, padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams 
Informacijų ir visais kelionio reikalais kreiptis j 

G. T. I N T E R N A T I O N A L , INC., P.O. 
CHICAGO, ILLINOIS 6 0 6 2 9 , USA. 
(312) 471-1700 a r b a 4 7 1 - 1 7 0 2 . &. cįm.jmjaĮa 
Skrendam,- erdviai* „FISNAIR" lekttn i - W f~7TVW'Mi'fT , 

BOX 29163, 
TELEFONAI: 

VVAGNER and SONS 
rrmmnu AND 
ADOtNG MACHINES 

Nuomoja. Parduoda. Taiae 

VirS 50 metų patikimas jums 
patarnavimas 

5«t« S. Puta**! *«L, CUcafo 

PHONE — 381-4111 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 St., tel. 776-1486 

J N C O M E T A X 
S E R V I C E 
Turintis ilgų -metn 

patyrimą 
Pranas G. Meile, CPA 

2649 West 63 Street 
Chicago, III. 60629 

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

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

9.6% nuošimčiai ir žemi 
{mokėjimai t i e m s , kurie p irmą 
kartą perka namą. P a s i n a u 
dokite proga i r pirkite dabar . 
Skubiai! 

NAMAI PARDAVIMUI 

No. 453 — Brighton Parke. 2 
butų namas. 5 Kamb. pirmam aukšte 
su modernia virtuve ir vonia. 3 kamb. 
antram aukite. Rūsys per visą namą. 
Su „aluminum trim". 1/2 bl. nuo Ar
cher autobuso. Tik $59,000. Archer ir 
St Louis. Skubėkite — skambinkite 
dabar. 

No. 480-59 ir Homan — 3 mieg. Nau
jesnis „raised ranch" namas, 3 didžiuliai 
mieg., m prausyklos, įrengtas rūsys. 2li 
maš. garą, centrinis šaldymas. Yra ir įvai
rių kitų priedų. Tikrai gražus. Skambin
kite dabar 

No. 487 Pelninga taverna 51st ir Kedzie. 
Geras biznis su dviem butais, kurie padės 
išmokėti skolas. Tuščias sklypas gali būti 
naudojamas kaip "beer garden'" rūsys per 
visa namą, 2 maš. garai, prie "Central 
Steel" ir sunkvežimių kompanijų 
i daugiau klientų) gerai uždirbama 
paruošiant pietus. Skambinkite dabar 
geresniam pelnui. 

No. 541 — 2 butų namas „Ultra 
Deluxe" 65 ir Homan. 6 kamb., 3 
didžiuliai miegamieji kiekvienam bute, 
dvigubas sklypas puikiam nuošalumui, 
atskiros krosnys ir centriniai šaldymai, 

. moderni virtuvė, l'/į prausyklos kiek
vienam bute, 2 maš. mūr. garaž. — įva
žiavimas iš gatvės. Nauja krosnis, stogas 
ir elektra. Jaučiamas savininko 
pasididžiavimas šiuo namu. Skambinkite 
dabar. 

No. 542 - 65 ir Kedvale - Netikėsite! 
7 kamb. mūr. „Custom buih." namas. 3 
didžiuliai mieg., 2 prausyklos, kilimai 
kiekvienam kamb., 2 langiniai šaldymai, 
geras pirkinys. Skambinkite dabar 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu. Mūsų parda
vėjai sėkmingai jums patarnaus. Mes 
jums galime padėti, nes daugiau sten
giamės. Namo įvertinimui skam
binkite skubiai — dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel . — 4 3 4 - 7 1 0 0 

UNUOMOJAMA — FOR IENT 

Išnuomojamas trijų mieg., lVz 
vonios naujame name 2-ame 
aukšte butas. Be vaikų ir gyvu
liukų. Nuoma $430.00. Security 
deposit $500.00. 61 ir So. 
Keating. 

Tel.: 476-3647 

H E L P W A N T E D 

Live in companion needed for 
elderly lady in her Palos Hi l l s 
home. ROOM, B O A R D , & 
SALARY. Call Joan at 448-3454 
6» George at 233-3602. 

Wanted! Person to live in and take 
care of an elderly lady, Beverly Hills 
vicinity, 96th & Vanderpoel. Mušt 
speak English fluently. Cooking and 
light housekeeping recjuired. Will 
provide own room. board and salary 
of $150.00 per week. Call 445-8677 
after 6 p.m. 

REAL ESTATE 

BY OVVNER. Apt. Bldg. 8 units. 
Good condition and good income. Vic. 
61st & Sacramento. Call after 5 p.m 
(weekdays). 

434-2406 

Cape Cod House — By Owner. 
Northwest Oak Lawn. big lot. 5 bedrooms, 
2 baths. family room, screened porch, 
large kitehen, 2te čar garage. Very elose 
to grade and high schools and shopping. 

Appointment only 599-7756 

Savininkas parduoda 3 mieg. plytini 
namą, geram stovyje, prie 62-ros ir Lawn-
dale. Naujai atremontuotas, didele virtuvė 
su labai plačiu langu, naujas garažas. 
Prašom skambinti vakarais, po 7 vai., te!. 
735-5118. Kaina $59.000 arba geriausias 
pasiūlymas. 

BELL-BACE R.E. 
J . BACEVIČIUS 

Namų pardavimai — 
valdymai— nuomavimai 

Income Tax — draudimai 
6529 S. Kedzie 778-2233 

i t 
L ^ f ^ KM?ECtX REAITOBS* 

79?" 5 PutehM 

RIMAS L. STANKUS 
REALTOR-ASSOC!*TE . 

284-1900 
Norintieji pirkti ar parduoti 

namus per šią įstaigą. praSome pa
minėti, kad esate arba norite būti 
Rimo Stankaus klijentaL-1 Nuosavy
bės įka r.a.'i'nas remok«rvai. 

Arti pavasaris. Prasidėjo namų par
davimas. Pageidaujami 1-2-4 butų 
namai pardavimui Turim pirkėjus. 
Prašau paskambinti. Namus veltui 
{vertinsiu ir susitarus padėsiu parduoti. 

BROKERIS P. ŽUMBAKIS 
778-6916 . j 

NORINT PARDUOTI AR 
FTRKTi, 

apdrausti ar išnuomoti savo rmosa-
vybes, prašau kreiptis { mus. mes pa-
t.TTvtujam Čikagoj ir priemiesčiuose. 

BUDRAIČIO 
Nuosavybių pardavimo Jstaiga 

6600 S. Pulaski Rd. 
Tel. 767-0600 

SIMAITIS REALTY 
Income Tax — Notary Pubhc 

2951 W. 63 St 436-7878 
> 0 / w X X > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ^N 

M A . Š I M K U S 
PNCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBI.IC 
4259 S. Maplewood 254-7450 
Taip pat daromi Vertimai, Giminiu 
iškvietimai, pildomi Pilietybe prašy
mai ir kitokie blankai. 
» 0 O 0 O O 0 0 O O O O 0 O O O 0 « 0 0 « O * v OO 

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

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

Tel. 376-1882 ar 376-59961 
! —- ' 

:u ; — 20% — 30<ft> purtau mokf-sM 
t npdrnudą nuo mules i r automo-

Kas norėtų įsigyti namus gražiame 
Riverside, 111.. prašome skambinti 
Algiui Liepinaičiui PAV Realtors. 
tel. 656-7400 arba 447-0760. 

(•ilio pas mus. 
F R A N K Z A P O L I S 
3208'2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

• " ^ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ? 

MASTER PLUMBING 

Buying or Selling? 
Insis* on our 96 years of care. 

experience & trust. 
VVe speak Lithuan.an. 

Alexander J . Mockus 
Vice President & Manager 

M c K e y & P o a g u e 
R e a l EstatA 

6610 S. Pulaski 
767-6655 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kibinėtai. Keramikos ply
teles. KarSto vandens tankai Elood 
control. UžsikimSe vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir tele
foną — lietuviškai. 

SERAPINAS — Tel. 6S6-29«0 

B Y OVVNER 
VIC. 58TH-LAVVNDALE 

Related living. 5 rooms down. 4 
rooms up. Fimshed basement. 
maintenance free. Please call m 
English. 

767-9010 

* *a-» -i-» *• •.'«.-"».» '»••-v ' % 
T A I S O M E 

SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR SAI DYIUVUS 

Kreiptis j: Herm:s Deckys 
Tel. 565-6C24 po 5 vaL vakaro 

Kalbėti lietuviškai 



-

Californijos Lietvvių Respublikonų suvažiavime dalis Liet. resp. 
vadovybės ir svečiai. Iš k.: inž. Vytautas Šliūpas, Liucija Mažei
kienė, dr. Rein Luik, Claude Parrish — respublikonų kandidatas j 
Board of Eąualization, Aldona Vasaitvtė-Sehgal, Ch. Medberry ir 
W. Stor & 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
C A L I F O R N I J O S 

L I E T U V I Ų 
R E S P U B L I K O N U 

L A I M Ė J I M A S 

Netoli San Francisco esan
čiame Santa Clara mieste 
kovo 7-9 dienomis vyko visos 
Ca l i fo rn i jos Respub l ikonų 
partijos pavasar inė konven
cija, sutraukusi daugiau negu 
2000 dalyvių ir nemažą skai
čių kandidatų j šj rudeni 
vyksiančius rinkimus. 

Konvenci joje d a l y v a v o 
Califomijos gubernatorius 
Daukmejian, populiariai žino
m a s kaip „Duke": J A V senato
rius Pete Wilson, keletas 
Kongreso atstovų. Dalyvių 
ta rpe buvo ir lietuvių. Iš Los 
Angeles atvykusius matėme 
Antaną ir Liuciją Mažeikas, 
Nidą ir Jack Aleksus, inž. Vyt. 
Vidugirį, Kęstutį Reivydą ir 
Žirgulį. Iš San Francisco 
apy l ink ių d a l y v a v o : inž. 
Vytautas i r Vanda Šliūpai, 
A l d o n a S e h g a l , Felici ja 
Brown, Bronė Kellog, Frances 
Laurence, J . P r anys ir keletas 
kitų. 

Šioji konvencija buvo svar-

« 

bi Californijos lietuviams 
respublikonams, nes jos metu 
centriniai respublikonų vado
vybės organai suteikė lietu
viams pilną organizacinį 
čarterį- Ar tai nebus pirmas 
toks įvykis JAV-bėse, kur 
v ienos va ls t i jos l i e tuv ia i 
r e spub l ikona i buvo t a i p 
įvertinti, kad j iems patikėjo 
pilną čarterį (Nr. 18 visoj 
Californijoje išduotų čarterių 
tvarka). Ar duoti ar neduoti 
l ietuviams tą čarterį, buvo 
diskutuojama viešame susirin
kime, k u r kiekvienas dalyvis 
galėjo pareikšti savo nuomo
nę. Viena kita taut inė grupė, 
turinti žymiai didesnį narių 
skaičių, irgi prašė sau čarte-
rio, bet jų prašymas nebuvo 
patenkintas. Tačiau kai atėjo 
eilė diskutuoti čarterio davimą 
l i e t u v i a : s, m e s buvome 
daugelio valdybos narių tvir
tai rekomenduoti ir balsavimo 
metu vienbalsiai patvirtinti. 
Tai t ikrai garbė Californijos 
l ietuviams respublikonams už 
dideles pas tangas . Čarterio 
gavimu ilgai rūpinosi Liucija 
Mažeikienė, kurios parašas , 
kaip lietuvių respublikonų pir

mininkės, ir inž. Vyt. Šliūpo 
p a r a š a s , k a i p š i au r inės 
C a l i f o r n i j o s s k y r i a u s 
pirmininko, buvo po čarterio 
prašymui pateiktos rezoliu
cijos. 

Čarterio gavimo proga, L. 
Mažeikienė iškėlė vaišes savo 
viešbučio kambaryje, į kurias 
atsi lankė nemažai svečių, 
partijos pareigūnų, spaudos 
atstovų i r konvencijoje daly
vavusieji lietuviai. 

Paskut inę konvencijos dieną 
(kovo 9) netoliese esančiame 
Palo Alto mieste, Aldonos 
Sehgal namuose , buvo sušauk
tas ir visos Californijos lietu
vių respublikonų sąjungos 
metinis susirinkimas. Svar
biausioji programos dalis 
buvo naujos centro valdybos 
rinkimai ateinant iems dve
j i e m s m e t a m s . Išr inktoj i 
valdyba, ka ip ir iki šiolei, 
centruosis Los Angeles apylin
kėje: Liucija Mažeikienė — 
pirmininkė, Albinas Marke
vičius — vicepirmininkas, inž. 
Vyt. Vidugiris — Centrinio 
rajono a ts tovas , adv. Nida B. 
Aleksienė — teisių patarėja, 
Rimvydas Paškauskas — 
sekretorius ir Juozas Juodval
kis — iždininkas. Valdybon iš 
San Francisco apylinkės įeina 
inž. Vyt. Šl iūpas — vice
pirmininkas ir Bronė Kellogg 
— Šiaurės rajono atstovė. Iš 
San Diego apylinkės valdy-

LIETUVIAI 
FLORIDOJE 

Daytona Beach, FL 

P R O G Ų N E S T O K O J A M A 

G a n a j a u n a m e lietuvių 
telkinyje vyksta g ražus n e tik 
kultūrinis gyvenimas. bet 
nestokojama ir šeimyninių 
pobūvių, kuriuose atšven-
čiami vardadieniai, gimta
dieniai, įkurtuvės, vedybinio 
gyvenimo sukaktys ir t.t. 
Nesakyčiau, kad tai bloga 
tradicija. Tokiomis progomis 
d i d e s n i a i s ar m a ž e s n i a i s 
būr ia is susirenkama gražiam, 
nuoširdžiam pabendravimui, o 
šeimininkai suruošia tikrai 
š aun ia s vaišes. 

Kovo 2 d. Elena ir Juozas 
Ambrozaičiai prisiminė dvi 
progas — šeimininkės Elenos 
vardadienį ir įkurtuves. Svečių 
buvo apie 50 žmonių. Kaip 
įprasta , tokiomis progomis ir 
pakalbama. Šį kartą išsames
n į žodį t a r ė k a i m y n a s 
Bronius Snarskis, su švelniu 
humoru ap ta rdamas Elenos ir 
Juozo Ambrozaičių gyvenimo 
kelionę iki gražaus įsikūrimo 
Floridoje. Gediminas Lapenas 
paskai tė „didžiųjų ir giliųjų 
minčių" pluoštą. Nuoširdžius 
sveikinimus išreiškė buvę 
ka imyna i Cape Code ir iš 
J u n o Beach atvykę svečiai. 

Seimininkas Juozas Ambro-
zaitis savo ir Žmonos vardu 
svečiams padėkojo už dova
nas, sveikinimus bei linkėji-

bon įeina Henrikas Goro-
deckas — Pietų rajono atsto
vas. Lietuvių suvažiavime 
kalbėjo estų respublikonų 
veikėjas dr. Rein Luik, išryš
k i n d a m a s R e s p u b l i k o n ų 
Tautinių grupių tarybą (Rep. 
Heritage Groups Council) ir 
reikalą mums visiems akty
viau įsitraukti į rinkimus, 
paremiant ne vien tik prezi
dentą, senatorius ir kongreso 
atstovus, bet ir įvairius žemes
nio rango kandidatus. 

Kitas svečias kalbėtojas bu
vo Claude Parrish, kuris šį ru
denį kandidatuos rinkimuose į 
Californijos Board or Eąuali
zation. Pietinės Califomijos 
l ietuviams Parr ish yra ge ra i 
pažįs tamas, nes prieš keletą 
metų jis kand ida tavo į valsti
j o s k o n g r e s ą . Šį r u d e n į 
Califomijos lietuviai turėtų 
pasispaust i ir vieningai savo 
balsais paremti mūsų bičiulį 
Claude Parr ish. 

V. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1986 m. kovo mėn. 29 d. 

A. t A. 
i ONAI KANAUKIENEI 

mirus, jos dukrą ALDONĄ ir žentą VIKTORĄ NAU
DŽIUS bei anūkes nuoširdžiai užjaučia 

Ambrozaičiai 
U Kisieliai 

Razmai 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A. t A. 
Regina Stravinskaitė 

iškeliavo į amžinybę 19*5 m. balandžio 1 d. Palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. Už jos sielą bus atnašaujamos 
šv. Mišios balandžio 1 d. 7 vai. ryto Šv. Jurgio bažnyčioje — 
Bridgeporte; 7 vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje: 8:30 vai. 
ryto Jėzuitų koplyčioje, Chicago, IL: balandžio 5 d. 6 vai. 
vakaro Šv. Onos bažnyčioje, Beverly Shores. Indiana. 

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis 
pasimelsti už a.a. Reginos sielą. 

Giliame nuliūdime likę: tėvai ir seserys. 

• 

mus. 
E. ir J . Ambrozaičiai įsikūrė 

g raž io je Ormond Beach 
apylinkėje, erdviuose namuo
se, kurie skoningai dekoruoti 
lietuvių ir kitų dailininkų 
paveikslais. Jie y ra aktyvūs ir 
šio lietuvių telkinio bei lietu
vių klubo nariai . 

Nemažas būrys artimųjų 
bičiulių kovo 4 d. suvažiavo 
pasveikinti vardadienio proga 
Kazimierą Barūną, o vėliau 
paaiškėjo^ kad Jadvyga ir 
Kazimieras Barimai tą dieną 
šventė ir 43 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Ta proga 
šaunių vaišių metu abu 
šeimininkus svečiai nuošir
džiai pasveikino, linkėdami 
dar daug gražių vardadienių ir 
vedybinio gyvenimo sukak
čių. 

Jautrų nuoširdų padėkos 
žodį ta rė šeimininkė Jadvyga 
Barūnienė, pasidžiaugdama, 
kad geri bičiuliai nepamiršta 
ir kad čia miela ir gražu 
gyventi. 

Abu Barimai yra aktyvūs 
šio lietuvių telkinio nariai . 
Jadvyga turi gražų soprano 
balsą ir dainuoja „Sietyne", o 
Kazimieras dažnai atlieka 
meninėse programose įvairius 
vaidmenis, talkina lietuviško
se pamaldose šv. Mišių metu 
skai tydamas maldas, buvo 
klubo valdyboje kultūriniams 
renginiams vadovu. 

Džiugu, kad šioje apylinkėje 
gražiai įsikuria vis daugiau 
lietuvių. Inž. J o n a s Stankus 
jau ne vienam lietuviui čia 
pastatė modernius namus. 

Jur. Rim. 

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

Kasdien nuo pirmadieniu iki penktadienio. 
8:30—9:00 v. vakaro. 

Visoa laido* i* WC'EV stotie* 
1450 AM bangu 

Adresas: 6955 So. Campbell Ave.. Chicago. IL 
fi0629. Telefonas: (312) 778-53T4. 

A. t A. 
JONUI ŽĖRUOLIUI 

mirus Lietuvoje, broliui LEONUI ir jo žmonai FRI-
NAI bei dukrai VIDAI reiškiame nuoširdžią užuojau
tą ir kartu liūdime. 

Gražina ir Viktoras Stanuliai 

I ie tuvos Šaulių Sąjungos Tremtyje garbės nariui 

A. t A. 
ALEKSANDRUI MANTAUTUI 

mirus, sūnų. Sąjungos garbės pirmininką prof. 
VAIDEVUTI su šeima, dukrą RAMINTĄ MOLIENĘ 
su šeima. Sąjungos garbės narę prof. EMILIJĄ PUT 
VYTĘ bei k i tus artimuosius giliai užjaučiame ir kar
tu liūdime. 

L.Š.S.T. pirmininkas 
ir centro valdyba 

1986 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO, NEW YORK IR ČIKAGOS 

1. Balandžio 21-30 
*2. Gegužės 12-26 

*4. Birželio 2-17 
5. Birželio 15-24 
6. Birželio 30-16 
7. Liepos 12-25 
8. Liepos 14-30 

Maskvoje 2, Vilniuje 5 ir Maskvoje 1 
Maskvoje 2. Vilniuje 10 ir Maskvoje 1 

Maskvoje 2, Vilniuje 10 ir Maskvoje 1 
Maskvoje 2. Vilniuje 5 ir Maskvoje 1 
Maskvoje 2, Vilniuje 10 ir Maskvoje 1 
Maskvoje 3, Vilniuje 5. Leningrade 3 ir Helsinki 
Maskvoje 2, Vilniuje 5, Rygoje 5, Maskvoje 1 
ir Helsinki 1 

Č i k a g o s 

Si,:ww>o 
1 jR&MMI 

1.950.00 
l.fvSn.MO 
1,950.00 
1. S 10.00 

l.'HVI.OO 

2/V H 1.00 
1.950.fX) 
1.950.00 
1.650.00 
1.59O.O0 
1.710.00 

B o s t o n o ir 
N e w Y o r k o 

1,7.~>o IKI 
1,500.1 m 
1.750 (Mi 
1 62?> 1 '•' > 

! "'()"IM) 

] s:to iw» 
Ij750.fln 
I.750.00 
1.51') 00 
] t-'o 00 
1.550 (Vt 

lO.Rugpjūčio 10-26 Maskvoje 2, Vilniuje 5, Rygoje 5 ir Maskvoje 2 
*11. Rugpjūčio 18 Maskvoje 2, Vilniuje 10, Maskvoje 1 
*12. Rugpjūčio 25-10 Maskvoje 2, Vilniuje 10, Maskvoje 2 
13. Rugsėjo 21-S7 Maskvoje 2, Vilniuje 5, Rygoje 5 ir Maskvoje 2 
14. Spalio 5-21 Maskvoje 2, Vilniuje 5, Rygoje 5 ir Maskvoje 2 
*15. Spalio 13-27 Maskvoje 2, Vilniuje 10 ir Maskvoje 2 

* Galimybė aplankyti gimtąsias vietas. Taipgi yra galimybė ilgiau viešėti Vilniuje < vie-toie 
kelionės į Rygą). 

Kainos už viešbutį, būnant dviese kambaryje, ir skridimo mokestis yra numatytas pagal 
lėktuvų grupines skridimo kainas 1986 m. sausio mėnesį. 

Nuperkame giminėms Lietuvoje automobilius ir kitas prekes. Sutvarkome dokumentu* 
giminių iškvietimui iš Lietuvos. Parūpiname lėktuvų bilietus, viešbučius, automobilius i visus 
pasaulio kraštus. 

Prices are based on double occupancy and are subject to changes. 
Dėl registracijos ir informacijos skambinkite: 312-238-9787. 
American Travel Service Bureau 9727 S. Western Ave.. C'hicago. III. «n«i:?. 

UNION TOUR*, INC. 

KELIONĖS Į 
LIETUVĄ 1986 M. 

M a l o n i o s Bal t i jos k e l i o n ė s - „MINI" kelionė — 5 naktys Vilniuje — 2 nak tys 
Tal l ine — 2 naktys Rygoje — 2 naktys Helsinkyje, 12 naktų/13 dienų 

K e l i o n ė s 
Nr . 
4 0 1 
4 0 2 * 
4 0 3 
404** 

Išvykstame 

Gegužės 29 
Birželio 12 
Liepos 3 
Rugpjūčio 21 

Grįžtame 

Birželio 10 
Birželio 24 
Liepos 15 
Rugsėjo 1 

N Y C 
Kainos 
$1512.00 
$1697.00 
$1754.00 
$1492.00 

S e a t t l e 
K a i n o s 
$1592.00 
S 1865.00 
$1901.00 
$1572.00 

M a l o n i o s Bal t i jos k u l t ū r i n ė s k e l i o n ė s — „MAXI kelionė — 10 naktų Vil
niuje — 2 naktys Talline — 2 naktys Rygoje — 2 naktys Helsinkyje — 17 
nak tų /18 dienų (Palydovas: Jonas Verbalis) 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. Ca l i fo rn ia A v e n u e 
T e l e f o n a i — 523-0440 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S . Ca l i fo rn ia Avenue 

T e l e f o n a s - 523 -0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 Wes t 71 St . , Ch icago 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 S o . 50th A v . , Cicero 
T e l e f o n a s - 863 -2108 

K e l i o n ė s 
Nr . 
4 0 0 1 
4002** 

I š v y k s t a m e 

Birželio 18 
Rugpjūčio 20 

* Vidurvasario šventė 
** Vieną naktį mažiau — 

Grįžtame 

Liepos 5 
Rugsėjo 6 

Rygoje. 

NYC 
Kainos 
$1920.00 
$1735.00 

Los Ange les 
K a i n o s 
$2144.00 
$1880.00 

Kainos nustatytos pajjal lėktuvų skridimo grupines 10 asmenų kainas, nustatytas 198T> m. spalio 
m*n. Kelionėj bus duodami pusryčiai ir vakarienė Helsinkyje, 3 valgymai kasdien Estijoje. Î atvijoje 
ir Lietuvoje. 2 įžymybių apžiūrėjimai kasdien Kstijoje. Latvijoje ir Lietuvoje. „Maxi" kelionėje: 2 
ekskursijos j Kauną, 1 į Trakus. 1 j Druskininkus; „Mini" kelionėje 1 ekskursija j Kauną. 1 j Trakus 
Teatro lankymai — „Maxi" kelionėje 4: po 1 kiekvienoje sostinėje; „Mini kelionėje 3: po 1 kiek 
vienoje sostinėje. Skridimai iš JAV ir Kanados - FINNAIR, SAS arba KLM. atsižvelgiant j tvarka 
raičius. Skridimai tarp Tallino. Rigos ir Vilniaus — AER0F1X)T. Kelionė tarp Helsinkio ir Tallino — 
M'S George Ota laivų. Viešbučiai - TORM - Helsinkyje, LIETUVA - Vilniuje. LATVIJA -
Rygoje ir VIRU - Talline. 

Norint daugiau informacijos, skambinti: Stephanie Horton, arba rašyti UNION 
TOURS INC., 79 Madison Ave. New York, N.Y. 10016. 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 Wes t 6 9 t h Street — Tel. R E 7-1213 
1 1 0 2 8 S o u t h w e s t Hwy„ P a l o s Hi l l s , I l l i no i s 

T e l . - 974-4410 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

E V A N S - E V A N A U S K A S 
IJUDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

9 8 3 7 S. K e d z i e Avenue , Everffreen P a r k , I l l inois 
( A n k s č i a u buvę 6845 S o u t h Western Avenue) 

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 
Koplyčios taip pat Marquette Parke 

priemiesčiuose 
T e l . - 422-2000 

Chicagoje ir 



s DRAUGAS, šeštadienis, 1986 m kovo mėn. 29 d. ! 

x „ D r a u g o " redakc i j a ir 
administracija, negalėdami 
visiems pasiųsti šv. Velykų 
sveikinimus, nuoširdžiai linki 
savo bendradarbiams, rėmė-

x Ričardas Andr iš iūnas , 
slaptai pabėgęs nuo komu
nistų Prancūzijoje, gyvenęs 
kurį laiką Vak. Vokietijoje, 
kovo 25 d. atskrido j Ameriką 
ir apsistojo Bervvyne pas Rim-
kus-Pareigius. Jo priegloba 
Amerikoje pasirūpino Balfas. 
Kovo 27 d., Balfo direk
toriaus dr. P. Budininko lydi
mas, naujasis gyventojas 
aplankė Balfo įstaigą, pasikal
bėjo su Balfo valdybos 

jams ir skaitytojams linksmų p į r m i n i n k e M. Rudiene, 
šv. Velykų švenčių ir gražaus p a s k u i aplankė „Draugo" 
pavasario. Tegul Prisikėlęs redakciją, „Margutį" ir kitas 
Jėzus laimina visus mūsų arti- lietuviškas įstaigas. Dabar ieš-
muosius ir visus lietuvius, kad 
neparastume vilčių ir Lietu
vos prisikėlimui iš vergijos 
pančių. 

x Adv. P. Ž u m b a k i s laiš
ke, išspausdintame ,,Sun-
Times" dienrašty kovo 27 d., 
atkreipia dėmesį į pakeltą paš
to tarifą, siunčiant medžiagą 
i a b d a r o s organizaci joms, 
mokykloms, bibliotekoms, 
l a ik ra šč i ams , tuo tarpu 

kos darbo ir nuolatinio apsi
gyvenimo. 

x „ D r a u g o " adminis 
t raci ja š iandien, šeštadienį 
prieš Velykas, atidaryta iki 12 
vai. Galima susimokėti „Drau
go" prenumeratą, nusipirkti 
knygų ar kitų dovanų Velykų 
proga padovanoti savo arti
miesiems. Pirmadienį po Vely
kų „Draugo" redakcija. 

kongreso atstovai turi privi- administracija ir spaustuvė 
legijas savo informacijas ir j d i r b s k a i P kiekvieną dieną. 
politinę propagandą 
nemokamai. 

siųsti 

x Kun . Kęs tu t i s T r ima
k a s ir kun . B. R u t k a u s k a s 
koncelebruos šv. Mišias Prisi
kėlimo rytą Velykose Šv. An
tano parapijos bažnyčioje 
Cicero, 111. Prisikėlimo šv. 
Mišios bus 7 vai. ryto. Giedos 
parapijos choras ir solistės 
Eeiė Rūkštelytė ir Aldona 
Bunt inai tė . Visi Cicero, 
Berwyn, Melrose Park ir apy
linkių lietuviai kviečiami 
Prisikėlimo pamaldose daly
vauti. 

x Marąue t t e P a r k o litu
a n i s t i n ė mokyk la ruošia 
„koldūnų pietus" šeštadienį, 
balandžio 5 d., nuo 3 vai. p.p. 
iki 8 vai. vak. parapijos salė
je. Kviečiami visi apsilankyti 
ir tuo paremti lituanistinę 
mokyklą. 

x R a m i n t a Va i t ėna i t ė , 
Chicago, 111., mūsų jaunosios 
kartos .,Draugo" skaitytoja ir 
rėmėja, už kalėdines korteles 
ir kalendorių atsiuntė 20 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū. 

x Lietuvių Lake Worth 
k l u b a s , Inc., Lake Worth, 
Fla., per savo pirmininką V. 
Dovydaitį atsiuntė „Draugui" 
25 dol. auką su prierašu: 
„...linkime geros sėkmės ir 
ištvermės dirbant taip naudin
gą L i e t u v o s l a i s v i n i m o 
darbą". Labai ačiū už paramą 
ir linkėjimus. 

x D r . M. i r L. Gr iauzdės , 

x A. a. Bronislava Luko-
ševič iū tė-Pabedinskienė , 
„Moters" žurnalo adminis
tratorė ir katalikių moterų 
veikėja, mirė Didįjį Penk
tadienį, kovo 28 d., Floridoje. 
Jos kūnas bus pervežtas į 
Torontą ir palaidotas šalia 
jos jau seniau mirusio vyro 
a.a. Antano Pabedinsko. 
Apie laidotuves bus pranešta 
vėliau. 

x Naujai s te ig iamas atei
t in inkų akademikų būrys 
rinksis Jaunimo centro mažo
joje salėje balandžio 5 d.: 
šeštadieni, 2 vai. p.p. Gintė 
Damušytė praves diskusijas ir 
darbo būrelį tema „Išeivijos 
ryšys su ok. Lietuvos kali
niais". Kviečiami mokslą 
baigę, bebaigia ir jauni tėvai. 
Dėl platesnių informacijų 
skambinti Pranui Pranckevi-
čiui tel. 476-3519 

x J o a n a Šimoliūnienė, iš
dirbusi 28 metus Šv. Kryžiaus 
ligoninės vaistinėje, išėjo į 
pensiją. Ta proga buvo 

• pagerbta ligoninės personalo. 
I administracijos ir klientų už 

savo gerą darbą ir nuošir
dumą ligoninės darbuotojams 
ir pacientams. 

x Olandai , kurie lietu
viškai dainuoja, pasirodys 
Jaunimo centre Velykų dieną, 
kovo 30 d., 4 vai. p.p. Bilietus 
galima bus gauti prie įėjimo. 

x Inž, Kazys Pabedins 
kas , ateitininkų veikėjas 

Chicago. m., dr." L. Gnniutė. Chicagoję Velykoms >n-a išv-y 
taip pa t iš Chicagos. Jonas kes ^Flondą, bet ten sušilau-
Činga. Los Angeles, Cal., kė nelaimės — staigiai mirė jo 

brolienė a.a. Bronislava Pabe-
dinskienė. Jis ir jo sūnūs 
rūpinsis velionės laidotuvė
mis Toronte. 

A u g u s t a s Pau l ion i s , St. 
Petersburg Beach. VIa., visi 
atsiuntė po 20 dol. už kalė
dines korteles ir kalendorių. 
Labai dėkojame. 

x KASA. Lietuvių Fede-
x A t e i t i n i n k ų n a m ų r a i i n ė Unija, š. m. kovo 3! 

P a v a s a r i o ba l ius rengiamas dieną, pirmadienį, uždary ta . 
šeštadienį, gegužės 3 d. Bus 
gera vakarienė, meninė prog
rama, ir turtinga loterija. 
R e z e r v u o t i s t a l u s a r b a 
užsisakyti paskiras vietas 
galima skambinant Pranutei 
Domanskienei. telf. 246-0049. 

(sk) 

x Bal t ic Monumen t s , Inc., 
2621 V& 71 Street, Chicago, 
UI., Tel. 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk.; 
x Ak in i a i s i un t imu i į Lie

tuvą. Kreiptis į V. Karosaitę 
— Optical Studio, 2620 West| 
71 Street, Chicago, 111. 60629.1 
Telefonas 778-6766. 

(sk.)i 

x Liana F.glitis, latvė, poli
tinio—kultūrinio Baltų atei 
ties seminaro (Baltic Future 
Seminar) organizatorė, prašo 
paskelbti, kad seminarui ieš
koma lietuvių dailininkų, 
sutinkančių išstatyti po vieną 
ar du kūrinius, o taip pat ir 
bėgikų (profesionalų arba 
mėgėjų), kurie pabaltiečių var
du sutiktų bėgti garsiajame 
Bostono maratone. Semina
ras vyks kaip tik to maratono 
metu Bostone, balandžio 
18-21 d. Susidomėję prašomi 
skambinti Lianai tel. 617-391-
4795. 

x Ramunė Dičienė, Olen-
dale, Cal., mūsų garbės prenu-
meratorė. anksčiau gyveno, 
Glenvievv, 111.. pratęsė prenu
meratą, pakeitė adresą, pridė
jo 57 dol. su prierašu: „...siun
čiu auką. kuri turėtų jums 
padėti toliau lietuviškai spau
dai puoselėti". R. Dičienę ir 
toliau laikome garbės prenu
meratorių sąraše, o už mielą 
auką nuoširdžiai dėkojame. R. 
Dičienė darbovietės vadovų 
potvarkiu buvo perkelta j kitą 
valstiją toje pačioje bendrovė
je. 

x Vytautas Aušrotas, 
VVeston, Ont., Kanada, Anapi
lio knygyno vadovas, atsiun
tė 600 dol. už parduotas 
„Draugo-" knygas ir dar dau
giau jų užsisakė. 

x Juozas Puodžiūnas, 
Waterbury, Ct„ suprasdamas 
lietuviškos spaudos sunkią 
padėti. pratęsė „Draugo" 
prenumeratą su 47 dol. auka. 
J. Puodžiūną skelbiam* gar
bės prenumeratorium, o už 
mielą paramą tariame nuošir
dų ačiū. 

(pr) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
prieinamais nuošimčiais. 
Kreipkitės į Mutual Federal 
Savings, 2212 West Cermak 
Road - Tel. VI 7-7747. (sk) 

L 
x Nuperkame automobi

lius ir kitus daiktus gyve
nant iems Lietuvoje ir pade
dame sutvarkyti palikimus. 
Kreiptis į American Travel ' 
Service Bureau, 9727 S. 
Western Ave., Chicago, 111. 
60643. Tel. 312 238-9787. 

(8k.) 

x L a i š k a i l i e t u v i a m s 

Po „Draugo" koncerto, kuris buvo kovo 16 d. Iš kairės: dr. Adolfas Darnusis, sol. Arnoldas 
Voketaitis, Lietuvos gen. konsule Juzė Daužvardienė ir žum. Stasys Pieža. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

IŠ A R T I IR T O L I 

x S u n n y Kil i lietuvių kolo- organizuojama kelionė į 
nija netoli pliažo. Sklypas *23 Austriją, Vengriją ir Jugo-
187*115*71. Kaina 10.000 dol., 
arba Sunny Hill pro vartus I 
gatvė į kairę, Concord ir 
Malone. Sklypas 11 prie ežero. 
4žuolai ir pušys 6,000 
dol telf. 414-248-1838. 

(sk.) 

slaviją įvyks 1986 metų 
birželio 13 A Dėl informacijų 
prašau kreiptis į American 
Travel Service Bureau. 9727 S. 
V/estem Ave., Chicago, 111. 
60643. Tel. 312-238-9787. 

(sk.) 

Diana Clarisse — viena iš modelių 
Mor.tessori Vaikų namelių su
rengtoje madų parodoje. 

x Dr. A. vjarčiukaitis. 
Casimer Valis, K. ir E. 
Majauskai, Rita Gecevičius, V. 
VVo'.ff, K. Daugėla. Ray 
Tamošiūnas. Andrius ir Ona 
Mironai, Vladas Kuodys, Bar
bara Juodis, Vytas Zdanys, 
Jonas Šiugždinis, P. Mariu
kas, C.V. Baltramaitis, 
Aiexander Traška. V. Maciū
nas, Jonas Kučinskas, Adelė 
Svereckas, M. Vale. J. Bujaus-
kas. A. Lopez. Jonas Staniu
lis, V.M. Matuzas, V.P. 
Janulaitis. J. Juodvalkis. K. 
Oncerevičius, A. Kamaraus
kas, A. Sinkus, V. Nenortas, 
Česlovas Anužis. Visi atsiuntė 
po 10 dol. auką už kalėdines 
korteles ar kalendorių. La
bai dėkojame. 

x Atsiuntė po 10 dol. au
kų įvairiomis progomis: Alek
sas Laikunas. L. Krajauskas, 
Anelė Knezėnas, Klemensas 
Pivoriūnas, VI. Eidietis, M. 
Eidell. Antanina Styga, 
Augustinas Kuolas. Aldona 
Kavaliūnienė, B. Jablonskis. 
Agnės Giedraitis, dr. E. Šilga-
lis. Jonas Račkauskas. Adelė 
Verbyla. Bruno Dapkus, A. 
Balsys, Frank Bastys, Bruno 
Jasevičius. Aleksas Spirikai-
tis, Bronė Mikulskis. H. 
Mockus. A.B. Brazdžionis, 
Elena Pagirys, dr. Edmundas 

I Juodėnas. Kazys Prišmantas, 
Juozas Pivoriūnas, dr. V. 
Leknius, J.P. Bulota. Veroni
ka N. Neuman. Visiems taria
me nuoširdų ačiū. 

x Po 6 dol. atsiuntė: Pauli-
i na Balčiūnas. Gražina Jasins-
I kienė ir Elzbieta Varnienė. 
! Labai ačiū. 

OK. LIETUVOJE 

— A.a . V y t a u t a s 
Stasiulis mirė Šiauliuose 
kovo 24 d. Lietuvos nepri
klausomybės laikais buvo 
Šiaulių mergaičių, vėliau ber
niukų gimnazijos sekretorius. 
Niuliūdime liko žmona Vitali
ja ir vaikai ok. Lietuvoje, taip 
pat daug giminių išeivijoje. 

— Storas ledo sluoksnis 
sukaustė Lietuvos ežerus ir 
tvenkinius, apklojo sniego 
danga. Saulės sDir.duliai vis 
rečiau aplanko vandens auga
lus, taigi sustojo fotosintezės 
procesas. Pradėjo dusti žuvys. 
Grėsmė iškilo 121 vandens 
telkinyje. 1985 m. žiemą, 
gelbstint žuvis, buvo iškirsta 
6,3 tūkst. kv m ekečių Oras į 
vandens telkinius buvo pučia
mas ir ventiliatoriais, tačiau 
nuostolių neišvengta. Žuvys 
išgaišo 26 telkiniuose, kuriu 
plotas 6.30 ha. Ypač sunki 
vandens gyvūnijos būklė buvo 
Rokiškio, Utenos, Trakų, Vil
niaus rajonuose. 

— Žirgų lenktynės nuo 
s«nų laikų įprasta tvarka ir 
šiemet buvo pravestos vasario 
^ d. bet ne ant Sartų ežero ledo 
Dusetose, o šalia esančiame 
hipodrome, nes prisibijota 
nepastovios žiemos oro atmai
nų. Iš dvylikos rajonų varžėsi 
60 lenktyniautojų. Daugiau
sia prizų laimėjo, kaip ir perei
tais metais, širvintiškiai. 
Lenktynių pasižiūrėti susirin

ko keliasdešimt tūkstančių 
žiūrovų, jiems maitinti buvo 
įruošta daugybė kioskų bei 
palapinių. Tačiau pirmą kar
tą lenktynių istorijoje nebuvo 
pardavinėjami svaigieji gėra
lai, o tiktai karšta arbata. Vis 
dėlto netrūkę girtų, kurie 
degtine apsirūpindavo „kitais 
keliais". Seniausias lenk-
tyniautojas buvęs Stelmužės 
sovchozininkas Ivanas Kosty-
govas, 84 m. amžiaus. 

— N e l e g a l i p r e k y b a . 
Vilnietė Aldona Masalskytė 
sausio 22 d. „Tiesoje" pasako
ja savo įspūdžius iš Dzeržins
kio gatvėje esančios turga
vietės. J ą erzina spekuliantai, 
siūlantys deficitines prekes už 
dvigubą ar net trigubą kainą. 
Pastaruoju metu jie parduoda 
tik po vieną daiktą, kad įkliu
vę lengviau galėtų išsisukti. 
Paskui iš kažkur atsineša kitą 
daiktą. A. Masalskytė skun
džiasi, kad tų išradingų „vaiz
būnų" beveik nepastebi mili
cijos pareigūnai. Turgavietėje 
netrūksta marškinių ir kelnių, 
pasiūtų iš vietinės medžiagos, 
bet papuoštų firminėmis užsie
nio etiketėmis, kurios taip pat 
yra vietinės gamybos. 

— T e r š i a m o s u p ė s . 
Akmenos upė priklauso Jūros 
žuvivaisos draustiniui. Skaid
rus Akmenos vanduo ypač 
patikdavo margiesiems upėta
kiams. Nuo seno Akmenon 
neršti atplaukdavo šlakiai ir 
lašišos. Žuvims kelią j neršta-

vietes užtvėrė Tauragės 
užtvanka. Dabar ta užtvanka 
buvo pertvarkyta, padarytas 
spec ia lus t a k a s žuv ims 
praplaukti. Jei naujoji vaga 
suvilios žuvis, smarkiai pagy
vės Akmenos. Deja, lig 

— Žmogaus teis ių p a l e i 
d imus okupuotoje Lietuvoje 
1983-84 m. apimantį leidinį 
„Violations of Human Rights 
in Soviet Occupied Lithu-
ania" redagavo PLB visuo
meninių reikalų komisijos 
vicepirm. Gintė Damušytė, 
dirbanti Lietuvių informaci
jos centre Niujorke. Jį tikima
si išleisti JAV LB visuomenių 
reikalų parūpintomis lėšomis 
šį pavasarį. LB leidinys yra 
metraštinio pobūdžio. Jį į savo 
katalogą įtraukė bibliotekas 
knygomis aprūpinanti Bowker 
institucija. 

A N G L I J A 

— Rūtos P o p i k i e n ė s in i 
c ia tyva Britanijos Derbyje, 
šio miesto muziejuje, 1 ^.-želio 
14-liepos 12 d. rengiama lietu
vių tautodailės paroda, kurią 
finansuoja D. Britanijos lietu
vių sąjunga per savo skyrių 
Derbyje. R. Popikienė yra 
talentinga tokių parodų rengė
ja. 1985 m. lapkričio 15 d. ji 
gražią parodą surengė May-
fieldo apylinkės klubo salėje, 
sutelkusi nemažai tautinių 
rankdarb ių , juostų, lėlių, 
drabužių, velykin:ų margučių, 
spaudos apie Lietuvą anglų 
kalba. Apsilankiusius anglus 
R. Popikienė supažindino su 
Lietuvos istorija, lietuvių 
kalbos kilme, tautinės vėlia
vos spalvomis, dainomis ir 
muzika, tautinių juostų audi
mu. 

Californijos lietuvių respublikonų sąjungos suvažiavime Bronė 
Kellogg, Danutė Janutienė, Ch. Medberry ir Felicija Prekerytė-
Brown. 

(rrandint lės" Šokėja Šokio įkarštyje. ..Grandinėlės'" koncertas bus 
balandžio 26 d. Jaunimo centre. 

šiol liko neišspręsta kita 
problema. Kadangi daug kur 
trūksta tiltų, automobiliais 
ir traktoriais važinėjama per 
Akmenos brastas.Skaidrų jos 
vandenį pradeda teršti paten
kantys tepalai bei kiti 
nešvarumai. 

— Taka i pėst ies iems — 
Pernai turistinėje Vilniaus 
bazėje atidarytas naujas ketu
rių kilometrų ilgio pėsčiųjų ta
kas, vingiuojantis panerio 
kalvomis. Tako paruošėjams 
talkino būrys pedagoginio Vil
niaus instituto studentų. Jį 
puošia medžio skulptūros, per 
upelius nutiesti tilteliai, dešim
tys pavėsinių ir laužaviečių. 
Bazėje apsilankantys turistai 
keliauja ne tik šiuo taku. 
Jiems taipgi patinka pėsčio
mis nužygiuoti į Verkius, 
aplankyti senuosius Moksli
ninkų rūmus. Turistinė Vil
niaus bazė šią vasarą organi
zuos tris dienas trunkančias 
keliones dviračiais per Vilnių 
ir Nemenčinės apylinkes. 

— Druskininkų apyl inkės 
buitininkai ant Ratnyčios 
kranto stovėjusiame sename 
malūne atidarė sezoninį sli
džių nuomojimo punktą. Pato
gus jis tuo, kad už poros 
dešimčių metrų jau galima 
pradėti smagią kelionę slidė
mis. Pavasarį tame punkte 
bus siūlomi dviračiai. Netoli 
yra gausiai lankomas Saulės 
takas, ir vasarą, ir žiemą vilio
jantis žmones aktyviai praleis
ti laisvalaikį. Nuomojimo 
punkte taipgi galima gauti 
sportinio inventoriaus reik
menų, Seniau jie būdavo 
nuomojami tik parai ar ilges
niam laikui, o dabar bus 
galima gauti ir valandai kitai. 
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