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Kristaus Prisikėlimas testiprina pavergtos lietuvių tautos prisikėlimą! 
Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi! 

Atsisakau būti sovietinės 
armijos kariu 

Gražulio Petro, Antano, 
gyvenančio Kapsuko rajone, 

Sasnavos kaime, 

Atviras laiškas Gynybos ministrui Jazovui, 
Kreipimasis į tikinčiuosius 

(Tęsinys) 
1. Valstybės persekiojami 

tikintieji, kalinami kunigai 
Alfonsas Svarinskas, Sigitas 
Tamkevičius ir kiti. Vyskupui 
Julijonui Steponvičiui jau 26 
metai, be teismo nuosprendžio 
ištremtam į Žagarę, nelei
džiama eiti vyskupo pareigų. Iš 
tikinčiųjų atimta ir išniekinta 
daug bažnyčių. Ypač didelė 
skriauda t ikint iesiems 
padaryta, atimant Lietuvos 
krikščionybės lopšį — Vilniaus 
katedrą, pavertus ją paveikslų 
galerija ir vienintelio Lietuvos 
šventojo Kazimiero bažnyčią 
išniekinant, įsteigus joje ateiz
mo muziejų. 

Kaip dar galima reikalauti, 
kad tikintysis gintų tokios 
valstybės interesus. 

2. Reikalavimai, kuriuos 
buvau išdėstęs lapkričio 23 d. 
pareiškime, tik svajonės ir iliu
zijos. Nėra ko tikėtis, kad sovie
tinėje armijoje būtų skaitomasi 
su tikinčiųjų teisėmis. Yra 
pagrindo manyti , kad 

apmokymų metu su manimi 
gali būti klastingai susidorota. 
Tą įtarimą kelia dviejų jau
nuolių, tarnavusių sovietinėje 
armijoje, kurie ypatingai pasi
žymėjo ir išsiskyrė iš kitų savo 
sąmoningu tautiškumu, gražiu 
ir doru elgesiu bei giliu ti
kėjimu, neaiškūs mirties atve
jai . Tai Griškaičio Ri
čardo, Romo, gyv. Kybartuose, 
Komjaunimo 36 — 54, nužudy
mas pakariant (palaidotas Ky
bartuose 1987 m. spalio 29 d.). 
Taip pat Svinkūno Antano, 
Antano, gyv. Alytaus raj., 
Daugirdų kaime, nužudymas. 
(Palaidotas Krokialaukyje 1987 
m. lapkričio 17 d.). Esą jie patys 
pasikorė, bet jų kūnų sunkūs 
sužalojimai ir dūriai kelia abe
jones. Taip pat savižudybė 
nesuderinama su krikščionio 
morale. Kažkokia nematoma 
jėga slegia tikruosius kalti
ninkus. Žmonės viešai kalba, 
kad tai KGB darbas. 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
KŪDIKIŲ MIRTINGUMAS 

Popiežius Jonas Paulius II 
ragina ypatingu būdu susirū
pinti kūdikių mirtingumo prob
lema, ypač ūkiškai neišsivys
čiusiuose Afrikos, Azijos ir Pietų 
Amerikos kraštuose, kur dėl 
skurdo ir medicininės pagalbos 
stokos kasdien miršta tūkstan
čiai kūdikių. Tai didžioji mūsų 
amžiaus tragedija, rašo Šv. 
Tėvas. Tai įspėjimas visai 
žmonijai, į kurį visu jautrumu 
turi atsiliepti krikščionys. 
Reikia skubiai pralaužti egoiz
mo bei nuodėmės užtvaras ir 
organizuoti atitinkamą pagalbą 
tų kraštų gyventojams. 

Pasaulyje kasmet miršta apie 
penkiolika milijonų kūdikių, 
nesulaukusių šešių mėnesių 
amžiaus. Kiti milijonai kūdikių 
auga silpni ir paliegę, nes nėra 
pakankamai maitinami, neturi 
reikiamos priežiūros, suaugu
siųjų globos ir motiniškos 
meiles. Ta gerove,kurią esame 
pasiekę, pabrėžia Jonas Paulius 
II, turime pasidalinti su ne
turtingais ir mažiau laimingais 
kraštais. 

ENCIKLIKOS 
KOMENTARAI 

Krikščionių Demokratų Inter
nacionalas, kuriam priklauso 
viso pasaulio kraštų krikščioniš
kosios demokratijos sąjūdžiai, 
netrukus paskelbs žymiųjų 
socialinio Bažnyčios mokslo 
žinovų komentarus, aiškinan
čius naująją popiežiaus Jono 
Pauliaus II socialinę encikliką 
apie Bažnyčios rūpestį socia
linėmis problemomis „Sollli-
citudo rei socialis". Krikščionių 
Demokratų Internacionalui pri
klauso ir išeivijoje veikiantis 
lietuvių krikščionių demokratų 
sąjūdis. 

MALDA UŽ LIETUVĄ 

Krikščionybės įvedimo Rusijo
je tūkstantmečio ir Lietuvos 
krikšto šešių šimtų metų jubi
liejaus proga Švenčiausios Jė
zaus Širdies seserų vienuolių 
Betanijoje bendruomenė Romoje 
nutarė pravesti adoracijos ir 
maldos valandas už kenčiančią 
Bažnyčią. Valandos vyksta 
kiekvieną pirmąjį mėnesio 
ketvirtadienų švento Blažiejaus 
bažnyčioje Romos miesto centre. 

Susirinkę italai tikintieji 
pirmą kartą buvo trumpai supa
žindinti su dabartine sunkia 
religine padėtimi Lietuvoje. 
Apie Lietuvos katalikų pati
r i amus sunkumus kalbėjo 
kunigas Vytautas Kazlauskas. 

Šiandien, net ir katalikų tar
pe, yra nemažai žmonių, pažy
mėjo kalbėtojas, įsitikinusių, 
kad kankinystės už tikėjimą 
laikai yra galutinai pasibaigę. 
Tačiau iš tikrųjų taip nėra. Ne
suskaitomiem žmonėm tebėra 
paneigiama galimybė pasinau
doti pagrindinėmis žmogaus 
teisėmis, jų tarpe esmine teise 
nevaržomai išreikšti savo 
religinius įsitikinimus. Šios 
aimanos ir šie pagalbos šauks
mai ateina ir iš Lietuvos, šio 
katalikiško krašto, kuris jau 
iš t isus dešimtmečius yra 
svetimųjų okupuotas ir kuriame 
yra paneigiamos visos pagrin
dinės žmogaus teisės bei laisvės, 
jų tarpe ir religinė laisvė. Kun. 
Kazlauskas savo žodyje išsa
miau papasakojo apie religinės 
laisvės suvaržymus su kuriais 
susiduria Lietuvos tikintieji. 

Malonių Velykų švenčių! 

„Jis prisikėlė, kaip buvo sakes". Mt.28.1-18 

Borgognone — „Prisikėlimas", iš Tautinės Meno galerijos VV'ashingtone. 

Teismo dilema: 
kurie liudininkai teisingi? 

— VVashingtone Federalinė 
Rinkimų komisija prezidento 
rinkimams iš viso paskyrė 48.1 
mil. dolerių. 

Jeruzalė. Atnaujintoji Dem-
janjuko teismo sesija buvo kovo 
21 ir 22 dienomis. Jo .ad
vokatams buvo leista įteikti 
naują medžiagą, kurią jie 
paskutiniu metu gavo. Iškyla 
daug abejonių kaltintojų 
pateiktos medžiagos patiki
mumu. 

Adv. Yoram Sheftel detališkai 
pristatė 40 gyvųjų liudininkų, 
dar tebegyvenančių, liudijimus 
iš Treblinkos mirties stovyklos, 
kurie buvo įteikti Amerikos 
Teisingumo departamento 'na
cių gaudymo įstaigai OSI. Jis 
lietė tris principinius punktus: 
kad yra didelių prieštaravimų 
jų liudijimuose, kad tų liudi
ninkų atmintis nebeveikia ir, 
kad išlikę gyvieji žūtbūt nori 
pristatyti karo nusikaltėlius. 
Dėl to tie liudijimai yra įtaigoti 
ir beprasmiai, sakė adv. Shertel 

Žinojo ir nežinojo 

Vienu atveju, pavyzdžiui, liu
dininkas pasakė, jog jis pažinojo 
„Ivaną", bet tuoj vėl pasakė, 
kad jis niekada nebuvo Treb-
linkoje, bet buvo Maidaneke 
Daugelis liudininkų sakė, kad 
jie žinojo ..Ivaną Žiaurųjį", bet 
kai buvo parodyta Travvniki 
asmens kortelė su fotografija ir 
Demjanjuko k i t a 1951 m. 
nuotrauka, jie negalėjo indenti-
fikuoti nė vienos iš tų 
nuotraukų. 

Vienas iš gyvųjų sakė, jog 
asmuo ant kortelės nuotraukos 
yra lokomotyvo inžinierius, nes 
tuo t raukin iu žydai buvę 
vežami į Treblinką, bet ant tos 
1951 m. nuotraukos buvo kitas 

aukšto rango ukrainietis kari
ninkas. Kitas liudininkas, kurį 
klausinėjo OSI, sakė, jog jis dir
bo valykloje ir pažinojo „Ivaną", 
bet jis jokiu būdu negalėjo iš fo-
rografijų pasakyti, kurias jam 
parodė OSI įstaiga, kuris yra 
tikrasis „Ivanas". 

Pr ieš ta rav imų eilės 

Yra ir kitų prieštaravimų. 
Adv. Sheftel pateikė 10 įvairių 
„Ivanų", kuriuos tie liudininkai 
„pažinojo", tačiau nė vieno iš jų 
negalėjo nurodyti, kai buvo 
jiems rodomos nuotraukos . 
Sheftel pagal iau pr iminė 

teismui, kad liudininkai Lenki
joje nurodė vokietį Alfred Billitz 
kaip „Treblinkos Ivaną". 

Kaltintojas — prokuroras 
Michael Shaked pareikalavo, 
jog šie papilri"mai gauti duome
nys būtų tei>mo atmesti ir tvir
tino, kad tu penki iš Treblin
kos HudininKai, kurie toje sto-

ilgesnį laiką ir 
kameros , y ra 
nes jie galėjo 

:o" nusikaltimus, 
aip pat pastebėjo, 

jog nauji liuti.jimai parodo, kad 
toks „Ivaną- buvo Treblinkos 
mirties stovj kloję. 

Antradien, „Draugo" nume
ryje bus ap:e Sovietų piliečio 
naują liūdi Tią, kurį teismui 
pateikė adv Yoram Sheftel. 

vykioje buv> 
arčiau duji. 
patikimesn 
matyti „Iva: 
Prokuroras t 

— Washir.,:tone Mokesčių de-
partament. lirektorius prane
ša, kad šia - metais nebus po 
balandžio 15 d. pratęsta auto
matiškai p^ra mėnesių atsis
kaityti su n kesčiais, kaip. kad 
būdavo pra-'ityje. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Vals tybės sekretor ius 
George Shultzas išvyko naujai 
taikos kelionei. Jis Velykas 
sutiks Romoje, ves pasitarimus 
su Italijos vyriausybe ir bus 
p r i imtas popiežiaus Jono 
Pauliaus II. Iš Romos išskris į 
Vidurinius Rytus ir dar kartą 
bandys suvesti taikos konfe-
rencijon Izraelį ir arabų kraštus 
ir bent dalinai išrišti palesti
niečių problemas. 

— Teisingumo departamento 
v i r š in inkas Edwin Meese 
pranešė, kad FBI su Italijos 
pagalba suareštavo 233 
organizuotos Sicilijos mafijos 
narius, kurie vedė pasaulinę 
narkotikų prekybą. Areštai 
įvyko tuo pačiu metu New 
Yorke ir kituose keturiuose 
miestuose. Tai buvo didžiausia 
tarptautinė narkotikų nelegali 
prekyba, kurią pirmą kartą 
pavyko po kelių metų susekti. 

— Senatas visais balsais, 
i šskyrus vieną, paprašė 
prezidentą pasinaudoti įsta
tymu ir uždrausti bet kokias 
finansines transakcijas su Pana
mos diktatoriška vyriausybe. 

Australijoje, minint 200 m. 
jubiliejų, specialiu medaliu ap-
dovantas Rimas Dičiūnas, kuris 
yra australų karo laivyno in
žinierius. 

— Londone Pabaltiečių tary
ba, prisimindama 1949 m. 
deportacijas iš Pabaltijo kraštų, 
padėjo gedulo vainikus prie 
Jaltos paminklo kovo 25 d. 

— Britanijos Užsienių rei
kalų ministeris Sir Geoffrey 
Howe, būdamas Maskvqje,įteikė 
sąžinės belaisvių sąrašą Sovietų 
Užsienio reikalų ministerijai, 
ypatingai pažymėdamas, kad 
būtų išleisti iš kalėjimų estas 
Mart Nikius, kun. Sigitas 
Tamkevičius, Balys Gajauskas 
ir Viktoras Petkus. Sovietų užs. 
min. E. Shevardnadze pažadė
jęs, kad jų bylos bus peržiūrėtos. 

— Leningrade gaisras su
naikino Taut inės Mokslo 
akademijos bibilioteką, kuri 
buvo įsteigta caro Petro Didžiojo 
1714 metais. Gaisras sunaikino 
daugiau kaip 400,000 knygų, 
kurioje yra surinkta apie 17.5 
mil. tomų. 

— Maskva, Reuterio prane
šimu, pasiūlė užsieniui in
spektuoti savo erdvės programų 
įrengimus, jei užsienio valstybės 
leis Sovietams tikrinti savo 
įrengimus ir vedamus tyrimus 
erdvių programose. Tuo Sovietų 
Sąjunga organizuoja naują pro
pagandą prieš prez. Reagano 
dar vedamus tyrinėjimus stra
teginio apsigynimo erdvės 
programoje. 

— Olandijoje, Hagoje, prasi
dėjo Rien De Rijke teismas, 
kuris kaltinamas nacių karo 
meto nusikaltimais. Jo teisme 
liudyti pakviestas tas pats pro
fesorius VVillem Wagenaar. 
kuris liudijo ir Demjanjuko 
teisme Jeruzalėje. 

— Vienoje Socialistų partija 
reikalauja, kad Austrijos pre
zidentas Kurt Waldheimas pasi 
trauktų iš prezidento pareigų. 
Jo vieton minima Žmonių par
tijos atstovė Erika Weinzierl, 
kuri dėsto dabartinių laiku 
istoriją universitete. 

Vėl parama laisvės 
kovotojams 

Prezidentas pasirašė įstatymą 

Washingtonas. — Atstovų 
rūmai 345 balsais, tik 70-čiai 
kongresmenų balsavus prieš, 
nutarė paskirti humanitarinę 
paramą 47.9 mil. dol. Contrams 
po to, kai dukart tie patys 
kongresmenai buvo nubalsavę 
jokios paramos neskirti. 

Įstatymų leidėjai gavo daug 
laiškų, barančių juos už tai, kad 
jie pačiu kritiškiausiu metu 
išsižadėjo Nikaragvos laisvės 
kovotojų. Šis naujas posūkis 
Kongrese rado didelį preziden
to Reagano pritarimą. Įsta
tymas siunčiamas į Senatą 
galutiniam patvirtinimui. Nuo 
vasario 29 d. Contras buvo 
netekęs Amerikos paramos. 
Pagal kongresmenų nutarimą, 
ši pa r ama yra part izanų 
maistui, rūbams, vaistams, 
prieglaudai ir tai derinasi su 
priimtu Sandinistų ir Nikarag-

Streikuoja armėnai 

Maskva. — Pirmą kartą So
vietų „Komsomolskaja Pravda" 
panaudojo žodį „streikas", apra
šydama armėnų generalinį 
streiką, kuris išsiplėtė ne tik 
sostinėje, bet ir visame Nagor-
no — Karabach regijone. Streiko 
žodis anksčiau būdavo naudoja
mas tik Vakaruose aprašant 
darbininkų streikus. Laikraštis 
rašo, jog tai tęsiasi nuo kovo 24 
d., kai darbininkai apleido 
fabrikus ir protestuoja gatvėse. 
Vyriausybė prarado milijonus 
rublių, nes streiko metu nevei
kia krautuvės, įmonėse nėra 
darbininkų, nes jie demonstruo
ja gatvėse. Vieno fabriko direk
torius Vasily Atadzhanyan 
sako, kad „neatėjimas į darbą 
yra sabotažas". Komunistų par
tijos nariai eina per namus ir 
ragina nebestreikuoti. Maskvos 
laikraščiai rašo iškreiptas 
žinias, sako armėnai. Pagrin
dinis armėnų tikslas yra, kad jų 
apgyventas regionas būtų 
prijungtas prie Armėnijos ir 
panaikintas jų įjungimas į Azer
baidžaną, ką sovietų diktatorius 
Stalinas 1923 m. yra padaręs. 

Gavo bilietą grįžimui 

Roma. — Italijos dienraščio 
„II Giornale Nuovo" redakto
rius kasdieną laikraščio pir-
mane puslapyje humoristiniai 
pakomentuoja kokį nors įvykį. 
Šiomis dienomis atspausdinta
me komentare redaktorius rašo. 
kad vadinamo persitvarkymo 
įtakoje Sovietu Sąjunga atvėrė 
duris grožio karalienių konkur
sam, kurie iki šiol komunistinio 
režimo buvo laikomi tipiška 
Vakarų pasaulio nuosmukio 
apraiška. Lietuvos sostinėje 
Vilniuje, rašo italas žurnalistas, 
grožio karaliene buvo išrinkta 
septyniolikametė Ingrida Mike-
lionytė. Išrinktajai duota 
pavydėtina premija: apmokėta 
kelionė į užsienį ten ir atgal, su 
dideliu prašymu, priduria italas 
žurnalistas, panaudoti apmokė
tą kelionės bilietą ne tik išvyki
mui, bet ir sugrįžimui atgal. 

vos Rezistencijos paliaubų aktu. 
Priimdami šį įstatymą, dauge
lis kongresmenų pastebėjo, jog 
tai nereiškia, kad jie pritaria 
Administracijos vedamai poli
tikai Centrinėje Amerikoje. 

Džentelmeniškas susitarimas 
Atstovų rūmų speakeris Jim 

Wright, kuris užblokavo karinę 
pagalbą Contrams. ir mažumos 
vadas Robert Michel, kuris 
kovojo už karinę pagalbą, 
susitarė laiško formoje dėl šios 
humani tar inės paramos. 
VVright pažadėjo laišku kongr. 
Michel, jei prez. Reaganas 
patvirtins, kad yra pažeistos 
paliaubos^rba. kad nevykdomi 
Gvatemalos pakto susitarimai, 
tada speakeris sutinka svarstyti 
karinės pagalbos klausimą. 

Liberalai pralaimėjo 

Daugumos vadas Thomas 
Foley vadovavo argumentams 
už šios paramos paskyrimą, 
motyvuodamas tuo, kad ši 
parama padės tikrai įgyvendinti 
Costa Ricos prezidento Oscar 
Arias taikos planą. Opozicija 
prieš skyrimą šios paramos 
buvo sudaryta iš demokratų 
liberalų, kurie yra priešingi bet 
kokiai partizanų pagalbai — mi-
litarinei ir humani tar inei . 
Kongr. Richard Durbin iš Illi
nois valstijos,vienas iš liberalų, 
kuris kalbėjo Atstovų rūmų 
posėdyje, aiškino, kad parama 
Contrams nepriartins taikos. 
Taika bus, jei Nikaragvos 
laisvės kovotojai negaus jokios 
paramos. Tada jie turės sugrįžti 
į savo kraštą ir įsijungti į šalies 
gyvenimą, bet, kad ten ko
munistai valdo kraštą, 
tas jam nebuvo svarbu. 
Durbin buvo vienas iš 65 demo
kratų, kuris balsavo prieš 
paramą Contras kariams. 

Senatas patvir t ino 
įstatymą 

Senatas 87 balsais prieš 7 pa
tvirtino vėl nauja parama Nika
ragvos laisvės kovotojams. 
Baltųjų rūmu Spaudos sekreto
rius pasakė, kad prezidentas pa
sirašys įstatymą penktadienį, 
prieš išvykdamas dešimties 
dienų darbo atostogų. Pirmadie
nį parama jau bus siunčiama 
Contras kovotojams. 

KALENDORIUS 
Balandžio 2 d.: Didysis 

Šeštadienis. Pranas Paulietis. 
Elona. Ankus, Nicetas,Vardą 

Balandžio 3 d.: Kristaus Pri 
sikėlimo švente. Ričardas 
Agapė. Vytenis. Rimtaute. 

Balandžio 4 d.: Izidorius 
Alėta. Algaudas. Eglė. Šilinis 

Balandžio 5 d.: Vincentas 
Krescencija. Rimbaudas. Žygin 
tė. 

ORAS 

Saule teka 5:34. leidžiasi 6:16 
Temperatūra šeštadienį 50 L 

sekmadienį 48 1 . pirmadienį 51 
1 . antradienį 55 1. 
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REDAGUOJA Jonas Zadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 4048 W. 91st PI., Oak Lawn, IL 60453. Tel. 312-424-4150. 

Šv. Velykų švenčių proga visai ateitininkų šeimai nuoširdžiai 
linkiu tikro dvasios džiaugsmo ir pakilios nuotaikos. Tegu 
Prisikėlusio Kristaus šviesa nuskaidrina mūsų veidus, uždega mūsų 
širdis meile vieni kitiems ir iškelia kūrybine ugnį ateities darbams. 

kun. dr. Valdemaras Cukuras 
Federacijos dvasios vadas 

Triumfuojančio Kristaus prisikėlimo proga, sveikinu ir linkiu 
visiems ateitininkams pasiryžimo kovoti su žmogiškomis 
silpnybėmis, pajusti Kristaus begalinę meilę ir drąsą skleisti Jo 
mokslą kitiems, siekiant Visą Atnaujinti Kristuje! 

Juozas Polikaitis 
Ateitininkų federacijos vadas 

Brangūs broliai ir sesės ateitininkai, 
kartu su jumis džiaugiamės prisikėlusiu Kristumi ir linkime 

jums ištvermės eiti Kristaus nurodytu keliu, padedant ir tarnau
jant savo artimui ir kiekvienam sutiktam dienos kelyje. 

Jaunųjų Moksleivių centro valdyba 

Šv. Velykų proga nuoširdžiai sveikiname visus mielus mokslei
vius ateitininkus, tėvus, dvasios vadus, globėjus bei moksleivių atei
tininkų sąjungos rėmėjus. Linkime sėkmės moksle ir organizacinėj 
veikloj visuomet prisimindami ateitininkų principus. 

Garbė Kristui 
Moksleivių Ateitininkų centro valdyba 

Tegu Prisikėlęs Kristus laimina visus studentus ateitininkus, 
jų vyresnius ir jaunesnius brolius bei seseris laisvame pasaulyje 
ir pavergtoje Lietuvoje. 

Studentų Ateitininkų centro valdyba 

Su ramybės linkėjimu Prisikėlimo šventėje artimui ištiesta 
ranka teliudija mūsų įsipareigojimą žvelgti aplink save Viešpaties 
akių žvilgsniu ir dalintis Jo atnešta viltimi ir meile. 

Velykų džiaugsmo dvasioje sveikiname visus ateitininkus ir 
linkime, kad prisikėlęs Kristus sustiprintų mūsų tikėjimą ir tuo 
labiau suartintų mus su broliais ir seserimis, kurie Jo tiesą liu
dija pavergtoje tėvynėje. 

Mūsų veikla ir pastangos tesustiprina jų vargo dienas ir jų už 
tikėjimą iškentėtą priespaudą bei patirtus persekiojimus, 
teįprasmina mūsų Tautos Prisikėlimą. 

Ateitininkų Sendraugių centro valdyba 

Šv. Velykų proga, visus savo bendradarbius, rėmėjus ir skaityto
jus sveikina 

,rAteities" redakcija ir administracija 

Džiaugsmingų Šv. Velykų švenčių visiems „Iš Ateitininkų 
Gyvenimo" skyriaus bendradarbiams, skaitytojams, „Draugo" 
redakcijai ir administracijai. 

Kristaus Prisikėlimas testiprina gyvą tikėjimą mūsų brolių ir 
seserų į Tautos Prisikėlimą. 

Jonas Zadeikis 
Skyriaus redaktorius 

Danutė ir R iman ta s Žemaitaičiai „Ate i t i e s " v a k a r e 
N u o t r R. M u s o n y t ė s 

PUSĖ ŠIMTMEČIO NUO 
A. JAKŠTO MIRTIES 

JUOZAS PRUNSKIS 

O n u t ė B a u ž i e n ė . j „ L a i s v e " ž u r n a l o r edak to r ius J u o z a s Baužys ir Jadvyga 

D a m u s i e n ė Da inavn i e 

Didysis mūsų tautos atgimi
mo šulas, uolus kovotojas prieš 
caro priespaudą ir caro režimo 
kalinys, pirmaujantis mūsų kri
tikas, redaktorius, profesorius, 
matematikas, esperantininkas 
Aleksandras Dambraus
kas-Adomas Jakštas mirė 1938 
m. vasario 19 d.,artėdamas prie 
savo 78 m. amžiaus (buvo gimęs 
1860 m.). Tai ateitininkams 
labai brangus Lietuvos švy
turys, padėjęs vystytis ateiti-
ninkiškai ideologijai, prie savo 
leidžiamo pirmojo mūsų kultū
ros žurnalo „Draugijos" pra
dėjęs „Ateitį" ir buvęs to 
žurnalo pirmas redaktorius. Tai 
buvo ypatingų gabumų ir nuo
stabaus darbštumo, milžiniško 
idealizmo žmogus. 

Jakš tas seminarijos 
sodely 

Pirmą kartą Adomą Jakštą 
pamačiau prieš 60 metų, 
nuvykęs studijuoti į Kauno 
kunigų seminariją. Prie mūsų 
seminarijos rūmų buvo uždaras 
sodelis, su daugeliu medžių ir 
gėlių. Gana dažnai čia ateidavo 
prel. Jakštas-Dambrauskas. 
Truputį palinkusių pečių, jis 
daugiausia kalbėdavo breviorių 
ar skaitydavo šiaip kokią 
knygą. Dėl ilgamečio gausaus 
užkniubimo ant raštų, atrodo, jo 
akys jau buvo pavargusios ir jis 
užsikniaubdavo ant knygos. 

Ateidavo kartais prel. Jakštas 
į mūsų, klierikų, kokius rengi
nius. Čia jis buvo atidus stebė
tojas, bet ne kalbėtojas. Iš viso 
jis nebuvo pasižymėjęs garsio
mis prakalbomis, nors buvo 
pirmaeilis intelektualas, buvęs 
Petrapilio akademijos profeso
rius, kelių mūsų universiteto 
fakultetų garbės profesorius. 

Kaip mane J a k š t a s barė 

Giliai man įstrigo atmintin 
vienas susitikimas su prel. 
Jakštu. Ėjau vieną dieną iš 
dienraščio „XX Amžiaus" re
dakcijos į Aleksotą, kur 
gyvenau kaip seselių kapelio
nas. Ant Aleksoto tilto susi
tikau Jakštą. Jis mėgdavo išei
ti pavaikščioti Nemuno pakran
tėmis. Sustabdęs mane, jis pra
dėjo maždaug taip kalbėti; 

— Tai kaip patinka mūsų te
atro uždanga, ta rūtelė... 

Jautėsi, kad jis ten kažko 
daugiau norėtų. 

Aš atsiliepiau: 
— Gaila, Prelate, bet,teisybę 

pasakius, redakcijoje tiek daug 
darbo, kad nelabai nueinu į 
teatrą... 

Prel. Jakštas jau kietokai 
mane sugriebė, tardamas: 

— Tai koks tu redaktorius, 
kad nelankai teatro... 

Jakštas-Dambrauskas vis 
mums atrodė toks sausas min-
tytojas, uolus rašto žmogus, bet 
jis buvo plačių gabumų, vertino 
visas taurias humanitarines ir 
meno apraiškas. 

Nebus užmirštas mūsų 
istorijoje 

Jakštas buvo rūpestingas Lie
tuvių Katalikų Mokslo Aka
demijos darbuotojas. Vienu 
metu akademija suplanavo 
išleisti lietuviu katalikų encik

lopediją. Tuo daug rūpinosi prof. 
J. Eretas, kan. Vaižgantas, bet 
jungėsi ir Jakštas. J au buvo 
nemažai aprašų pa ruoš ta . 
Atnešė man į seminariją, kad iš 
lenkų didžiosios enciklopedijos 
dar papildyčiau, įvesdamas nau
jus šaltinius. Besklaidydamas 
ruošiamos enciklopedijos lapus, 
užtikau žymaus Lietuvos žydo, 
rodos, Soloveičiko, autobiogra
finius bruožus. Išskaičiavęs savo 
darbus, į pabaigą jis pridėjęs 
sakinį: 

— Tai dėl viso to, aš manau, 
kad nebūsiu pašalinis žmogus 
Lietuvos istorijoje. 

Kaip ten su juo, bet Jakš
tas -Dambrauskas n i ekada 
nebus pašalinis žmogus Lie
tuvos literatūroje, krit ikoj, 
žurnal is t ikoje, l ie tuviškos 
krikščioniškos ideologijos for
mavime, ypač mūsų ateiti-
ninkijos puoselėjime, visoj mūsų 
istorijoj. Buvau giliai paveiktas 
atsilankęs į jo butą, kur jį radau 
prie knygų užsikniaubusį, o 
visas jo darbo kambarys buvo 
stirtomis nukrautas įvairiais 
leidiniais. Juk jis per savo 
vadovaujamą 3v. Kazimiero 
draugiją yra tiek daug knygų 
paskleidęs Lietuvoje, o ir kitų iš
leistos knygos buvo jo skai
tomos, recenzuojamos, kri
tikuojamos, bet drauge ir pagar
sinamos. 

Pagerbkime jį, paskai tydami 
enciklopedijoje 

Mes tikrai kiekvienas as
meniškai galėtume to didžiojo 
lietuvio spaudos žmogaus, 
kovotojo dėl lietuvių tautos 
laisvės ir teisių, tremtinio į 
tolimą Rusijos užkampį, ideolo
ginio mūsų atgimstančios tau
tos ugdytojo atminimą pagerb
ti perskaitydami Lietuvių en-
ciklpedijoje puslapius jo didžių 
darbų suglausto aprašo. Net ir 
dabar, okupacijos metu išleis
toje lietuviškoje enciklopedijoje 
plačiai aptariamas Adomo Jakš
to-Dambrausko k u l t ū r i n i s 
įnašas, nors ir įterpiant šiek 
tiek raudonųjų pipirų į aprašą. 

J a k š t o minčių 
testameninis pal ik imas 
Prisimindami tą prieš metų 

pusšimtį mirusį didįjį lietuvį, 
kuris visada išliks gyvas savo 
gausiomis knygomis, straips
niais, eilėraščiais, net savo 
humoris t ika, pagyvenkime 
dabar su juo pacituodami kai 
kurias jo skelbtas mintis, jo tes
tamentinį palikimą mūsų tau
tai. Jis rašė: 

— Nėra žmogui didesnės gar
bės, kaip ta, kad Dievas mus pa
vartoja savo įrankiais. Bet, kad 
tos garbės bū tumėt ver t i , 
rūpinkitės visuomet turėti tyrą 
sąžinę, nes Dievas purvinu 
įrankiu nesinaudoja, o jei ir 
naudojasi, tai nebent tam, kad 
paskum mestų nuo savęs. 

— Dažnai mūs norai neįvyks
ta. Trumpai mieliausi žodžiai 
šildo. Tik darbas doras vien ne
nyksta . Jo net ir amžiai 
neišdildo. 

— Gyvenimas — kaip saulė. 
J is nušvinta mažyčiu spin
dulėliu vaiko veidelyje. Kaip 
saulė jis paaugęs kyla aukštyn, 

bet su atsparumu privalai 
gyventi ne s iausta i , bet s 
linksmai; privalai rūpintis 
savimi, o jau galutinai tavimi 
pasirūpins Dievas. 

— Nesiskųskite dėl likimo 
smūgių, kaip nesiskundžia mar
muro atplaiša, kai vaizdakalys 
visaip ją daužo, kol iš tos befor
mės medžiagos išeina galop žavi 
statula. 

— Visa, kas pasaulyje yra 
didelio, ateina pro kentėjimo 
vartus. 

— Kadangi griauti yra daug 
lengviau negu statyti, o dar 
lengviau nieko nedaryti, tai ir 
nenuostabu, kad nieko 
neveikėjų turim be galo daug, 
griovėjų daugiau kaip reiktų, o 
tikrų kūrėjų vos mažytė saujelė. 
Būdami reti kaip auksas, jie ir 
brangesni negu auksas. 

— Ką tau kas skirs — ar 
peiks, ar girs , Tu nieko 
nežiūrėk! Į žmones eik, jiems 
laimę teik, Jausk ir mylėk!... 

Bolševizmo diagnozė ir 
Jakš to antkapis 

Reikšminga, kad jau prieš 
pusšimtį metų gyvenęs A. Jakš
tas pramatė didžiąją marksis
tinės diktatūros grėsmę. Jis 
rašė: 

— Bolševizmas — tai nuodin
giausios, Markso sufabrikuotos 
dujos: jos plaukia per visą 
pasaulį, ir kur tik jos stipriau 
susikoncentruoja, naikina 
visokią gyvybę ir užmuša 
kiekvieną mintį. Didžiausia to 
pikto kalvė yra Maskva, kur 
nuolat kalamos grandinės visą 
žmoniją supančioti ir, atitrau
kus nuo Kristaus, paklupdyti ją 
prieš antikristą. 

Ateitininkams, kurie siekia 
viską atnaujinti Kristuje, labai 
įsidėmėtini prel. Adomo Jakš
to-Dambrausko žodžiai, iškalti 
jo paties paminkle: 

Mes ne savo ugnimi žėruoja
me, mes ne savo šviesą liejam. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 West 51 st Street 

Tel. — 476-2400 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 1-7: 

antr. ir penkt. 10-4; šešt. 10-2 vai 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Fields. I I I . 

Tel . 748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JAMES V. HUDSON 
DR. LORETA V. STONCIUS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71 st St. 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

6132 S. Kedzfe Ave., Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. V IUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Madlcal Cllnlc 
217 E. 127 St — Lemont. IL 60439 
Priklauso Palos Community Hospital ir 

S'lver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 257-2265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

DR. U N A S A. SIORYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 W. 71«t Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais 
Susitarimui skambint 436-5566 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkėms nuolaida 

2436 W. Uthuanlan Ptaza Court 
Te l . 925-8288 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai.: pirm., an t r . ketv ir penkt 3-6: 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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VAKARONĖ SU 
GINTE DAMUŠYTE 

Ateinantį penktadienį, balan
džio 8 d., 7:30 v.v. Jaunimo cen
tro kavinėje Chicagos sendrau
gių ateitininkų skyrius ruošia 
vakaronę su Lietuvių Informa
cijos centro darbuotoja Ginte 

Damušyte. Vakaronėje ji kalbės 
tema „Žvilgsnis į politinius pili
grimus be ružavų akinių". Te
mos centre — amerikiečių kelio
nės į Sovietų Sąjungą. Jos 
pranešimas bus iliustruojamas 
skaidrėmis. Kviečiame šioje 
aktualioje vakaronėje atsi
lankyti. 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel . 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALY8Ė - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

2655 W. 69 St. 
Tel. 776-9691 

pirm 12-2 v. p.p.; treč. 12-2 v p.p. 
penkt.: 1-3 v. p.p. 
3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel . 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt., antr. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St.. Chicago IL 
Tel. 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tel. 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber Chlropractlc — 
5522 S. Wolf Rd. 

Western Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. te l . 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, III. 60652 

Pirm., ant r . ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel 436-7700 

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

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

Namų S84-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago, I I I . 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120 
Tel . 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel . 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

2618 W. 71 st St. — Tel . 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

Tel . 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W 81 st Street 

Kabineto te l . RE 7-1168; 
Rezid. 385-4811 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą ptrm. ir ketv 12-^t 

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

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos 

2636 W. 71 st. St., Chicago, I I I . 
Tel.: 436-0100 

11800 Southwest Highway 
Palos Heights, I I I . 60463 

(312 )361 -0220 ( 3 1 2 ) 3 6 1 0 2 2 2 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai : antr 1-4 v. p p ir ketv 2-5 v p p 
Šešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. 776-2880, rez. 448-5545 

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Street 
Tel. 4 3 4 - 6 7 7 7 

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

JOHN P. VVAITKUS, M.D., FACS 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
Priklauso Holy Cross ligoninei 

2700 W. 43 St., Te l . 927-3231 
Kalbame lietuviškai 

Vai pagal susitarimą pirm . antr 
Ketv ir penkt nuo 3-7 v v. 



Kristaus prisikėlimas 

ŽMONIJOS VILTIS 
Evangelistas šv. Matas rašo 

apie Kristaus prisikėlimą iš mi
rusiųjų be susijaudinimo. Jis t ik 
primena, kad daugelis tikėjo pa
pirktais kareiviais, kad, jiems 
bemiegant, Jėzaus mokiniai iš
vogė jo kūną. Bet prieš tai jis 
papasakoja, kaip moterys, ku
rios sekė jį gyvą ir mirštantį ant 
kryžiaus, „atėjo Marija Magda
lena ir kita Marija prie kapo". 
Ir angelas, kuris buvo nežemiš-

guje ir žemėje. Eikite tat ir 
mokykite visas tautas, krikš
tydami juos vardan Tėvo ir Sū
naus ir Šventosios Dvasios ir 
mokydami juos laikyti visa, ką 
tik esu jums įsakęs. Ir štai, aš 
esu su jumis visas dienas, iki 
pasaulio pabaigai". (Mt. 28, 
18-20). Jeigu Jėzus savo mo
kymo ir kelionių metu apaš
talams tik nurodinėjo, ką jie ir 
kiti mokiniai turės daryti, jeigu 
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das ir Senojo Testamento iškrai
pymus, tai iškeliaudamas pas 
Tėvą jis pasisakė, kad jis turi 
visą valdžią ir kartu įsakė kur
ti jo Bažnyčią visose tautose ir 
visuose žmonėse. 

Prisikėlimas ir yra tas moty
vas, kuriuo remdamiesi apaš
talai vėliau drąsiai skelbė savo 
tautiečiams Evangeliją. Jie 
džiaugėsi nuplakti, kad galėjo 
dėl Kristaus vardo kentėti. Jie 
žinojo, kad jie yra įgalioti skelb
ti Evangeliją, krikštyti žmones, 
mokyti juos laikytis įsakymų, 
kuriuos skelbė Jėzus Kristus 
prieš prisikėlimą ir įsakė vykdy
ti žmonijai po prisikėlimo. 

ka būtybė, joms pasakė: „Jūs jis rodė į fariziejų ir kunigų klai-
nebijokite; nes aš žinau, kad ieš
kote Jėzaus, kuris buvo prikal
tas ant kryžiaus. Jo čia nėra, 
nes jis prisikėlė, kaip yra sakęs" 
(Mt. 28, 5-6). Ir toliau evangelis
tas kalba: ,,Jos greitai išėjo iš 
kapo su baime ir dideliu 
džiaugsmu ir bėgo paskelbti jo 
mokytiniams. Ir štai jas sutiko 
Jėzus ir tarė: Sveikos. Ojos pri
ėjo, apkabino jo kojas ir jį pagar
bino. Tuomet Jėzus joms tarė: 
Nebijokite; eikite, paskelbkite 
mano broliams, kad eitų į Gali
lėją; ten jie mane matys" (Mt. 
28, 8-10. 

Tas Jėzaus Kristaus prisikėli
mas, atrodo, buvo paprastas. 
Nenustebino moterų, nes jos iš
drįso jį pagarbinti. Joms įsakė 
paskelbti jo apaštalams ir se
kėjams, kad jis jau prisikėlė ir 
eina į Galilieją, kurion turi eiti 
ir jie. Tuo tarpu Jono Evangeli
joj aprašyta, kaip Marija Mag
dalena bijojo, kai ji net darži
ninko klausė, kur padėjo Jėzaus 
kūną. kaip du apaštalai bėgo 
prie kapo, kaip Magdalena 
jiems pranešė apie prisikėlimą. 

Tai tik parodo, kad vienas 
evangelistas rašė apie Jėzaus 
prisikėlimą be sentimento, be 
abejonės, be baimės. Jam buvo 
viskas aišku, o tai turėjo būti 
aišku ir kitiems. Šv. Jonas yra 
karštenis ir rašo jausmingai, 
visą įvykį labiau dramatizuo
damas, bet neiškreipdamas pa
ties įvykio, kuriuo jis tikėjo, 
kurio buvo akivaizdus liudi
ninkas. Tai jis ir apaštalas 
Petras vėliau prisipažįsta, nes 
už Kristaus mokslą ir jo prisi
kėlimo tikrumą galėjo atiduoti 
gyvybes. Petras, Matas ir kiti 
apaštalai ir atidavė savo gyvy
bes, bet neišsižadėjo savo liu
dijimo pareigos. 

Jėzaus mirtis buvo netikėta, 
bet ja labiau galėjo tikėti net 
apaštalai, kurie manė, kad 
Kristus neturi mirti . Savo 
prisikėlimą jis iš anksto pra
nešė: „O kai būsiu prisikėlęs iš 
numirusiųjų, aš nueisiu pirm 
jūsų į Galilieją" (Mt. 26, 32). 
Prisikėlimu jiems buvo sunku 
tikėti, nes niekas dar iki tol 
neprisikėlė, nors jų akivaizdoje 
Jėzus iš mirusiųjų prikėlė Lozo
rių. Prisikėlimas ir apaštalams 
buvo tokia staigmena, kad jie 
nežinojo, kaip kitiems tą skelb
ti, kaip patiems tuo tikėti ir jo 
įsakymus vykdyti, kaip po 
prisikėlimo elgtis su žmonėmis, 
kurie Jėzaus prisikėlimu ne
tikėjo. Reikėjo kaip tik prisikė
limu patvirtinti Jėzaus moks
lą, pasiuntinybe žemėje. Prisi
kėlimas buvo įrodymas, kad Jė
zus Kristus tikrai yra Dievo 
siųstasis Gelbėtojas, kad jis, 
kaip apaštalas Petras sakė, yra 
Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus. 

Šv. Matas savo Evangelijos 
pabaigoje prideda, kad „kai 
kurie abejojo". Dėlto Kristus 
jiems kalbėjo aiškiais žodžiais, 
kad jie suprastų ir kad jie 
vykdytų jo žodžius ir jo mokslą, 
kurį jis skelbė apaštalams. 
„Man duota visa valdžia dan-

Velykų šventė — Jėzaus Kris
taus Prisikėlimas nėra tik pri
minimas to istorinio įvykio, 
kuris buvo prieš du tūkstančius 
metų. Tai yra paskatas vykdy
ti kartu su apaštalais ir iš
rinktaisiais tuos Kristaus žo
džius, kurie buvo tada pasaky
ti. Jis neslėpdamas kalbėjo apie 
savo mirtį, apie mirtį ant 
kryžiaus. Jis kalbėjo apie savo 
persekiojimus ir priminė, jeigu 
persekioja jį, tai persekios ir jo 
mokinius. Svarbiausia — jis 
kalbėjo apie savo prisikėlimą, 
kuris buvo sunkiausias klau
simas ir mažiausiai apaštalų, 
juo labiau kitų jo sekėjų supran
tamas. Bet prisikėlimas yra 
viltis, tikėjimas, meilė. Tų do
rybių Kristus reikalavo iš savo 
apaštalų ir visų, kurie norėjo 
sekti jo pėdomis. Jis ir savo 
gyvybę atidavė už žmones iš 
meilės jiems, nes nėra didesnės 
meilės, kalbėjo jis apaštalams, 
kaip ta, kad kas guldo savo gy
vybę už savo prietelius. 

Prisikėlimas yra viltis kiek
vienam žmogui, kuris Jėzaus 
prisikėlimu tiki. O jeigu Kris
tus neprisikėlė, kaip sako šv. 
Paulius, tai veltui yra mūsų 
skelbimas, veltui ir mūsų 
tikėjimas. Mūsų žmogiškų 
lūkesčių pagrindas šeimoms, 
visuomenei ir tautoms tegali 
būti tik Dievuje. Mūsų, kaip 
krikščionių, vil tys visame 
gyvenime ir darbuose tegali 
remtis tik Kristaus prisikėlimu. 
Kitaip žmogus būtų paliktas 
vienas žemėje be tikėjimo ant
gamtiniu gyvenimu, be vilties 
laimėti savo siekimų tikslą, be 
pagrindo laukti geresnės atei
ties. 

Ši Jėzaus prisikėlimo šventė 
yra tik proga susimąstyti apie 
save, apie savo ateitį, šeimos 
laimę, savo tautos laisvę. Kris
tus kartą mirė ir daugiau nebe
miršta. Bet jis yra su žmonėmis 
iki pasaulio pabaigos. Savo pasi
tikėjimą ateitimi, laimėjimais ir 
pasisekimais žmogus gali grįs
ti tik Jėzumi Kristumi, prisi
kėlusiu ir gyvenančiu tarp mū
sų dvasiniu būdu. Sekti Kris
tų — tai eiti jo gyvenimo keliais, 
nebijoti kančios, kad prisikėli
mas padidintų mūsų žmogiškas 
viltis pasitikėti savimi ir žmo
nijos gajumu. 

Pr. Gr. 

JURGIS JANUŠAITIS 

— J u m s tenka vadovauti 
LB XII-tosios tarybos vyriau
siajai r ink imų komisijai. 
Sakyki te , a r pakankamai 
a ts i rado kandidatų į tarybą, 
kokios nuotaikos rinkimams 
artėjant? 

— I XII tarybą bus renkama 
60 narių. Rinkikų ir kandidatų 
sąrašai sudaromi apygardomis, 
kurių yra 10. Dauguma apygar
dų tu r i daugiau kandi
datų, kaip renkamų tarybos 
narių. Iš viso tarybon kandida
tuoja 90 asmenų. Taigi kandida
tų nestokojama. Kandidatų 
tarpe yra daug patyrusių visuo
meniniame darbe asmenų. 
Rinkiminėje vyr. komisijoje dar
bas vyksta sklandžiai. Atrodo, 
kad lietuviškoji visuomenė LB 
rinkimais domisi. 

— Ar ne pe r t rumpas lai
kas buvo duotas rinkimams 
pasiruošti? 

— Šešių mėnesių rinkimams 
pasiruošti visai pakanka. Apy
gardų ir apylinkių rinkiminės 
komisijos turi tame darbe patir
ties ir darbai vykdomi tvark
ingai ir laiku. 

— R i n k i m a m s a r t ė j an t , 
spaudoje gal kiek mažokai 
t epas i rodė rašinių, svars
tančių LB tarybos paskirtį ir 
aplamai LB uždavinius. Ar 
tokia tyla nesumažins visuo
menės dėmesio rinkimams? 

— LB švietimo, kultūros, 
socialinės gerovės, politinės, 
religinės ir organizacinės veik
los sritys dažnai yra nagrinėja
mos mūsų spaudoje. Taigi 
lietuviškoji visuomenė yra in
formuojama apie LB darbus. 
Spaudoje nestokojama kritikos, 
pageidavimų LB veiklai 
suaktyvinti. Domėjimasis LB 
veikla lietuvių visuomenėje yra 
gyvas ir tai rodo Vasario 
16-tosios proga minėjimuose 
renkamos aukos, kurios didėja 
kiekvieneriais metais. 

— Ar nebūtų tikslu, kad 
k a n d i d a t a i į LB t a rybą 
išsakytų savo darbo credo? 

— Supažindinti ir susipažinti 
su kandidatais arčiau yra labai 
svarbu. To siekiama apygardose 
ir apylinkėse, ruošiant tam spe
cialias vakarones, susitikimus 
su kandidatais. Antra vertus, 
kandidatus gerai pažįsta 
apylinkių rinkėjai iš jų anks
tyvesnių darbų. Išrinktasis LB 
tarybos narys atstovauja ne tik 
sau, bet ir jį rinkusiems. 

„Draugo" ben^raaarbis Jurgis Janušai t is kalbasi su Angele Kamiene, JAV 
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Nuotr. Vytauto Mažeikos 

Rinkėjai savo apylinkių ar apy
gardų kandidatams turėtų duoti 
sugestijų būsimajai LB veiklai. 
Išrinktasis tarybos narys turėtų 
aktyviai reikštis LB veikloje, 
glaudžiai palaikyti ryšius su 
rinkėjais per visą jo trejų metų 
kadenciją. 

— J ū s esate LB t a rybos 
narė. Sekate LB veiklą. Kaip 
vert inate LB veiklą Flor idos 
lietuvių kolonijose? 

— LB veikla yra plati, įvairi, 
vykdoma daugiausia per apy
linkes. Sunku būtų įsivaizduoti 
Floridos lietuvių veiklą be LB 
narių. Gyvame lietuviškosios 
veiklos judėjime, jei ne vado
vaujančiuose, tai vykdomosiose 
pareigose randame LB apylin
kių veikėjus^visose Floridos lie
tuvių kolonijose. , 

— Kaip vertinate paskut i 
niuoju laiku spaudoje pasiro
džiusią LB atžvilgiu kr i t iką? 

— Visi dideli ir vertingi dar
bai iššaukia plačias diskusijas. 
Susilaukia ir kritikos, kartais 
net nepagrįstos. Turiu mintyje 
Lituanistikos katedros stei
gimą, Lietuvių enciklopedijos 
leidimą, Šiluvos koplyčios 
įrengimą, istorijos rašymą ir 
daug kitų projektų. Objektyvi 
kritika reikalinga. Svarstymai 
ir nagrinėjimai naujų projektų 
sveikintini. Tai parodo mūsų 
gyvastingumą ir dėmesį dar
bams. Bet svarstant ar piktokai 
kritikuojant projektus ar dar
bus, raginti visuomenę nebe-
remti LB darbų aukomis — 
žalingas žingsnis, nevedąs prie 
pozityvių darSų. Tačiau džiugu, 
kad mūsų visuomenė į pro
blemas žiūri rimtai, supranta 

LB užmojus ir nepakluso ragi
nimams neremti LB darbų, bet 
a t s a k ė padidintomis savo 
aukomis. 

— Jūsų , ka ip aktyviosios 
bendruomenin inkės , pagei
davimai lietuviškajai visuo
menei? 

— Pageidauju ir prašau, kad 
visi lietuviai, remiantys LB dar
bus, dalyvautų rinkimuose ir 
balsuotų už jiems patinkamus 
kandidatus. Norėčiau visus lie
tuvius kviesti aktyviai įsijungti 
į LB apylinkių veiklą, kurioje be 
religinio, partinio, politinio, so
cialinio skirtumo visi lietuviai 
ras vietą savo norimo darbo sri
tyse. Cituoju JAV LB garbės 
pirmininką prel. J. Balkūną: 
„Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės yra mūsų tautinio 
kūno arterijos, kuriomis sru
vena tautinę gyvybę palaikanti 
jėga. . ." 

Pageidaučiau daugiau kantry
bės ir tolerancijos vieni kitiems, 
beeinant plačiai išsišakojusiais 
keliais lietuvybės išlaikymo ir 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo darbe. 

Drauge užinteresuotiems pri
menu, kad LB tarybos rinkimų 
nuostatai yra labai aiškūs, jais 
vadovaujasi visos rinkiminės 
komisijos. Nuostatai nusako kas 
gali būti renkamas į tarybą, kas 
gali ir kaip balsuoti ir visa 
rinkiminė tvarka. Bet koks 
priekaištas, kad taisyklės kai
taliojamos, neaiškios, visiškai 
neturi pagrindo. 

Ir mano paskutinis pagei
davimas — gausiai daly
vaukime LB tarybos rinki
muose, tai yra garbinga, demok
ratinės santvarkos pareiga. 

Nors šis žodis — Velykos — 
yra nelietuviškas, bet jį pavar-
toju, nes visi lietuviai žino, 
kokia prasme jį vartojame. Yra 
ko sustoti prie šio žodžio 
prasmės ir pamąstyti apie tai, 
ką visi krikščionys tiki, kad 
Jėzus Kristus — žmogaus sūnus 
po mirties trečią dieną prisikėlė 
iš mirusių, kaip buvo apie save 
kalbėjęs. Yra ką jautriai prisi
minti, ką Kristaus Motina Švč. 
Marija, būrel is mokinių, 
kuriuos Jėzus parinko būti 
apaštalais, kiti Kristų įtikėję 
esant dievišką Mesiją, išgyveno 
Kristaus kankinimų ir mirties 
dieną penktadienį ir tris dienas 
po to. Mums per sunku tai 
atjausti. 

Trumpi Evangelijų žodžiai, 
bet pasako sunkiai suprantamą 
tragediją, kur ią apaštalai 
išgyveno Jėzų suimant besimel
džiantį Jeruzalės priemiestyje — 
Alyvų kalnelyje. Pagal Evange
liją, tik keli apaštalai sekė, kas 
įvyko su Kristum ketvirtadienio 
vakare ir naktį, kas įvyko penk
tadienį. Evangelijos mini tik 
apaštalą Joną, stovėjusį su 
Kristaus Motina netoli nuo 
kryžiaus, kiek leido ten buvę 
kareiviai. Vaizduojama Magda
lena, parpuolusi prie kryžiaus 
ir jį apkabinusi, yra menininkų 
maldingos vaizduotės kūrinys. 
Taip arti prie kryžiaus prieiti 
nebuvo leista nei Kristaus Moti-
nai,nei kitiems ten buvusiems. 

Kur buvo kiti apaštalai? Gal 
kur nors įsimaišę minioje, bet 
pilni baimės, kad jų kas nors 
neatpažintų, o gal iš baimės kur 
nors pasislėpę, kaip pagal Evan
gelijas darė Kristui mirus. Jie 
buvo susirinkę ir užsirakinę 
duris. 

Kokia buvo jų savijauta? Gal 
ne visi buvo taip nusiteikę, kaip 
apaštalas Tomas, apie kurį 
Evangelijos trumpais žodžiais 
pasako. Kai kiti jo draugai 
apaštalai jam kalbėjo, kad 
Kristus jau prisikėlęs, Tomas 
atsakė, kad tokioms pasakoms 
jis netikės, kol neįdės pirštų į 
prisikėlusio Kristaus žaizdas ir 
rankos į j ie t imi pervertą 
Kristaus šoną. Kitaip sakant, jis 
buvojau netekęs tikėjimo Kris
taus žodžiais, kad po mirties 
trečią dieną jis prisikels iš miru
sių. 

Jeigu prisikėlęs Kristus 
nebūtų pasirodęs apaštalams ir 
kitiems, gal ne ilgai būtų trukę. 
kad ir kiti įtikėjusieji Kristų 
būtų tapę panašūs į Tomą. Kad 
Jėzus Kristus buvo Mesijas, kad 
po mirties trečią dieną iš mirties 
prisikėlė, gal pamažu būtų 
liovęsi tikėję ne tik kiti Kris

taus sekėjai, mokiniai, bet ir 
apaštalai. Iki dabar Jėzaus 
gyvenimas, jo Evangelija, net ir 
pats vardas būtų jau visiškai už
miršti. Mes ir dabar švenčiame 
Kristaus kaip žmogaus įsikūni
jimą — apreiškimą Švč. Mari
jai, jo gimimą tik todėl, kad 
Kristus, žmonių išniekintas ir 
nužudytas, trečią dieną po mir
ties prisikėlė iš mirusiųjų, kaip 
buvo ne kartą sakęs apaštalams 
prieš savo mirtį. 

Savo prisikėlimą daug kartų 
įrodė apaštalams ir kitiems 
mokiniams, jiems pasirodyda
mas ir su jais pabūdamas, 
kalbėjęs, kad ne tik kiti, bet ir 
Tomas nesusvyravo mirti už tai, 
kad skelbė Kristaus prisikėli
mą. Šis apaštalų liudijimas, kad 
jie daug kartų buvę su prisikė
lusiu Kristum, buvo ir liko taip 
įtikinantis, kad per du tūkstan
čius metų tai ne tik nebuvo pa
mirštas, bet ir šiandien plinta 
visame pasaulyje. 

Tokia yra Velykų reikšmė 
visoms mūsų kaip krikščionių 
šventėms. Džiaugsmingai šven
čiame Kristaus gimimą, 
minime ir sekame jo meilės gy
venimą, jo paliktus žodžius, 
Paskutinę Vakarienę ir jos pali
kimą, jo kankinimą ir mirt j tik 
todėl, kad Kristus prisikėlė iš 
mirusių. Faktiškai mes krikš
čionys nešvenčiame taip iškil
mingai jokios šventės, kaip 
Kristaus prisikėlimo. Jeigu 
daug pasako Kristaus padaryti 
stebuklai, tai jo prisikėlimas iš 
mirties suteikia tarsi naujos 
reikšmės jo stebuklams, vis
kam, ką jis veikė, ko mokė. 
Prisikėlimas patvirtina Jėzų bu
vus ne tik žmogų, bet. kaip ne 
kartą jis pats pareiškė, žmogaus 
prigimtyje įsikūnijusį Dievo 
Sūnų. Ne tik tai, ką Kristus 
padarė, bet ir jo žodžius laikome 
Dievo žodžiais, mus pamokan
čiais daugiau, negu galime tai 
išreikšti trumpais mūsų 
žodžiais. Pamokančiais, kaip 
daug dalykų turime suprasti, 
kaip tvarkyti mūsų kasdieninį 
gyvenimą ir visokią veiklą, 
gyventi tikėjimu, kad su kūno 
mirtimi mūsų gyvenimas nesi
baigia. Kristui prisikėlus,tikrai 
linksma diena mums prašvito. 

Vieni kitiems linkėkime Vely
kų šventės reikšmę teisingai su
prasti, kad išgyventume jos 
reikšmę mums. 

Vysk. Vincentas Brizgys 

Jei žmogus pajėgs atitiesti da
bartį, tuo pačiu ypu ateities ir 
ateitj. nes dabartyje susibėga 
praeitis ir ateitis. 

Pr. Gaidamavičius 

DANGORAIŽIO ŠEŠĖLIS 
P. MELNIKAS 

75 Romanas 

Vėlyva atgaila retai būna 
tikra, tačiau tikra atgaila nie
kada nebūna pervėlyva. 

R. Venning 

Apipilti malonėmis 
nedėkingąjį tai vis tiek kaip 
smilkyti numirėlį. 

Plutarkas 

— Tu. Džiordži, — karčiai atsakė Dobilas, šmokęs 
iš statybų darbininkų, — turbūt čia saujon: žarstei 
valstijos pašalpą, užpakalio nuo sofos nepakt damas. 
Ar ne? Nesusiradai nė komedijanto darbo? 

— Nesipjaukit, — virtuvėj abu ramino Marytė. Ji 
matė. kad Dobilas juokauti nelinkęs. Priešingai, jis 
žiūrėjo raudonom kaip buliaus akimis į Džiordžį, pa
vartodamas negirdėtus pietietiškus epitetus 

— Nustokite, — prie pietų stalo įsikišo ne Nijolė, 
— Kas dedasi? 

Tačiau Dobilas, užgrūdintas, bet nervinga- iėl savo 
neaiškios padėties ir nuo pietų saulės tar-: gaisru 
užsidegusiais smegenimis, taikliai atrėždav. i Džior-
džio juokelius. Nijolės perspėtas, Džiordži kartais 
nutildavo kaip karštą bulvę nurijęs. 

Jau ji pradėjo užstoti savo tėvą, stebėjosi Dobilas. 
Ištekėjusi už amerikiečio, seniau ji kažkodėl • esupra-
to, kad duktė šitaip ir turėtų elgtis. Maža ji bu\ > silpna, 
o štai dabar prieš savo vyro „valdoviškuma pakėlė 
galvą ir balsą. 

Taip reikia, Nijole, galvojo Dobilas. Tavo tėvas 
sensta ir Amerikoj labai išvargęs, kovodama- su šikš
nosparniais, kitą dieną miesto centre ieškodamas dar
bo, pagalvojo Dobilas. Kur beeidavo, n atydavo 

išsikišusi White dangoraižį. Vengė net žiūrėti į nau
jai iškilusią, blizgančią pabaisą, primenančiajam De-
vinskio šėlimą, ilgas darbo valandas, miegojimą ant 
grindų prie braižybos stalo ir ten mirusį mechaniką 
Džeką. 

Dangoraižis lyg judėjo ir plaukė kartu su languose 
ir metalinėse fasado plokštėse atsišviečiančiais 
debesimis. Pastatas praeiviams pabaisa nebuvo. Jis 
buvo tiktai jam ir gal kitiems Grand pastato inžinie
riams, planavusiems ir stropiai dirbusiems. Net ir Vai-
nui. Davęs darbo, ir išsunkęs jėgas ir visais atsikratęs, 
dangoraižis dabar stūksojo kaip galingas obeliskas, 
mesdamas ilgą šešėlį ant gatvių ir žemesnių pastatų. 

Šešioliktame aukšte dar yra susispaudusi White 
bendrovė su likučiais. Prūso skundas, girdėjo iš Prū
so, „partrenkė" Devinskį. Gal taip ir reikėjo. Bet šaltas 
pastatas dėl to nėra kaltas ir bus galima juo gėrėtis, 
tik ne dabar, kai kojos pavargusios beieškant užsi
ėmimo, o širdyje vien tuštuma. 

Inžinieriai pastatė ,,stulpą" ir išlakstė kas sau. 
Praeis gal dar nemažai laiko, kol jis pažvelgs į jį 

su pasididžiavimu ir objektyvumu. 
Reikės gal dar ilgai tenkintis mažesniais ir kukles

niais darbais. 
Glowertis kartais Prūsui paskambindavo, pa

tardamas, kur kreiptis dėl mažesnių darbų ir vieną 
dieną pranešė kai ką ir apie Devinskį. Be darbo 
sėdėdamas namuose. Devinskis „užsiaugino" daug svo
rio ir atrodė išpurtęs. Dažnai jis ginčijosi su žmona 
Amelija, išbėgdavo ar išvažiuodavo iš namų, kartais 
negrįždamas į namus kelias dienas. 

...Devinskis nenusėdėjo. Išvažiuodavo. Automobily 

ant plento nuo persirūkymo ir nuo nuolatinių minčių 
jam dažnai atrodė, kad sprogs jo galva. Lena... Ameli
jos griežtas veidas, jos prikaišiojimai, kurių nutildyti 
nepajėgė... Tai vėl... White. žvilgčiojantis į laikrodėli. 
Devinskiui kairysis šonas suskaudėdavo,prisiminus šio 
paršelio „strategiją": „Devinskis atliko didelį darbą... 
pastatė dangoraižį ir visus atleido... Dėkoju jam už šį 
darbą... ir tokiu pačiu būdu atleidžiu jį..." 

Tai vėl Lenos atvaizdas vaizduotėje... Pasiųstas 
laiškas. Atsakymo laukimas... ir nesulaukimas... ir j 
visa tai numojimas ranka. Mergiotė... Vaikas... Kas iš 
jos? Devinskis net inkštė kartais, švinine koja spaude 
gazo pedalį. Plento gyvačiukė rietėsi prieš jo akis — 
ant jos sprando buvo gera lėkti su buvusiu karališku, 
į šukes jau sutrintu, nesuklijuojamu ir subyrėjusiu 
pasaulėliu... 

Mėnesius jau taip... Sunkesnėmis dienomis išeidavo 
į miestą, į diskoteką, pas draugus. Gėrė. atsigaudavo 
greitu važiavimu, vėsinosi šaltu oru atvėręs visus au
tomobilio langus. Švilpė, nuo vėjo gūsio tirpo net 
rankos ant vairo, pro atsegtus marškinius krūtinę badė 
lyg lediniais varvuliais. Taip geriau... 

Kad tik Šoną nekramsnotų White ironiška kalba. 
Kad sopuliai negrįžtų daugiau. Kai užeina, nežinia kur 
dėtis, kur nuo dieglio pasitraukti. 

Kai kartą užėjo, net dvilinkas susirietė. Reiškia, 
reikia sukti į šoną, nes neišlaikys. Sunkios kojos krito 
ant stabdžio. „Paplente ant žvyro pariedėsiu, praeis, 
kai sustosiu". Pačiupinėjo raktąjį pasuko, timptelėjo 
ir girdėjo kaip nukrito ant kilimo... 

Dalį to Prūsui papasakojo Glowertis. 
(Bus daugiau) 

i 
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Linas Kojelis, buvęs Baltųjų rūmų asistentas prezidentui. 

HORIZONTAI 
LINAS KOJELIS N A U J O S E 

P A R E I G O S E 

Prieš kurį laiką Linas Kojelis, 
JAV karo laivyno rezervo kar i 
ninkas ir Baltųjų rūmų įstaigos 
santykiams su visuomene vie
nas iš direktorių, pas i t raukė iš 
tų pareigų ir šiomis dienomis 
p radeda t a r n y b ą v a l s t y b ė s 
depa r t amen te W a s h i n g t o n e . 
Čia j is pask i r t a s Amer ikos 
valstybės sekretoriaus padėjėjo 
pabėgėlių reikalams pavaduoto
ju. Reiškia, kad j is bus t re tys is 
savo rangu pareigūnas , kur i s 
tvarkys įvairių šalių pabėgėlių 
reikalus. Į šį postą pare igūnus 
pas ; r enka ' i r skir ia JAV prezi-
d> tas. Tų pareigų L. Kojelis 
pa t s norėjo ir iš t a r n y b o s 
Baltuosiuose rūmuose pasi
t r a u k ė s a v a n o r i š k a i , p i r 
miausia užsitikrinęs naująsias 
pareigas, kurios yra aukštesnės 
ir įdomesnės. 

Kovo 4 d. p o p i e t ę 
prezidentūros įstaigų rūmų isto
rinėje Indian Treaty salėje įvy
ko ats isveikinimas su Linu 
Kojelių. Čia kalbas pasakė ame
rikiečiai bendradarbiai ir dalis 
tų tau tybių a ts tovų, k u r i ų 
reikalais Linas rūpinosi: latvių, 
ukrainiečių, indų ir kitų Azijos 
tautų. Pastarieji ypač Liną mė
go ir jį labai gerbė. 

L. Kojelis yra 32 m. amžiaus, 
gimęs Amerikoje, baigęs Cali-
fornijos universitetą, studijas 
tęsęs Princetono universi tete ir 
ten apgynęs mokslo laipsnį. 
1981 m. t rumpai dirbo kaip 
savanoris prezidento Reagano 
politinių reikalų štabe, vėliau 
kurį laiką ta rnavo Pentagone. 
1983 m. Linas Kojelis paskir tas 
į Baltuosius rūmus , kur ėjo 
įvairias pareigas santykiams su 
visuomene įstaigoje. Pastaruo
ju metu dirbo Viešųjų reikalų 
sky r iu j e k a i p s p e c i a l u s 
prezidento padėjėjas krašto ap
saugos ir užsienio re ika lams, 
įvairiomis progomis kiek ga
lėdamas pasitarnaudamas ir lie
tuviams. Dabar Baltųjų rūmų 
santykiams su visuomene įstai
goje pasilieka dirbti j a u n a lie
tuvai tė ir Californijos — Rita 
Bureikaitė. Ji ta ip pat, ka ip ir 
Linas Kojelis, gražiai bei drąsiai 
(net ir Baltuosiuose rūmuose) 
kalba lietuviškai ir yra aktyviai 
įsijungusi į Washingtono lietu
vių jaunimo veiklą. 

Tuo tarpu L. Kojelis jau eilę 
metų darbuojasi ir išeivijos 
lietuvių visuomeninėje veikloje: 
jis vadovavo a te i t in inkų sto
vykloms Amerikoje, Kolumbi
joje ir Brazilijoje, buvo ateiti
ninkų federacijos sekretorius , 
LB Washingtono apyl inkės v-
bos pi rmininkas , išvystęs tuo 
laiku ypač gyvą veiklą, atstovas 
PLB seime. Aktyviai reiškėsi ir 

L ie tuv ių j aun imo sąjungoje. 
1980 m. kar tu su Simu Kudirka 
ir ki ta is jis dalyvavo demons
tracijoje prie Sovietų Sąjungos 
ambasados Washingtone, buvo 
su imtas už tai , kad bandė pri-
s i rakint i prie ambasados rajoną 
supančios tvoros, tačiau vėliau 
buvo išteisintas. 

Tiek Linas Kojelis, t iek ir Rita 
Bureikai tė yra „Draugo" prenu
merator ia i , o Rita ir bendradar
bė, aktyviai šią skiltį sekanti ir 
reaguojant i . 

DAIL. L. SIMANAVIČIŪTĖ 
V Ė L SOSTINĖS 

G A L E R I J O J E 

Šių metų vasario 16 d. Lie
tuvos pasiuntinybėje Washing-
t o n e L ie tuvos nepr iklauso
mybės šventės proga Lietuvos 
a t s t o v o S t . Lozoraičio 
suruoštame priėmime maždaug 
200 svečių t a rpe teko susitikti 
ir du palyginti jauno amžiaus 
l ietuvius, gimusius Gulage. Tai 
vals tybės depar tamento parei
g ū n a s Algis Avižienis ir dai
l in inkė Laima Simanavičiūtė. 
Algis Avižienis yra ilgesnį laiką 
Chicagoje gyvenęs, ten mokslus 
išėjęs ir skautavęs . Todėl Chi-
cagos lietuvių bent vidurinei ar 
jaunesnei kar ta i jis pažįstamas. 
Juoba yra vedęs čikagiškę Rasą 
Kaminska i t ę . 

Chicagos ir jos apylinkių 
l ietuviai tu rė tų prisiminti ir 
Washingtone gyvenančią daili
n inkę Laimą Simanavičiūtę. 
„Margučio" radijo programų 
vadovas Pe t ras Pe t ru t i s apie 
1975 m. Jaun imo centro di
džiojoje salėje buvo surengęs L. 
Simanavičiūtės ka ra t e sporto 
pasirodymą. Tada didelis būrys 
žiūrovų stebėjo, kaip jaunutė, 
Kazachs tane gimusi lietuvių 
t remt in ių duk ra demonstravo 
savo vikrumą, guldydama ant 
m e n č i ų o p o n e n t u s i r savo 
rankomis laužydama stiprias 
len tas . 

Po šio L. Simanavičiūtės spek-
t a k l i o k a r a t e spo r t ą ypač 
pamėgo Chicagos ir apylinkių 
l i e tuv ių j a u n i m a s , įsisteigė 
velionio dail ininko R. Cinkos 
vadovaujamas Kara t e klubas, 
kur i s , berods, ir dabar , po R. 
Cinkos nela imingos mirties 
apsinuodijus, dar veikia. 

1983 m. ankstyvą pavasarį, 
ka i Chicagoje buvo minimas 
Genocido savaitgalis t a s pats P. 
P e t r u t i s į Chicagą su savo 
parodą pakvietė jau ka ip savita 
dai l ininke užsirekomendavusią 
L a i m ą S i m a n a v i č i ū t ę . Jos 
pa roda Čiurl ionio galerijoje 
praėjo su gražiu pasisekimu. 
Kazachs t ane gimusios daili
n inkės — t remtin ių dukters — 
vardas puikiai ati t iko Genocido 
savai tgal io paskirt į . Prieš tai 
t a i s pačiais 1983 m. L. Simana

vičiūtė pirmą kartą VVashing-
tone vienoje galerijoje dalyvavo 
keturių dailininkų parodoje, 
kur susilaukė didelio pasise
kimo. Didžioji jos paveikslų 
dalis buvo parduota, o jos 
kūrybą gana palankiai įvertino 
dienraščio „Washington Post" 
meno krit ikas. 

Praeitą antradienį dailininkės 
Laimos Simanavičiūtės indivi
dual i tapybos paroda buvo 
at idaryta Devintos gatvės gale
rijoje, 1553 9 th St. NW. , 
Washington , DC. Ta proga 
W a s h i n g t o n e i š e i n a n č i a m e 
periodiniame leidinyje „Galle-
ry News" paskelbtas ilgesnis 
straipsnis apie dail . L. Sima
navičiūtės kūrybą. J i paveiks
lus kur ia ant plastinio stiklo, 
vietoje įprastinio teptuko dažus 
purkšdama ant kitos stiklo 
pusės. Tokiomis priemonėmis ji 
i šgauna gražius, i lgesingus 
vaizdus — jūros, saulėleidžių, 
horizontų ir panašiai , kaip 
kar tą ap ie jos darbus y r a 
išsireiškęs rašytojas A. Vai
čiulaitis. 

Leidinyje „Gallery News" 
straipsnio autorius primena 
dail. L. Simanavičiūtės pa
veikslą, pavadintą „Lithuania 
1944", k u r „autorė nutapiusi 
labai prislėgtą buvusios laisvos 
tautos peisažą, dabar pagrobtą 
Stal ino režimo.. ." Ten mi
nima Laimos tėvų — Lietuvos 
laisvės kovotojų iš t rėmimas į 
Gulagą, kuriame Laima, švie
siaplaukė graži l ietuvaitė, po 
Stalino mirties gimė ir, kelio
likai metų praėjus, su tėvais pa
siekė JAV-bes. 

Paroda tęsis iki balandžio 16 
d. Galerija atidaryta nuo 11 iki 
5 vai. Sekmadieniais ir pirma
dieniais uždaryta. 
ŽEMAITĖS ATVYKSTA Į 

TALKĄ 
Sekmadienį, balandžio 17 d., 

3 vai. p.p. rengiamas koncertas 
Washingtono K. Donelaičio lit. 
mokyklos naudai. Koncertą 
atliks iš Chicagos atvykusios 
trys „Dainuojančios žemaitės" 
— Bronė Stravinskienė, Aldona 
Underienė ir Dana Varaneckie-
nė. Dainuojančioms žemaitėms 
vadovauja suvalkietis Kazys 
Skaisgirys. 

Nors Washingtono lit. mo
kyklėlė iš Švietimo tarybos j au 
gauna kasmetinę 1,500 dol. 
paramą, tačiau tai yra tik lašas 
mažos mokyklėlės egzistencijai 
užtikrint i . Tuo tarpu „Dainuo
jančios žemaitės" ir jos vadovas 
tą tolimą kelionę į sostinę atl iks 
be jokio honoraro. Koncertas 
įvyks Šv. Elzbietos parapinės 
mokyklos salėje Rockvi l le , 
Maryland. Tikimasi, kad Wa-
shingtono ir apylinkių lietuviai 
mielai išklausys t a s lietuvaites 
dainininkes, kurios jau yra atli
kusios per 70 pasirodymų. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
PADĖKITE IŠLEISTI 

KNYGĄ 
Mokytoja Ona Razutienė 38 

m e t u s m o k ė Californijos 
lietuvių jaunimą tautinių šokių 
ir lietuviškų dainų. Arti tiek pat 
metų ji dirbo lituanistinėje 
mokykloje, kad jos mokiniai 
mokėtų lietuvių kalbą ir mylė
tų Lietuvą. Ij* mirė ji bediri-
guodama v iename jaun imo 
renginyje. 1987 m. vasario 28 d. 
Lietuvių Bendruomenės jau
nimo ansamblis „Spindulys" 
n o r ė d a m a s pagerbt i savo 
ilgametę vadovė, nutarė išleis
ti ilgai išliekančią knygą apie 
jos nuveiktus darbus. Šios kny
gos redaktor ium pakviestas 
sutiko bū t i rašytojas Algirdas 
Gustaitis. 

Labai prašome paremti šios 
knygos išleidimą aukomis, net
gi stambesnėmis. Aukojusieji 
$1,000.00 dol. bus knygos lei
dėjai. $500.00 dol. — mecenatai, 
$100.00 col. garbės prenumera
toriai, iš anksto atsiuntę nors 
$25.00 J A V dolerius — prenu
meratoriai . Visų pavardės bus 
įrašytos knygoje, kuri bus iš
siunt inėta vos ją atspausdinus. 

Laukiame atsiminimų iš visų 
„Spindulio" narių. Duomenis ir 
aukas, čekius išrašant Ona 
Razutis F u n d , prašome siųsti: 
4113 Tracy St., Los Angeles, CA 
90027. 

V E R B Ų SEKMADIENIS 
EVANGELIKŲ TARPE 

Per lietuvišką radiją girdė
jom kvietimą ekumeninėje dva
sioje dalyvauti evangelikų pa
maldose. Negausus, bet tam
priai šeimyniškas mūsų telkinio 
evangel ikų būrelis šias pa

maldas turėjo Sv. Andriaus liu
teronų bažnyčioje, kur neturint 
vietinio kunigo, jo vietininku 
buvo dr. Kregždė. Pradžioje 
šventiškai visus nuteikė miru
sio kunigo Paupero sūnaus Jo
no Paupero ir žmonos muzikinis 
įvadas su Cezar Franc'o „Panis 
Angelicus". Pranešinėjo Hypa-
t i a Yčaitė-Petkus. 

Pamaldos buvo šiltai įspū
dingos, be ornamentacijos, dau
g iau tiesioginio asmeniško su 
Viešpačiu pobūdžio dvasioje, 
perpintos evangeliškais skai
tymais, sūnaus Jono Paupero 
žodžiu, paimtu iš tėvo kun. 
Paupero pamokslų rinkinio. 
Visi susirinkusieji giedojome 
velykines giesmes, pradedant 
žemaitiškąja „Jėzus yr' gyv's, 
t a i aš žinau", perpindami trum
pomis m a l d o m i s , t ikė j imo 
išpažinimu. J. Ku t r a paskaitė 
t rumpą santrauką apie kun. 
Paupero gyvenimą ir darbus. 
Vargonavo Rita Švarcaitė, o 
ariją iš Haendelio „Messiah" 
įspūdingai sugiedojo sol. Rita 
Č ė s n a i t ė - D a l l a s . Užba igus 
pamaldas pakil ia „Aleliuja, 
Viešpats Kristus šiandien kels", 
visi susėdome parapijos kie
melyje šventiškoms vaišėms ir 
pabendravimui. RKV 

LANKĖSI VASARfO 16 
GIMNAZIJOS 

DIREKTORIUS 
Vasario 16 gimnazijos direk

torius A. Šmitas ir buvęs tą 
gimnaziją remti centrinio komi
teto pirmininkas K. Milkovaitis 
susitiko Los Angeles mieste. 
Abu kovotojai už tos gimnazijos 
išlaikymo būtinumą pokalbyje 
aptarė įvairius gimnaziją lie
čiančius klausimus. ' 

NERINGA 
Putnamo seselių 

1988 stovyklų 
kalendorius 
VERMONT'e 

Lietuviškai kalbantiems — mergaitėms/berniukams 
nuo 7-16 metų — liepos 10-24 d. 

Piknikas Putname — liepos 24 d. 

Stovykla šeimoms — liepos 24-30 d. 

Anglų kalba — lietuvių kilmės vaikams 
nuo 7-16 metų — liepos 31-rugp. 13 d. 

Studentams — nuo 17-24 metų — ilgas savaitgalis prieš 
studijas — rugp. 25-28 d. 

Informacijai kreiptis: NERINGA, Rt 21 . Putnam, 
Ct 06260. 

G.T. INTERNATIONAL, INC. 
RŪTA PAUPERIENĖ, ĮSTAIGOS VEDĖJA 

INTERNATIONAL 
a* 

G.T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą 
ir patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti šiais metais. 

1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 
Lietuva 15 d., Maskva 2 d., gegužės 16-birželio 3. N.Y. $2,150.00; Chicago 
$2,215.00. 
Lietuva 10 d.: Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d., birželio 13-29. 
N.Y. $2.085.00; Chicago $2.195.00 
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., birželio 14-26. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00. 

Pabaltijis: Klaipėda 2 d.. Vilnius 5 d., Ryga 2 d., Talinas 2 d., Helsinkis 3 d. 
liepos 10-25. N.Y. $2.393.00: Chicago $2.493.00. 

Lietuva 10 d.. Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d., liepos 
18-rugpjūčio 3. N.Y. $2,085.00; Chicago $2.195.00. 
Uetuva 10 d., Maskva 1 d., liepos 19-31. N.Y. $1,995.00: Chicago $2.125.00. 
Lietuva 10d., Maskva 1 d.. Leningradas 1 d., Amsterdamas3d , rugpjūčio 15-31. 
N.Y. $2,085.00; Chicago $2.195.00. 
Uetuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 16-28. N.Y. $1,995.00; Chicago $2.125.00. 
Lietuva 10 d.. Maskva 1 d.. Leningradas 1 d., Vakarų Vokietijoje (Oktoberfest) 
5 d., rugsėjo 19-spalio 7 N.Y. $2.349.00; Chicago $2.435.00. 
Lietuva 9 d . Maskva 2. ruqsėio 20-spalio 2. N.Y. $1,995.00; Chicago $2.125.00 
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Nr 

Nr 
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Nr. 

8806/F 

8807/M 
8808/F 

8809/M 
8810/F 

Nr. 8811/M 

G.T.,International tvarko visus kelionių reikalus oro, vandens ir sausumos keliais 
Turizmui ar biznio kelionei kreipkitės pas mus. 

G.T. International padeda sutvarkyti iškvietimo dokumentus artimiesiems iš Lietuvos T ^ a P « . i . i 

G.T. INTERNATIONAL, INC. 10401 SOUTH ROBERTS ROAO 

PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 T E L : ( 3 1 2 ) 430-7272 A. 

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
ir padėkime ok. Lietuvai kovoje už jos teises. 

Jūsų auka TAUTOS FONDUI finansuoja Lietuvos lais
vinimo darbus, ELTA biuletenių įvairiomis kalbomis 
leidimą bei Europoje informacijos įstaigų ir radijo ban
gomis skleidžiamas žinias, kurios neleidžia pasauliui 
užmiršti apie tikrą padėtį Lietuvoje ir jos brutualią 
okupaciją. 

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

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

TAUTOS FONDAS 
LITHUAN1AN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

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

VĖL 15 DIENŲ LIETUVOJE! 

1987 m. mūsų kelionių agentūra pirmoji vežė Amerikos lietuvius į 
Lietuvą 15 dienų. Keliavę su ta ekskursija, kaip ir visi tie, kurie per beveik 
30 metų naudojosi AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU patarnavimu 
važiuojant į Lietuvą, gali paliudyti, kaip gerai ir organizuotai tvarkomos 
mūsų kelionės. Šįmet mūsų kelionių agentūrai vėl leista organizuoti 15 
dienų keliones į Lietuvą. Tokių grupių 1988 m. turėsime net keturias. Vyks
tantys jų sudėtyje turės galimybę lankyti gimtas vietas, praleisti ne vieną 
dieną pas gimines ir artimuosius. Kaip visada — garantuojame įdomią 
programą ir gerą aptarnavimą. 

1988 metų 15 dienų kelionės į Lietuvą: 
1. Gegužės 24 d. 2. Birželio 20 d. 3. Rugpjūčio 8 d. 4. Rugsėjo 6 d. 

1988 metų 10 dienų kelionės į Lietuvą: 
1. Birželio 14 d. 2. Liepos 5 d. 3. Liepos 12 d. 4. Rugpjūčio 

16 d. Rugpjūčio 29 d. 6. Spalio 4 d. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU grupės naudosis Pan 
American, Finnair, Swissair oro linijomis, bus apsistojamą patogiuose 
viešbučiuose Vilniuje, Maskvoje ir kituose Europos miestuose. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU taip pat tvarko giminių ir 
draugų iškvietimo iš Lietuvos dokumentus, daro vykstančių į Lietuvą pasų 
ir vizų nuotraukas. Perkame giminėms Lietuvoje automobilius, tvarkome 
palikimus. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU primena, kad vietų skaičius 
grupėse ribotas. Prašome paskubėti užsisakyti keliones. 

Dėl registracijos ir informacijų skambinkite 1-312-238-9787 arba 
užeikite (rašykite) AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 S. 
VVestern Ave.. Chicago, III. 60843. 

^T> f\ VIENINTELĖ PROFESIONALI 
l ' ' i j ! / LIETUVIŲ KELIONIŲ 
" ' k]V^~ ĮSTAIGA KANADOJE 

S K E L B I A ir 
GARANTUOJA 

Pigiausias kainas kelionėse { 
L I E T U V Ą 1988 metais 

5-kiom. 10-čiai bei 15-kai dienų patogiausiomis lėktuvų linijomis 
Išvykimo datos iš Toronto ir kitų Š. Amerikos miestų 

Gegužės 6 - 20 Liepos 6 - 2 0 
Gegužės 19 - birželio 3 Liepos 20 - rugpjūčio 2 
Gegužės 25 - birželio 8/12 Rugpjūčio 1 1 - 2 7 
Birželio 9 - 24 Rugsėjo 2 - 1 6 
Birželio 30 - liepos 17 Spalio 7 - 2 1 

Gruodžio 27 - sausio 10 1989 m. 
Užsisakykite dabar - gausite papildomą nuolaidą. 

S m u l k e s n e s ž i n i a s t e i k i a m e 
tOl. (41 B) 769-2500 

Mūsų įstaigoje Jums patarnaus: 
AUDRONĖ, LIUSĖ, DALIA, INGĖ, JOANNE, PAULIUS. 

Mes kalbame — lietuviškai, angliškai, prancūziškai, rusiškai, 
lenkiškai, vokiškai, itališkai, ispaniškai. 

Mūsų įstaigoje (rengti kompiuteriai: PEGASUS/GEMINI bei TDS 
Mūsų (Staiga yra narys — IATA. T-comm. BBB. CLIA 

Adresas: 2100 Bloor St. W. Toronto, Ont.. Canada, M6S 1M7 
Tel. (416) 769-2500 Telex 06-986766 TOR 
KVIEČIAME NAUDOTIS MŪSŲ LIETUVIŠKO BIURO PASLAUGOMIS. 

Mūsų registracijos numeriai: retail nr 2559030 vvholesale nr 2475066 

w* INTERNATIONAL M I I N D U S T R I E S 
Algis Grigas, pirmininkas 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE 

Jūsų giminės bei artimieji gali netrukus sėdėti už nau
jos Volgos ar Žigulių vairo! Arba: be palydovo, jiems p^'o-
giu laiku gali apsipirkti užsienio valiutos parduotuvėje' 
je, Kaune ar Klaipėdoje už jūsų nurodytą sumą. 

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus. 

International Industries 
10401 South R obe rt s Road 
Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-0074 



Redaguoja Ar. K. A. Dagys 

KAI LIETUVOJ BUVO IR 
RAGANŲ 

Anais senais laikais buvo 
l inksma gyventi . Teisybė, 
nebuvo tada nei televizijos su 
šaudymais, nei bendruomenės 
ar pirminių prezidentinių 
rinkimų su pažadais sutvarkyti 
pasaulį, nebuvo ir skraidančių 
raketų ar lėkščių, bet buvo 
skraidančių raganų. Ant šluotų 
ar tik pagaliukų. Paskui būdavo 
tų raganų ir raganių teismai su 
visu tuo, kas po to sekė. Anų 
laikų mokyti raštininkai visas 
teismų istorijas žąsies plunksna 
surašė į storas jaučio ar kiaulės 
oda aptrauktais viršeliais kny
gas. Knygos dabar atrandamos 
Vilniaus ar Kauno archyvuose, 
o mokslo žmonės skelbia anų 
laikų neklystančių teisėjų iš
mintingus sprendimus. Pavar
tykime anas senas bylas. Gal 
bus įdomu? 

Viena tokia byla buvo 1655 
metais gegužės 11 dieną Rasei
niuose. Buvo teisiama Gertrūda 
Zaputkairienė rykūnė (vyr. 
darbų prižiūrėtoja). Ji teisme 
prisipažino, kad jos ponia Bur
bienė, norėdama turėti 
Šostokovickio Lubių dvarą, nu
tarusi numarinti dvaro ponią. 
Gertrūda su Burbienės kompa
nija, kuriai priklausė 8 raganos 
(išvardintos ir jų pavardės), 
turėjusi vieną mokytoją, velnią, 
vardu Gabrielius, kuris turėjo 
dar 10 piktųjų dvasių. Raganos 
ateinančios susitikti su Gabrie
lium į pelkę. Ponia Burbienė tik 
sušvilpia ir pašaukia velnių var
dus, o tie tuoj ir atsiliepia: „Ha, 
ha". Paprašo ko reikia. Teismas 
paklausė: kokia kalba tie 
velniai ar dvasios atsiliepia, 
žemait iškai ar lenkiškai? 
Rykūnė atsakė: „Vis tiek kokia, 
gali šaukti, kad ir vengriškai, 
atsilieps ir vengriškai". 

Kaltinamoji Gertrūda papasa
kojo, kad 1653, po šv. Mykolo 
(IX.30) Burbienė per siuvėją 
Matijošių Urbonaitį gavusi Šos-
tokovickienės dvi skaras ir 
nuometą. Rykūnė tas skaras 
įmetusi į Paskvisčio pelkę, o 
kitų penkių raganų atneštus 
daiktus ragan ius Mykolas 
Balandis giliai užkasęs. Po to 
visos raganos sakiusios tokius 
žodžius: „Jūs, visi velniai, mūsų 
dievai,mokytojai, ypač tu,Gab-
rieliau, kuris esi šio namo po
nas ir šeimininkas, tau ati
duodame ir pavedama ponią O. 
Sostovickienę, kad ją globotum, 
kad ji nuolat džiūtų, sirgtų, 
bjauriai atrodytų, visi nuo jos 
nusisuktų, lavina virstų; kad 
visa kas bloga ir nelaimes, 
kokios tik yra šiame pasauly, 
kol gyva be perstojo kęstų". 

Toji Burbienė Gabrieliui pa
aukojusi ir abi savo dukras, 
kurių viena buvo iš neteisėtos 
moterystės. 

Paskui Gertrūda po Šostovic-
kienės lova pakasusi žiurkę, į 
jos patalynę įsiuvusi kerus, pa
našius į lėlę mažiems vaikams, 
kad toji ponia nuolat rietųsi su 
vyru ir žmonėmis, nemiegotu ir, 
žmonių akyse būtų kaip numi
rėlio dantis . Jos bendradarbė 
Burbienė kerais numarinusi 

savo uošvienę, o vyrą Mikalojų 
Burbą nunuodijusi Upynoje. 
Nuodus išvirusi viena iš 
raganų, siuvėja Margarita. Mi
rusio kūnas iš Upynos buvo f, 
vežamas į Gaurę pelkėmis, ap
lenkiant bažnyčias ir net 
pakelėse kryžius. 

Kaltintojas Šostovickis papra
šė, kad teismas su visais liudi
ninkais nuvežtų Gertrūdą prie 
pelkės, kur gyvena velniai ir pa
slėpti kerai. Ji ten sušvilpė. 
Dalyvavę liudininkai bajorai 
net išsigando. Rykūnė prie vie
no akivaro įkišo ranką, bet 
nieko nerado, tik išrovė samanų 
saują. Nerado nei kerų. Ėmė tei
sintis, kad viena, be raganų 
kompanijos, ir dar prie liu
dininkų negalinti prisišaukti 
nei Gabrieliaus, nei kitų mažes
nių velnių. Reikia, kad su ja 
būtų arba ponia Burbienė, arba 
jos vežėjas Mikalojus Balandis. 
Tada ir dvasios gal bus jai 
palankesnės. 

Teismų bylose yra minima 
daug raganavimų. Dažniausiai 
raganos namie palieka savo 
miegančius kūnus ir skrenda į 
Šatrijos kalną, kur kūną at
gauna, ten per naktis šoka, puo
tauja, paryčiais grįžta. 1680 me
tais Žemaičių žemės vazniai 
(teismo sprendimo vykdytojai) 
Mykolas Žilevičius ir Jonas Jaš-
kevičius praneša, kad Viduklėje 
buvo teisiama Zuzana Šlekienė 
su 15 raganų kompanija. Jos pa
liekančios savo kūnus Num-
galių pelkėje, pasiverčiančios 
šarkomis ir skrendančios prie 
Eržvilko, kur ant aukšto Šaltuo
nos kalno susirenka ir, baisus 
daiktas, ką jos ten velnio garbei 
išdarinėja! Dar blogiau, kad 
kenkia geriems žmonėms. Tos 
raganos ir bažnyčioj žegnojasi 
„velnio koja, ne ranka"; jos 
moka sustabdyti upely vandenį; 
pro rakto skylutę įlenda į tvartą 
ir ten pašlaksto galvijus nešva
riu vandeniu, kad tie nugaištų; 
praardo namo stogą, kad pro 
skylę galėtų lengvai įlįsti 
velnias ir nusinešti mirštančio
jo dūšią ir t.t. 

Kai reikia raganoms skristi, 
iš Numgalių pelkės išeinąs visų 
raganų ir raganių ponas, vel
nias Povilas su dviem savo tar
nais Jokūbu ir Petru. Prieš skri
dimą velnias apiprausiąs 
raganas ir raganius vandeniu. 
Tam kiekvienas turįs savo 
vietą. Kaltinamosios vieta esan
ti upelyje prie pono K. Blinstru-
bo dvaro sodo. Raganos galin
čios kerėti ir sunaikinti kerus 
kvapu, kalbėjimu, žvilgsniu. Ji 
apkerėjo Blinstrubą dvejiems 
metams, kad skaudėtų kaulus. 
Pakerėjusi ir pono Blinstrubo 
dukterį Teofilę, kad ši dvejus 
metus džiūtų ir mirtų. 

(Čia dar ne visa, kas reikėjo 
pasakyti apie raganavimus; 
kitame Spg. numery, gegužės 7 
d., rimtų rimčiausių istorijų bos 
daugiau). 

* 

Gerk arba išeik. 
Užrašas Atėnų smuklėje 

— Tu taip vėlai kočioji tešlą?.. 
V. Veblauskas, Šluota 

MEDINIO PJŪKLO 
PREMIJA 

JAV LB Kultūros taryba, 
sportininkai, laikraščiai ir kitos 
institucijos skelbia konkursas, 
dalina premijas. Tai labai gerai, 
bet už vieną mūsų visuomenės 
labai kultūringą paprotį, tiesiog 
nepagadinamą, nesulaikomą 
norą pradėti ploti scenoje daini
ninkei dar nebaigus arijos, 
chorui dainos ar orkestrui sim
fonijos. Tuo įpročiu mes tikrai 
lenkiam tokius vokiečius, pran
cūzus, švedus. Čia Spygliai siūlo 
įsteigti dar vieną lenktynių kon
kursą: kas pirmas pradės ploti, 
paskui dar antras, trečias ir t.t. 
Bus paskirtos trys premijos: pir
moji — medinė piela (lietuviškai 
pjūklas), antroji špižinis sam
tis, trečioji — kopūsto galva. 

Kandidatus šiom premijoms 
gali siūlyti kiekvienas koncerto 
dalyvis, pastebėjęs, kad jo kai
mynas ar kaimynė tikrai vertas 
tokio atžymėjimo. 

ACH, TOJI ŽIEMA! 

William O'Keefe pasakoja, 
kad kai gyveno Illinojuje, užėjo 
didelė sniego audra. Rytą jo 
žmona turėjo važiuoti į miestelį, 
bet nepastebėjo kai į griovį 
įvažiavo. Teko šauktis vilkiko. 
Miestely jai tas pats atsitiko, vėl 
reikėjo vilkiko pagalbos. Trečią 
kartą į griovį įvažiavo grįždama 
namo, ir vėl tas pats žmogus su 
mašina ištraukė. Po vakarienės, 
kai šeima ruošėsi gulti, su
skambo telefonas. Vyras 
atsiliepė ir girdi balsą: 

— Tai vilkikas iš garažo. 
Noriu žinoti, ar su jūsų mašina 
viskas tvarkoj, ir ar aš galiu 
savo mašiną nakčiai įvežti į 

Spaudoj pasiknisus 

IR PAMOKĖ 
„DEMOKRATIJOS" 

„Labiausiai stebinantis fak
tas, kad VLIKo tarybos posėdyje 
inž. Antanas Rudis išstatė dr. 
Dambravos kandidatūrą prieš 
krikščionį demokratą dr. Bo
belį... krikščionys demokratai 
nėra praradę savo galvų, tik jų 
pirmininkas pradėjo švaistytis 
kaip savo fabrike, nesiskaity
damas nei su krikščionių de
mokratų skyriais, nei su centro 
komiteto nariais... Aš norėčiau 
ponui Rudžiui nuolankiai pa
tarti, kad po šitokios aferos jis 
pasitrauktų iš LKDS pirmi
ninko pareigų. Jei jis vis tiek ne
rastų reikalo to padaryti, tai 
mano pasiūlymas būtų LKDS 
centro komitetui priimti nu-

' tarimą, atstatantį poną Rudį iš 
pirmininko pareigų ir išsirinkti 
naują pirmininką. Šitokios 
„demokratijos", kaip pono 
Rudžio, lietuviai krikščionys 
demokratai, tvarkant savo 
reikalus, ligšiol nėra turėję. Dr. 
K. Šidlauskas, buvęs Lietuvių 
Krikščionių demokratų Są
jungos Centro Komiteto pirmi
ninkas". 

Stebėtinai panašiai atsitiko 
Stalino laikais Rusijos feder. 
respublikoj, kai vienam pro
vincijos partijos aktyvo 
susirinkime į aukščiausią tary
bą buvo nominuotas tas pats 
deputatas, „liaudies, sūnus, ge
riausias iš geriausių" Michail, 
Nikalojaus vaikas, Grabov. 
Vienas drąsesnis aktyvistas, 
Sergėjus, pasiūlė kandidatu ir 
kitą, irgi labai gerą kolchozi-
ninką Ivaną, Vladimiro sūnų, 
Krasnozimką. Istorija težino, 
jog tai buvo paskutinis Serge
jaus pasirodymas; tik po 13 
metų jo kaulelius pavyko identi
fikuoti anapus Krasnojarsko. Ar 
nereikėtų panašiai pasielgti ir 
šiam laisvam krašte, jei kas iš
drįsta turėti savo atskirą nuo 
partijos nuomonę? O gal jį ati
duoti Raseinių pilies teismui ir 
su juo pasielgti panašiai, kaip 
rašoma šios dienos Spyglių 
vedamajam? 

BUS AMŽINI 
PASITARIMAI 

NATO priėmė naujas gaires 
konvencijonalinių ginklų 
suamžin imo pasitarimams, 
kurie turėtų prasidėti šių metų 
gale, — rašo Draugas kovo 5 d. 
Spygliai pilnai pritaria tam 
sumanymui , nes kai jau 
žinome, jeigu deramasi su sovie
tais, tai derybos t uri būti amži
nos, ne tik iki šio amžiaus galo, 
net nežinom, iki kokio kito galo. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. balandžio mėn. 2 d. 

Ko ji taip išsigando? 
Tėte, juk ji sykį buvo mūsų „baby siter". 

Iš užsienio spaudos 

NAMIE PRANAŠU NEBŪSI 

Tokia yra lietuviška patarlė. 
Ir štai įrodymas: 1987 metų Ai
dų 3 nr., 165 puslapy, įdėta lie
tuvių rašytojų, dalyvavusių 
Krikščionybės jubil iejaus 
iškilmėse Romoje, nuotrauka. 
Viso devyni rašytojai, bet išvar
dinti tik aštuoni. Kazys Bra-
dūnas, nors ir labai aiškiai ma
tomas, tinkamoj vietoj atsi
stojęs, bet liko užmirštas, 
nepaminėtas. Kaip taip galėjo 
atsitikti? Ar jis nepripažįs
tamas? Ogi labai paprastai: nuo
trauka Kazimieros Bradūnie-
nės. 

Balys Pavabalys 

ŠIS NEPAPRASTAS AMŽIUS 
TEGYVUOJA PER AMŽIUS! 
Kompiuterių amžius pakelia pirštą 
Ir didžiuojas, paspaudęs mygtuką, 
Ir visą gyvenimą suka, 
Ir žmogus, rodos, daiktu pavirsta. 

Kompiuterių amžius — taurus liberalas. 
Už laisvę taurę jis kelia, 
Vergijai pramindamas kelią. 
Ir tikėk, tu žmogau, kad ne melas! 

Kompiuterių amžius kenčia, net širsta, 
Kad mūs galvos, tartum puodynės, 
Negali suprast šios gadynės, 
Kad robotais jos nepavirsta. 

uč'm 9£*e eęc*ee *** *** 
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Iš australų spaudos 

Sovietiniame rojuje STEBUKLAS 

7 r t 9 garažą 
Reader's Digest 

PER 3 MĖNESIUS 
PASENO 25 METUS 

Nuo praėjusio rudens, kai 
šventėm Maironio 125 metų gi
mimo sukaktį.iki šių metų va
sario mėnesio praėjo ne taipjau 
mažai laiko — net 25 metai. Ne
tikite? Štai Mūm žinios vasario 
mėnesio numery rašo, kad „šie
met minime mūsų didžiojo poeto 
Jono Mačiulio-Maironio 150 
metų gimimo sukaktį". 

KLAUSIMAS SU 
ATSAKYMU 

Klausimas: 
Dr. J. Adomavičius ant popie

riaus išguldo daug naudingų pa
tarimų nuo visokių ligų, bet 
vienos ligos, kuri mane ėda, dar 
nepaminėjo. O ta liga tokia: kai 
ateina mėnesio 13-ji diena, ypač 
vakaras su čierka, ir, neduok 
Dieve, dar penktadienis, tai ima 
tokia zlastis (pyktis) ant visų, 
kurie bent kiek anksčiau už 
mane iškelia galvą, kad nežinau 
kas daryti. Kur tokiu atveju dė
tis, pas ką kreiptis, kad neišeitų 
prots iš galvos? 

Atsakymas: 
Tamstos atveju geriausia 

parašyti atvirą laišką Dirvai. 

TO IKI ŠIOL NEŽINOJOM 

Jei ko nors mes mokslo srityje 
per savo apsileidimą nežinom, 
tai skuba į pagalbą Pensininkas. 

Štai šių metų kovo mėn. 
numeryje žurnalas skiltyje 
„Mūsų tautos kalendorius" 
rašo, kad kovo 23 d. „1818 m. 
Vokietija pripažino Lietuvos 
nepriklausomybę ". Taigi prieš 
170 metų! O mes vis dar šven
tėme tik 70 metų sukaktį. Ir 
kodėl taip menkinamės? 

Ten pat informuojama, kad 
kovo 26 d. „1887 m. Varnių vai. 
gimė publicistas ir diplomatas 
pulk. Povilas Žadeikis, dabar
tinis Lietuvos Įgaliotas minis-
teris JAV-bėms". Pasigėrėtinas 
lietuviškas gajumas! Žmogus 
jau daugiau kaip šimto metų, o 
dar vis atstovauja Lietuvai Wa-
shingtone! Ar mums ne gėda, 
kad nei pernai, jo 100 metų 
gyvosios sukakties proga, nei 
šiemet, 101 meto amžiaus 
dieną, to garbingo asmens nei 
minėjimuos, nei spaudoje 
neiškėlėme. 

Dėmesio ver tas ir k i tas 
mokslinis straipsnis „Apsikabi
nimo gydomoji jėga". Nagrinėja
mi trys apsikabinimo aspektai: 
Apsikabinti yra sveika; Apsika
binti yra natūralu; Apsika
binimas yra tobulybė. Rašte 
iškeliama tikrai nuostabių daly
kų, kurių prastas žmogus 
galėjai ir nežinoti. Bet, padarius 
pradžią, norėtųsi dar daugiau. 
Juk iš to paties žodžio ir 
veiksmo išplaukia ir kiti į juos 
panašūs: sakysim: prisikabinti, 
užsikabinti, atsikabinti, įsi
kabinti, persikabinti, nusika
binti, pasikabinti ir t.t. Visi 
tokie žodžiai ir veiksmai turbūt 
irgi turi gydomosios galios, kuo 
nors yra „pamačlyvi". Lauk
sime nušvietimo kituos nume
riuos. 

J U GYDYMAS GERESNIS 

Susi t iko du gydytojai — 
amerikietis ir rusas ir kalbasi 
savo profesiniais reikalais. 
Amerikietis sako; 

— Mes paprastai pagydome 
ligonius nuo tos ligos, kuria jie 
serga, jie miršta arba natūralia 
mirtimi, arba nuo kitų ligų. 

— Mūsų gydymas geresnis, — 
sako rusas, — pas mus ligoniai 
miršta nuo tos ligos, nuo kurios 
gydome. 

MIKROFONAI RUDY J A 

Turistas Maskvos viešbuty pa
stebėjęs, kad jo kambary gėlės 
vysta, paėmęs stiklą vandens 
jas norėjo palieti, bet kambarinė 
jį perspėjo: 

— Prašau to nedaryti. Vazone 
gali surūdyti mikrofonai. 

Amerikietis, grįždamas iš 
Meksikos, mašinoj buvo paslė
pęs pusės galiono talpos butelį 
su skysčiu. Muitininkai surado 
ir paklausė, kas tam butely. 

— Tai pašventintas vanduo. 
Grįžtu aplankęs stebuklingą 
vietą. 

Muitininkas suabejojo ir 
butelį atidaręs pauostė. 

— Bet tai tequila! — sušuko 
valdžios žmogus. 

— O dangau! — nustebo ame
rikietis, — tai dar 
stebuklas! 

vienas 

BUTAS BE SIENŲ 

Mokykloje mokytoja išdalino 
vaikams Lenino portretus ir 
liepė namie juos ant sienos 
pakabinti. Kitą dieną klausia 
mokinių, ar visi taip padarė. 
Vienas pakel ia ranką ir 
teisinasi: 

— Pakabinti negalėjau, nes 
mes neturime sienos. Mūsų 
gyvenamas plotas yra kambario 
viduje. 

# 

S tambi moteris subara 
išmaldos prašinėjantį vyrą: 

— Kaip tau negėda tokiais 
dalykais užsiiminėti! 

— Ponia, bet juk tai vienin
telis būdas niekieno nepri
statytam kreiptis į nepažįsta
mą gražią moterį. 

Nieko daugiau nebesaky
dama, moteris į jo atkištą kepu
rę įmetė dolerį. 

PĖSČIAM GREIČIAU 

Mūsų kaimynas Šalapūga tuo 
garsus, kad visada ir visur 
vėluojasi. Veža jis sykį šeimą į 
giminių suvažiavimą. Aiškiai 
buvo pasakyta kvietime: „4 vai. 
p.p. atvyksta fotografas, ilgai 
negalės pasilikti, tai prašome 
susirinkti punktualiai". Šalapū
ga, kad ir anksčiau iš namų iš
važiavęs, važiuoja labai lėtai. 
Žmona neiškečia ir sako: 

— Sustok, išleisk mane, o aš 
pirma nueisiu ir pasakysiu, kad 
tu su vaikais už pusvalandžio 
atvažiuosi. 

Policijos atstovas praneša, kad 
ties Kenosha, Wisc.. ant 94 
greitkelio buvo didelis susi
kimšimas ir reikėjo valandos 
laiko, iki pavyko atstatyti 
normalų susikimšimą. 

Motina iš skrynelės ištrau
kė glėbį senų laiškų, ir( vienas 
ryšulėlis buvo pažymėtas 
..svajonės". Dukteriai parūpo 
ir paklausė motinos, kas tuose 
laiškuose parašyta ir kas 
rašė? 

— Tai čia tavo tėvo surašy
ti, bet niekad man neįvykdyti 
pažadai. 

Iš meksikiečiu spaudos 

Sveiki gyvi, mieli žmonės! 
Esat kilę iš beždžionės. Tik aš 
vienas, kaip matyti, esu kilęs iš 
mamytės... 

Jurgis Gliaudą 
Atolas — koralų sala, ps. 49 

Iš anksto reikia priminti, kad 
nė viena futbolo klubo valdyba 
ligi šiol pati nelaimėjo nė 
vienerių rungtynių, jas laimėti 
nežada nė dabartinė. 

Draugas, Sporto skyrius Iš vokiečių spaudos 
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EASTER GREETINGS 
EDENS OPTICIANS 

4143 W. 63rd St.. Chicago. III. 
585-7800 

5569 W. 95th, Oak Lawn, III. 
498-3656 

Prescriptions Filled 
Frames Repaired 

Easter Day Greetings 
To Ali From 

CLEARING BANK 
5235 W. 63rd, Chicago 

582-6300 
Member F.D.I.C. 

Best VVishes To Our Fnends And Neighbors For A Happy baster 
From the 

MAROUETTE NATIONAL BANK 
Phone: 476-5100 

6316 South VVestern A ve. . Chicago, Illinois 
Also the 

PULASKI FACILITY 
Phone: 838-3300 

62nd & Pulaski Rd., Chicago, Illinois 

Happy Easter To Our Friends And Patrons 
Courtesy of 

PULASKI SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
3156 South Morgan Street, Chicago, Illinois 

Phone: 927-3500 

Best Wish.es To One And Ali 
On This Holy Easter Sunday 

From 
ST. MARY STAR OF THE SEAT 

6435 South Kllbourn, Chicago, Illinois 

Sincere Blessings To One And Ali On This Holy Easter Sunday 
SANTA TERESITA VICARIATE CHURCH 

Phone: 358-6337 
REV. FATHER RAPHAEL R. OROZCO, VICAR 

35 West Wood St. Palatine, Illinois 

Linksmų Šv. Velykų 
Lietuviams 

linki 
THE AMERICANA 

HEALTH CARE 
CENTER 

Rezidentai ir Tarnautojai 
9401 S. Kostner 

Oak Lawn. III. 
423-7882 

Happy Easter 
From 

SUZ DEUCATESSENS 
6743 W. Archer 

229-1138 
3116 W. 43rd 

523-9533 
Ouality Polish Sausage 
Choice Luncheon Meat 

Food Specialties 

Happy Easter From 
SOUTHVVEST FEDERAL SAVINGS & 

LOAN ASSOCIATION 
3525 W. 63rd St.. Chicago, I I I . 

436-4600 
4062 Southwest Hwy., Hometown. III. 

422-4500 
9640 S. Pulaski, Oak Lawn, II I . 

424-8400 
MANOR FEDERAL 0IVISION 

5830 W. 35th St., Cicero, IH. 656-0800 

Happy Easter 
From 

MARTIN MUFFLER SALES 
6547 S. VVestern Ave 

Chicago, I I I . 
737-8200 

"The Muffler Pioneer" 

Best VVishes 
To Ali For A 
Happy Easter 
Courtesy of 

A FRIEND 

Happy Easter 
To Our Many Friends And Patrons 

Courtesy of 
MIDWAY PHARMACY, INC. 

Phone: 767-9155 
Dollar Off With Vitamins 

4324 West 63rd St.. Chicago. III. 

Happy Easter 
MODEL FUNERAL HOMES 

5725 S. Pulaski Rd. 
Phons: 767-4730 

Chicago, I I I . 
7710 S. Cass. Phone: 852-3595 

Darten, I I I . 

Happy Easter 
From 

MT. GREENVVOOD 
HAROVVARE 8 SUPPLY 

3124W. 111th 
Chicago, III. 

881-9770 

0L0 FASHI0NED CANDIES 
6210 Cermak 
Bervryn, III. 

788-6669 
Home of French Cream 

Chocolate Novelties 
Ali Types Of Boxed Candies 

Happy Easter 
PULASKI CAKE SHOPPE 

4012 W. 55th St., Chicago III. 
735-6486 

Cakes For VVeddmgs And Ali Occasions 
Come In And See Our 

VVedding Cake Display Room 

Happy Easter 
ROLUN WHEELS AUTO SALES 

5801 S. VVestern Ave., Chicago, III. 
476-8300 

Large Selection Of Fine Used Cars 
$100 Discount With This Ad 

1 Discount Per Purchase 

Best VVishes To Our Many Friends For A 
Happy Easter 

From the 
RIDGELAND LIVING CENTER 

12550 S. Ridgeland Ave. 
Palos Heights. IH. 

597-9300 

Happy Easter 
71st & VVESTERN 

CURRENCY EXCHANGE 
7056 S. VVestern Ave. , Chicago, III. 

476-2721 
Checks Cashed — Money Orders 

VVestern Union — Ucense Renevval 

Happy Easter 
From 

STANLEY YURKUS 
2448 W. 71 st, Chicago, III. 60629 

737-5529 
. "AUDYKLA JUOSTA" 

Lithuaman Costumes & Gifts 

VVESTLAVVN CURRENCY EXCHANGE 
VVishes Ali Our Lithuanian Fnends 

A Happy Easter 
4021 W. 63rd St., Chicago, I I I . 60629 

767-7636 
Instant Renewal of Ucense Platės 

And City Stickers 

Happy Easter. 
VACATION VVORLO TRAVEL INC. 

4008 W. 63rd St., Chicago, III. 
767-1900 

Complete Travei Service 
Honeymoon speaalists 

No Charge For Our Services 

Best VVishes To Ali For A 
Happy Easter 
Courtesy of 

UNIVERSAL METAL HOSE CO. 
2133 S. Kedzie Ave. 

Chicago. III. 
277-0700 

T A T R A I N N 
6040 S. Pulaski. 582-8313 

Polish Smorgasbord 
Polish & American Cuisme 

For Lunch & Dinner 
Call For Reservations 

Best VVishes On This 
Holy Easter Sunday 

From 
ST. TRECLA CHURCH 

Rev Gerald Rogala 
6725 w Oevon Ave. 

Chicago, III. 

Best VVishes To Ali 
On This Holy Easter Sunday 

From 
ST. TARCISSUS CHURCH 

6020 W. Ardmore 
Chicago, III. 

763-8228 

Best VVishes To Ali On This 
Holy Easter Sunday From 

THE PAROCHIAL FAMILY OF 
ST. MICHAEL ARCHANGEL CHURCH 

4821 S. Oamen 
Chicago, III. 

523-1248 

Best VVishes To Ali 
On This 

Holy Easter Sunday 
From 

ST. JOHN OF GOD CHURCH 
1234 VVest 52ndSt . 

Chicago, I I I . 

Best VVishes To One And Ali 
On This Holy Easter Sunday 

From 
ST. DANIEL THE PROPHET CHURCH 

Rev Fr. Charles F. Kelly Pastor 
Phone: 586-1223 

5330 S. Nashville, Chicago, I I I . 

Happy Easter 
SOKOL STICKNEY 

4131 Home Ave. (Near Harlem & 391h) 
Stickney, III. 

788-9828 
Banquets For VVeddmgs & Ali Occasions 

Complete Package Plans Available 

Happy Easter To Our Many Friends 
Courtesy of 

SLUDGE REMOVAL 
AND SEVVER SERVICE 

Phone: 889-5175 
2315 VVest M off a t 

Chicago, III. 60647 

ŠLOVE S BAKERY 
6516 W . Cermak Rd., Berwyn, III. 

VVedding & Party Cakes Our Specialty 
Bakmg The Best For Over 35 Years 

484-2474 
Open Monday Thru Saturday 

6 A M . To 6 P.M. 

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

Imported Olive Oil 
Fresh Bread. Lamb & Pork Every Day 

Fresh Roasted Lamb Every Sunday 
Complete Line of Imported Food & Liquor 

656-9757 

Linksmų Šv. Velykų t 

Linki 
OUASAR KELIONIŲ 

AGENTŪRA 
2440 VV. 63rd St. 

Chicago, I I I . 
925-8400 

Best VVishes To Our Many Friends 
On This Holy Easter Day 

Courtesy of 
ARCHER LUNA 

CYCLERY 
Phone; 585-2176 

5866 S. Archer Ave., Chicago, I I I . 

Happy Easter To Our Many Friends 
From the 
AVENUE 

PICTURE FRAME SHOP 
Phone: 525-7911 

2301 VVest Belmont Ave. 
Chicago, I I I . 

Happy Easter 
ALL-RITE AUTO UPHOLSTERY 
3630 W. 59th St., Chicago, I I I . 

582-2666 
One Day Service (Most Jobs) 

Complete Intenor Repairs 
Insurance Work VVelcome 

C & W BOOKS 
Located in Ford City East 

7600 S. Pulaski, Chicago, I I I . 
581-3200 

Paperbacks-Best Sellers 
Foreign Language Greeting Cards 

For Ali Occasions 

Happy Easter 
From 

CLUB KARLOV 
4058 W. 47th St. 

Chicago, I I I . 
847-8488 

Banquets For VVeddmgs & Ali Occasions 

Best VVishes To Our Many Friends For A 
Happy Easter 
Courtesy of 

COMPLETE AUTO SERVICE 
Phone: 254-2241 

4542 S. VVestern Ave. 
Chicago, II I . 

Happy Easter 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
CRAVVFORD SAUSAGE CO. 

— Daisy Brand Meat Products — 
Phone: 277-3095 

2310 S. Pulaski, Chicago, I I I . 

Happy Easter 
DAINA RESTAURANT 

2656 W. 71 St St. 
Chicago, I I I . 

434-9666 
Open Monday - Fnday 11 A M to 8 P M 

Saturday & Sunday 8 A M to 8 P.M 

Happy Easter 
DYNAMIC AUTO REBUILDERS 

6020 S. VVestern 
Chicago, III. 

476-6650 
Ouality Body Repainng and Pamting 

Foretgn & Domestic Cars 

Happy Easter 
To Our Many Friends 

Courtesy of the 
EGAN FUNERAL HOME 

Phone: 582-2000 
3700 VVest 63rd St. 

Chicago, III. 

Happy Easter From 
JACOUEUNE VVAVVRZNIAK KVETON 
OF FLOVVERS BY JACOUEUNE ROSE 

6243 W. Cermak Rd. , Berwyn. III. 
484-6368 

Flowers of Distinction, FTD. Telefrlora i 
AFS. Ali Major Credit Cards Accepted 

Happy Easter 
HING LEE CHINESE RESTAURANT 

6349 S. Kedzie Chicago, III. 
737-2168 

Tuesday Thru Saturday 
11:30 A M . To 9:30 P M. 

Sunday 12 To 9 P.M. 

Best VVishes To Ali On This Holy 
Easter Sunday 

HOLY NAME CATHEDRAL 
730 N.VVabash 

Chicago, III. 
Telephone: 787-8040 
Bishop Timothy Lyne 

Linksmų Šv. Velykų Linki 
IAMA STATIONERS 

6239 S. Kedzie 
776-9102 arba 776-9341 

Viskas įstaigoms! Raštinės, braižybos ir 
mokyklos reikmenys. Sveikinimo kortelės 
įvairiomis kalbomis. 

Happy Easter 
To Ali Our Friends And Patrons 

IDEAL AUTO PARTS 
4639 S. California Ave. 

Chicago, I I I . 
523-5277 

Automotive Parts For Ali Cars 

Happy Easter 
From 

J & J PHARMACY 
2557 W. 69th St. 

Chicago, I I I . 
776-4363 

Happy Easter 
From 

JAY DRUGS 
2759 W. 71 st St., Chicago, III. 

476-2206 
Open Mon.. Thru Sat. 9 A M . To 9 P M 

Sunday 9 A.M. To 5 P.M. 

Happy Easter 
Courtesy of 

JA MAR JEVVELERS 
Phone: 679-0010 
4915 Oakton St. 

Skokie, I I I . 

Best VVishes To Ali 
On This Holy Easter Sunday 

Courtesy of 
JEL — ŠERT COMPANY 

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

VVest Chicago, III. 

Happy Easter From 
JOE & FRANK'S 

HOME MADE SAUSAGE 
5620 S. Pulaski. 581-0639 

334 N. Milvvaukee 
283-0310 

Chicago, I I I . 

iHappy Easter 
To Our Many Friends 

KELLY . CARROLL FUNERAL HOME 
"Your Neighborhood Funeral Home" 

2616 W. 38th St. 
(Near Archer Ave.) 
Phone: 523-0980 

K 8 S PHARMACY 
A Family Drug Center" 

VVe Honor Ali Insurance & VVelfare Plan; 
Free Neighborhood Prescnption 

Deliversy Service 
476-8008 

2601 W. 59th 

KENN'S FAMILY BOVVLING PRO SHOF 
3205 W. 59th. Chicago, III. 434-1800 
Columbia - AMF - Brunsvvick — Ebonite 

Shoes, Bags & Accessories 
Open Mon . Wed & Fn. 11 A.M to 6 P.M 

Tues, Thurs 12 to 9 P M. 
Sat. 11 A M to 5 P.M 

Happy Easter 
From 

LAVVN LANES 
6750 S. Pulaski 

Chicago, I I I . 
582-2525 

Open Bowling Easter Sunday 

Happy Easter 
To Our Man Friends 

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

Phone: 271-1408 
5462 N. Damen Ave. 

Chicago. I I I . 

Happy Easter 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
LOYAL CASKET CO. 

Phone: 722-4065 
134 S. California Ave. 

Chicago III . 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 VVest 95th Stret 

Tel. — GA 4-8654 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

DAŽYMAS 
Iš lauko ir vidaus. Atlieku visokius įvairius 
namų darbus sąžiningai. Svariai ir nebran
giai. Skambinti vakarais Mariui 471-1239. 
Dažytojas Marius linki visiems linksmų šv. 
Velykų! 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreipt is [ Hermis D e c k y s 

T . l . 585-8824. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėt; lietuviškai 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

VENCKAUSKAS, Inc. 
Builders & Remodeling 

• Porcrtes & Decks • Floor & Wall Tiie 
• Aluminum Sidmg & Trim • Kitchen & Baths 
• Masonry «Rec Rooms 
• Additions 'Insurance Repairs 

Joe ( 3 1 2 ) 5 8 2 - 7 6 0 6 
Peter ( 3 1 2 ) 3 7 1 - 7 4 9 9 

INCOME TAX 
SERVICE 

Šiais metais pajamų mokesčių 
užpildymas labai pasikeitęs! 

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

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

VALOME 
KILIMUS, BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

FOR RENT 

Išnuomojamas butas pusrūsyje, be 
baldų vyresnio amžiaus žmonėms 
netoli 43 & Washtenaw. Nuomininkai 
patys apmoka šildymą, elektrą, etc 
šiluma — ..space heater" Call 
767-2680. 

CLASSIFIED GUIDE 

Republic 
ReĄlty, Inc. 

VALDA PAŠKUS 
TURIME PIRKĖJŲ, REIKIA NAMŲ! 

Suinteresuoti nuosavybės pirkimu ar 
pardavimu, prašau nedelsiant skambinti 
šiais telelfonais: 

499-2912 857-7187 

REAL ESTATE 

RE7MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba,norite būti 
Rimo Stankaus kiijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

M'-įįįs" KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX — INSURANCE 
6629 S. KEDZIE 

778-2233 

Parduodamas nuostabiai gražus mū
rinis 5 kamb. namas į vakarus nuo Pulas
ki. Naujai išdekoruotas. nereikia jokio 
remonto; 2 auto. garažas. Jei jūs. ar jūsų 
pažįstami ieško gero namo, neatidėliodami 
skambinkite Rimui S tanku i 361-5950. 

St. P e t e B e a c h , Fl. Home & pool; 3 
bdrms , 2 ba th , liv. rm. , fam. rrn.; 
ki tchen-dining; garage & fence; walk 
to beach & shopg. $108,800.00. 
Tel.: 8 1 3 - 3 6 0 - 5 9 2 9 . 

HOUSES 
FOR SALE 

GOV'T SEIZED 
HOMES $1.00. 

(U Repair) BUY 
Properties 

for back TAXES! 
Into, REPO Listing 
1-518-459-3546 

Ext H-664 A 24 HRS. 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

B U D R A I T I S REALTY 
6 6 0 0 S- Pulaski 

7 6 7 - 0 6 0 0 

GnMfc 21 
KMIECIK REALTORS 
7 9 2 2 S. PULASKI RD 

DANUTĖ SCERBAITE MAYER 

284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
ŠčerbaHei Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo 

For sale apt. bldg. by builder; near 51 
& St. Louis, new brick. 3 flat; 2 apt. 
have 3 bdrms; 116 bath. 1st fl. — of-
fice or sale space. 

Call 881-1406 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja. Parduoda, Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 
5610 S. Pulaski Rd)., Chicago 

PHONE — 581-4111 

No. 129 — Garfield Ridge speciali 4 mieg 
kamb. mūras; 13/i prausyklos; didžiulė 
virtuvė su ąžuolinėmis spintelėmis; išt.sas 
rūsys; užpakalyje namo atvira graži veran
da; erdvus kiemas; nauji kilimai: 2 namų 
apyvokos reikmenys; namas puikiai išlai
kytas. Paskubėkite ir apžiūrėkite š( gražuoli 
šiandien! 

No. 142 — 72 & Kedzie, naujas mūras su 
7 dideliais kamb.; 3 didžiuliai mieg. kamb.: 
virtuvėje medinės spintelės: ištisas rūsys: 
garažas; naujas stogas, šildymo sistema, 
kilimai; alummio apkalimai: gerame stovy
je; labai švarus. Skubėkite! 

No. 155 — 61 St. & Kostner V/z aukšto 
mūrinis, 29 metų namas; 3 mieg. kamb. pir
mo a. bute; 2 mieg kamb antro a. bute; 
moderniškos virtuvės ir prausyklos; 3 
kamb. butas padės mokėti palūkanas; alu-
minio pastogės; 2 auto garažas. Skambin
kite dabar! 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Mamo įvertinimui skambinkite skubiai — 
labar. 

O'BRIEN F A M I L Y REALTY 
T e l . — 4 3 4 - 7 1 0 0 

Ribotą laiką McKey & Poague nekiln. turto 
agentūra ims tik 5% komiso iš DRAUGO 
skaitytojų, kurie norės parduoti nuosavybes. Kar
tu ši agentūra siūlo savo pilną profesinį 
patarnavimą. Jau 98 metai kaip ji padeda 
lietuviams. Galima susikalbėti lietuviškai. Alex-
ander J. Mockus, VP & Manager. Skambinkite 
767-6655. 

McKey & Poague 
6610 S. Pulaski 

Chicago, IL 60629 

Dr. Antano J . Žymanto (Anthony Zimon-
tas), gim. Parudyje. Raseinių apskr. gerai 
žinomo patrioto, apdovanoto Gedimino or
dinu, vieno iš „Sandaros" (steigėjų, 
aktyvaus ..Lith. Alliance of America" nario 
ir ..Tėvynės" draugijos pirmininko, šeima 
ieško žinių apie Žymantų giminę Žinantieji 
ką nors apie šią giminę ir pavardę Zymon-
tas JAV ar Lietuvoje, prašomi rašyti Hllary 
Zhnont, 1949 Laurel Lane, Sierra Vista. 
AZ 85635. 

H E L P W A N T E D 

Reikalinga patikima, suaugusi moteris 
kartu gyventi arba dienas praleisti pas se
nesnio amžiaus moter). kaip jos draugė ir 
padėjėja Reikia rekomendacijos ir šiek tiek 
anglų kalbos 59th & Kedzie apyl Skamb 
737-3404 po 6:30 v.v. 

WEDDINGBELLS 
MIDVVAY LOUNGE A BANOUET HALL 

4222 W. 63rd St. 
Chicago. III. 

581-4222 
Banquets For VVeddmgs 

And Ali Occasions 
Package Plans Available 

TRAVEL WITH TONI INC. 
3210 W. 47th St., Chicago, I I I . 

847-6500 
World Wide Travei 

Never a Service Charge 
Airline Tickets at Airport Pnces 

Honeymoon Speoalists 

ALICE'S MORĄ VIA 
3735 S. Harlem, Berwyn III. 

484-5505 
Banquets for VVeddings. Shovvers & 

Ali Occasions 
Package Plans Available 

Accommodations for 50 to 160 

G A F ELECTRONICS. VCR 4 
TELEVISION SERVICE 

3020 W. 63rd St., Chicago. III. 
776-4110 

REPAIR ALL MAKES - FREE ESTIMATES 
CARRY IN OR HOME SERVICE 

ALL WORK GUARANTEED 
SPECIAL - CLEAN VCR $16 95 

MOEFFKEN'S THE 8USY BAKERY 
3044 W. 63rd St., Chicago, III. 

737-0390 
14736 S. Cicero (Mid-Oak Plaza) 

Midlothlan. I I I . 667-BUSY 
Traditional or Pountam VVedding Cakes 

Sweet Trays 

t I 
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Raytheon Corp. bendrovėje. Va
sario 23 d. išvyko į darbą, bet šį 
k a r t ą j au daugiau nesugrįžo — 
mi rė staiga. 

A. a. An tanas Prapuolenis 
p r ik lausė Šv. Kazimiero pa
rapijai, Lietuvių Labdaros dr-jai 
i r l ie tuviams skautams. Gimė 

Klaipėdoje. I JAV atvyko 1949 
m. 

Nuliūdime pasiliko žmona 
Stasė Prapuolenienė, sūnus, 
trys dukterys, sesuo su šeima, 
motina, du vaikaičiai ir daug 
kitų giminių. Ilsėkis Viešpaties 
ramvbėje! 

J . M. 

DRAUGAS, šeš tadienis , 1988 m. balandžio mėn. 2 d. 

Kaziuko mugėje skautų vadovai su svečiais. Iš kairės: A. Paužuolis, 
Lietuvos gen. konsulas V. Kleiza, Asta-Kleizienė ir G. Eidukaitė. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Elizabeth, N.J. 

N E P R I K L A U S O M Y B E S 
M I N Ė J I M A S 

L B E l i z a b e t h o a p y l i n k ė s 
valdybos pagrindinis metų ren
ginys yra Vasario 16-toji, nes tai 
brangiaus ia ir svarbiausia lie
t u v i ų t a u t i n ė šventė . Ka ip 
praeityje, ta ip ir šiais meta is 
p r i e l i e tuv ių Šv. P e t r o ir 
P a u l i a u s b a ž n y č i o s š a l i a 
Amerikos plevėsavo ir Lietuvos 
t r ispalvė. 

Mišias už Lietuvą laikė kleb. 
k u n . Pet ras Žemeikis ir kun. 
emer i t a s Juozas Pragulbickas. 
Pas ta ras i s pasakė gana nuošir
dų ir šventei pr i ta ikytą pa
mokslą. Parapijos choras, Liudo 
S tuko vadovaujamas, jausmin
gai giedojo Lietuvoj gyvenančio 
kompozitoriaus Gedimino Šukio 
sukur tas Mišias. Jų metu smui
k u pamaldų muz ik inę dalį 
taipgi papildė Ju l ius Veblaitis, 
pagrodamas po vieną J . S. 
Bacho ir W. A. Mozarto kūrinį. 

Pasibaigus pamaldoms visi 
dalyviai persikėlė į parapijos 
salę, kur prasidėjo antroji dalis. 
Minėjimą at idarė ir j am vado
vavo LB Elizabetho apylinkės 
p i rmin inkas Ju l ius Veblaitis. 
J i s pakvie tė solistę Angelę 
Kiaušaitę sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos h imnus . Po to buvo 
kun. Juozo Pragulbicko invoka-
cija. Toliau pirmininkaujant is 
p r i s t a t ė kalbėtoją , d a r čia 
niekad negirdėtą, Juozą Kojelį, 
a t sk r idus i ne t iš tolimosios 
Kalifornijos. Prieš tai j au buvo 
skelbiama, kad tai yra žmogus, 
pasižymėjęs visuomeninėj ir 
politinėj veikloj. Lietuvoj j is dir
bo mokytoju Kret ingos gimna
zijoj. Buvo jis k ie tas žemaitis, 
p a t r i o t a s , d i rbęs pogrindyje 
vokiečių okupacijos metais . Už 
savo lietuvišką veiklą buvo na
cių areš tuotas ir bausmę jam 
t e k o a t l ik t i net ke tur iuose 
kalėjimuose. 

Savo gerai paruoštoj kalboj 
prelegentas išryškino t r i s pa
g r ind in ius p u n k t u s . P i rma , 
m u m s reikia judint i ir įtaigoti, 
kad Lietuvos okupacija tebėra 
dar neišspręstų pasaulio valsty
bių problemų sąraše. Antra, 
m u m s reikia ieškoti ir surast i 
L ie tuvos by la i p a l a n k i ų ir 
į takingų draugų. Trečia, mes 
privalome atsižvelgti ir remti 
kovojančios tautos pas tangas 
nus ik ra ty t i okupacinės prie
spaudos Lietuvoje. Svečias kal
bėjo į t ikinančiai ir pa t raukl ia i 
ir jo kalba už t ruko maždaug 25 
m i n u t e s . Ž m o n e s i š k l a u s ė 
dėmesingai , lyg laukdami dar 
daugiau jo įdomių minčių. 

Meninėje dalyje pasirodė solis
t ė Angelė Kiaušai tė ir pianistė 
F rann ie Covalesky-Kavaliaus-
ka i tė , abi profesionaliai pasi
ruošusios menininkės. Kiaušai

tė yra baigusi vokalo studijas 
Curt is muzikos insti tute Phila-
delphijoj, o Kavaliauskaitė for
tepijono magistrą — Manhat tan 
School of Music New Yorke. 
Angelė padainavo šešias dainas: 
tr is lietuvių kompozicijas ir tris 
ne lietuvių. Viena iš lietuviš
kųjų dainų buvo čia gyvenančio 
komp. Juozo Stankūno Žibu
rėlis. Atliko ji Saulėtekį-Sau-
lėlydį, vieną čekų kompoziciją ir 
taipgi linksmąją Čigonę. Pianis
tė Kavaliauskaitė paskambino 
du techniškai gana sudėtingus 
Chopino kū r in iu s . Pub l ika 
abiem meninkėms nepagailėjo 
plojimų. 

Ką tik iš Baltųjų rūmų specia
liu paštu gautas puikiai sureda
guotas prezidento Reagano pa
reiškimas buvo perskai tytas 
energingos bendruomenininkės 
Rasos Ardytės-Juškienės. Ta 
prezidento proklamacija oku
puotos Lietuvos spaudoje sukėlė 
protestų pareiškimus. Girdi, 
nesikiškit į Lietuvos vidaus 
reikalus ir t.t . Tai p i rmas atsi
tikimas istorijoj, kad Amerikos 
prezidentas padarė tokį palan
kų pareiškimą. Tą raštą Federal 
Express paštu a ts iuntė pre
zidento specialus patarėjas Li
nas Kojelis. 

I Albino Stuko aukų para
ginimą labai jautriai atsiliepė 
visi minėjimo dalyviai ir greit 
sudėjo 2825 dolerius. Tai yra 
t ikrai įspūdinga suma, atsižvel
giant į t a i , kad ją sudėjo 65 
aukotojai. 

Trečiąją minėjimo dalį sudarė 
užkandžiai ir pabendravimas 
apatinėj salėj, kur žmonės galėjo 
pavalgyti i r jaukiai pabendrau
ti . Beje, Emilija Jurevičiūtė 
turėjo lietuviškų knygų ir spau
dos stalą. LB Elizabetho apy
linkės valdybą sudaro Arūnas 
Bitėnas, Rimas Bitėnas, Emili
ja Jurevičiūtė, tarybos narė 
Rasa Ardytė-Juškienė, Jul ius 
Veblaitis i r Albinas Stukas. Už 
ta i jiems priklauso padėka. 
Malonu patirti , kad aukų dar 

I Kerelienė, G. Deveikis, 
Nuotr. J . Tamulaičio 

atsiunčia paštu, minėjime ne
galėję dalyvauti lietuviai. Tai 
yra gražus tau t in io solidarumo 
pavyzdys. 

j . p . v . 

Worcester, Ma. 

M I R Ė A.A. A N T A N A S 
P R A P U O L E N I S 

Vasario mėnesio pabaigoje, po 
gedu l ingų šv . Mišių Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje 
į Notre Dame kapines buvo 
nulydėtas a.a. Antanas Prapuo
lenis, 51 metų amžiaus. Jo mir
tis buvo net ikėta . Velionis 30 
metų dirbo ka ip inžinierius 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

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

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

A.tA. 
DR. STEPONAS GEŠTAUTAS 

Gyveno Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. kovo 31 d., 9:20 vai. ryto, sulaukęs 76 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kražių mieste. Amerikoje išgyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterys Loretta, Kristina 

Kaiser ir žentas VValter, Daiva ir Vida Tansey, žentas Liam; 
anūkės Sana ir Aurelia Tansey; Vokietijoje svainis Adolf Lind-
hammer su šeima ir kiti giminės. 

Velionis buvo vyras a.a. Emmos Geštautienės. 
Kūnas pašarovtas šeštadienį, balandžio 2 d. ir sekmadie

nį, balandžio 3 d. nuo 3 iki 9 v.v. Petkus Marąuette koplyčoje, 
2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks balandžio 4 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėtas j Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas i Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę dukterys, žentai ir anūkės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

T A R P T A U T I N I S T E A T R O 
F E S T I V A L I S 

Chicagoje nuo balandžio 25 d. 
iki gegužės 29 d. vyks t ea t ro 
festivalis, dalyvaujant iš įvairių 
kraštų a t v y k u s i o m s aktor ių 
grupėms. 

NAUJU VYSKUPU ŠVENTINIMAS 
Naujų Chicagai paskirtų vys

kupų padėjėjų John Gorman ir 
Thad Jakubovvski įvesdinimas 
įvyks balandžio 11d. Šv. Vardo 
katedroje. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A . t A 
A N G E L Ė ANIULIENĖ 

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą žmoną, kurios netekau 1987 m. 
balandžio 16 d. 

Nors laikas bėga. bet aš jos niekada negalėsiu užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę. 

Už velionės sielą šv. Mišios bus atnašaujamos balandžio 
mėn. 16 d. 8:30 vai. ryto Tėvu Jėzuitų koplyčioje, prie Jau
nimo centro. 

Maloniai kviečiu gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose pamaldose ir kartu su manim pasimelsti už a.a. 
Angelę. 

Po mišių visi kviečiami pusryčiams į Dainos restoraną, 
71st St. ir VVashtenavv Ave. 

Nuliūdęs vyras Boleslovas 

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

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

Visos laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, IL. 60480. 

Tel: (312) 839-2511 

Mirus 

A.tA. 
MARIJAI MILAŠIENEI, 

jos d u k r a i , m i e l a i m ū s ų d r a u g e i MARYTEI MON 
Č I E N E I su š e i m a i r v i s iems k i t i e m s MILAŠIŲ ŠEI 
MOS n a r i a m s gilią užuojau tą re iškia 

Roma, Viktoras ir Linas Masiiai 

So. P a s a d e n a . Fla. 

R^j midlcind Fcdcrcil r 
Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2657 W E S T 6 9 t h STREET 

9 2 5 - 7 4 0 0 

BRIGHTON PARK 
4 0 4 0 ARCHER AVENUE 

254-4470 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
P A T A R N A U J A IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S . C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 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 . C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

BRIDGEVIEVV 
8 9 2 9 S. HARLEM A V E 

598 -9400 

LENDER 

1988 METAI — GERIAUSIAS LAIKAS APLANKYTI LIETUVĄ! 

1988 METŲ KELIONIŲ Į LIETUVĄ 
TVARKARAŠTIS 

TOUR 
N O . 

• M 
TOUR OEPABT ABRIVE MOSCOW MOSCOW HELSINKI 
COST LttA MOSCOW VILNIUS HELSINKI NEW YORK ITINERARY 

U-M1 e'-JttnUO MAY 24 MAY 25 MAY 27 JUNE 11 JUNE11 Ž J j į Į Mo«cow. 15 tfcgfits V*Xu» 
U - « 2 $1 975.00 JUNE 14 JUNE 15 JUN€ 17 

U - * * 3 $1,975 00 JULY 12 JULY 13 JULY15 

JUNE 27 

JULY 25 

JUNE 28 2 Niįt^ts Moscow 10 NigMj Velnius. 1 Night Hetiioki 

JULY 26 2 Nights Moscow, 10 N»gtit» Vilnius 1 Night Masinki 

U - — 4 $1.97500 AUGUST16 AUGUST17 AUGUST 19 AUGUST29 AUGUST 30 2 ffcghts Mo»cow. 10 mflftts Vilnius. 1 l *qm H * » r * , 

U - M 5 $1.975 00 SEPT 06 SEPT 07 SEPT 09 SEPT 19 S€PT 20 2 Nghts Moscow 10 W M » vintus. 1 N g N HeHtnK, 

Jei norite pasikviesti gimines iš Lietuvos aplankyti JAV ar Kanadą, dabar yra geriausias 
laikas. Nauji valdžios potvarkiai ryšium su giminių iškvietimu bei leidimu jiems lankytis 
užsienyje, yra žymiai palengvinti. Kreipkitės [ mus, pasiųsime smulkią informaciją. 

Spalvotam lankstinukui ir tolimesnei informacijai gauti, skambinkite ..tollfree" arba rašykite: 

Baltic American Holidays Ine 
ADtVtSONOF 

R O B E R T J . E L L Y N T R A V E L I N C . 
501 Fifth Avenue. New Yofx. N Y 10017 • (212)972-0200 

TOLL FREE 

1-800-835-5688 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 VVest 71 S t . , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1 4 1 0 S o . 5 0 t h Av. , C i c e r o 
T e l e f o n a s - 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

WE CAN SAVE YOU MONEY 

VISITOR'S HEALTH INSURANCE 
NO AGE LIMIT CALL OR VVRITE 

RAMESH PATEL 
IN ILLINOIS (312) 274-9540. OUT OF ILL. - TOLL FREE 1-800-344-4300 EXT 10 

3116 W. DEVON. CHICAGO, IL 60659 
QUALITY SERVICE TO COMMUNITY 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Il l inois 

Te le fonas — 652-1003 

-

' i 



B DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. balandžio mėn. 2 d. 

x „ D r a u g o " adminis t rac i ja 
š e š t ad ien į , balandžio 2 d., yra 
at idaryta iki 12 vai. dienos. Re
dakcija ir spaustuvė tą dieną ne
dirbs. Pirmadienį redakcija, 
adminis t rac i ja ir spaus tuvė 
dirbs visą dieną, kaip papras
tomis dienomis, ir išleis antra
dienio, balandžio 5 d., „Draugo" 
laidą. 

x P r a n a s Nenor ta , gyvenąs 
East Chicagoje. Ind., užsisaky
damas Lietuvos Knygos klubo 
leidinių, būdamas nuolatinis 
klubo narys, dar prisiuntė aukų 
20 dol. Už auką Lietuviškos 
Knygos k l u b a s nuoši rdžia i 
dėkoja. 

x S t u d e n t a i a t e i t i n i n k a i 
Velykų sekmadienį, balandžio 3 
d., 8 vai. vak. Jaunimo centre 
rengia velykinius šokius vi
siems. Prašoma atsivesti ir savo 
d r a u g ų . Gros . . G i n t a r o " 
orkestras . 

x M e l r o s e P a r k o ir apy
l i n k ė s L B rinkimų komisija 
praneša, kad rinkimai į XII LB 
tarybą bus šeštadienį, balandžio 
9 d., 4-6 vai. vak. ir sekmadienį, 
balandžio 10 d., 3-6 vai. po pie
tų. Rinkimai bus Eagles salėje, 
147 Broadvvay, Melrose Park. 
Melrose Parko LB r inkimų 
komisiją sudaro: pirm. A. Sinke
vičius, sekr. K. Ulis ir narys V. 
R a k a u s k a s . Prašome r ink i 
muose dalyvauti. 

x „ D r a u g o " a d m . 1988 ge
g u ž ė s m ė n . v idu ry organizuo
ja dviejų savaičių ekskursiją į Eu
ropą, aplankys Vieną Austrijoj, 
Budapeštą Vengrijoj, Zagrebą. 
Dubrovninką ir Medjugorie Ju
goslavijoje. Kelionės techniki
nius reikalus tvarko Amer i can 
T r a v e l Se rv i ce B u r e a u , 9727 
S. Western Ave., Chicago, IL 
60643. tel. 312-238-9787. Išvy
kimo data ir ki ta platesnė 
i n fo rmac i j a bus p a s k e l b t a 
vėliau. ( s k ) 

x G r e i t p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apy l inkėse . Skambink i t e 
R E M A X F I R S T , R i m a s 
S t a n k u s , tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(Sk.; 

x P r a l e i s k i t e s ava i t ę Pa-
• l a n g o s p l iaže! Už nedidelę pri
dėt inę kainą G. T. INTERNA
TIONAL birželio, liepos ir 
rugpjūčio mėn. ekskursijų daly
viai gali praleisti 7 dienas pri
vačiame kurorte Palangoje. Čia 
G i n t a r o muzie jus . B i r u t ė s 
ka lnas . 19 a. botanikos parkas . 
Čia palydėsite saulę nuo gar
siojo Palangos tilto! Kre ip t i s : 
10401 S. R o b e r t s Road, P a l o s 
Hi l l s , IL 60465. Tel.: (312) 
430-7272. 

(sk.) 

x Dėmes io ! Jeigu ruošiatės 
pirkti ar parduoti namą Cicero, 
Berwyn. Riverside, Westchester 
ar kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės į Alex 
Rea l ty . 5727 W. C e r m a k Rd., 
Cicero , IL . Tel. 656-2233. Įstai
gai vadovauja Aleksas Šatas ir 
sūnus V i k t o r a s . V i k t o r a s Ša
t a s — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. Įvertina pali
k imus. Jo patarnavimu naudo
jasi bankai , taupymo bendrovės 
ir privatūs asmenys. J e igu mes 
nega l im p a r d u o t i : mes gal im 
p a t y s n u p i r k t i ! 

(sk.) 

x N A M A M S P I R K T I PA
S K O L O S duodamos mažais 
mėnesiniais {mokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki 
tės j Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road — Tel. 
VI 7-7747. 

(sk.) 

x Gin tė D a m u š y t ė kalbės 
apie kel iauninkus į Sovietų 
Sąjungą vakaronėje ateinantį 
penktadienį, balandžio 8 d., 7:30 | 
v.v. Jaun imo centro kavinėje. 
Jos pranešimas bus iliustruoja
mas skaidrėmis. Vakaronę ruo
šia Chicagos atei t ininkų sen
draugių skyrius. 

x D a r k a r t ą p r i m e n a m e , 
k a d Ve lykų rytą, balandžio 3 
d., laikrodis pasukamas viena 
valanda pirmyn. Nuo sekma
dienio prasideda vasaros laikas. 
Bažnyčiose pamaldos ir eismas 
bus pagal naują laiką. Geriau
siai la ikrodžius p a s u k t i iš 
vakaro — šeštadienį. 

x I n g r i d a Bub l i enė , JAV 
LB Kultūros tarybos pirmi
ninkė, kovo 20 d. su Los Angeles 
LB apylinkės valdyba tarėsi 
VIII Premijų šventės reikalais 
ir ta proga buvo sušaukta spau
dos konferencija. Šventė bus 
gegužės 15 d. Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. 

x Moks l e iv ių a t e i t i n i n k ų 
k u n . A. L i p n i ū n o k u o p o s 
susir inkimas bus pas Rūtą Mu-
sonytę, 10529 So. Kildare, Oak 
Lawn, 111. 60453, penktadienį, 
balandžio 8 d., 7 vai . vak. Bus 
d i sku tuo jamos a lkohol io ir 
narkotikų problemos. Smulkes
nių žinių g a l i m a suž ino t i 
skambinant Mariui Tijūnėliui 
tel. 2474779. 

x Mari jos m o k y k l o s moky
to jas dr . S t e p h e n S h a w yra 
parašęs dviejų tomų veikalą 
apie Vidurio Vakarų Amerikos 
parapijas. Knygą diskutavo su 
Marijos aukšt . mokyklos direk
tore ses. Grace Ann, kur i 
palaikė jo tvi r t in imus. 

x B i r u t ė Žema i t i enė , Oak 
Lawn. 111., mums rašo: „Ačiū už 
kalendorių ir šv. Kalėdų sveiki
nimo korteles. Linkiu sveikų ir 
laimingų 1988 metų. Siunčiu 15 
dol. auką". Nuoširdus ačiū už 
auką ir linkėjimus. 

x K r i š t a n a v i č i a u s F o n d a s 
padeda išlaikyti Lituanistikos 
Tyrimo ir Studijų centrą, kurio 
užmojis yra išsaugoti mūsų tau
tos kul tūr ines vertybes ateitie? 
kartoms. Mūsų darbai reikalaus 
moralinės ir mater ial inės pa
ramos iš lietuvių visuomenės. 
Bendrai dirbant mūsų ateitis 
gali būti šviesi ir laiminga. 
Kviečiame visus į talką. Nuo 
mokesčių nurašomos aukos ar 
pasko los s i u n č i a m o s šiuo 
adresu: 5620 Sou th Cla remont 
Ave., Ch icago , IL 60636 USA. 
Telefonas (312) 434-4545. Pirmi
ninkas Robertas Vitas. 

(sk.) 
x I e š k o m a ra š t inės t a r n a u 

to ja pas gydytoją. Turi mokėti 
lietuvių ir anglų kalbas. Skam
binti 471-3300 darbo dienomis, 
9:30 v. ryto - 4 v. p.p. 

(sk) 

x D a r o m e n u o t r a u k a s pa
sams ir ki t iems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti . 
American Travel Service Bu
reau, 9727 S. Western Ave., 
Ch icago , 111. 6 0 6 4 3 . Tel. 
238-9787. 

(sk) 

x A m e r i c a n Trave l Service 
B u r e a u ruošia vienos savaitės 
kelione į Alaską š.m. rugpjūčio 
12-19 d. Informacijai skambin-

: kitę arba rašyki te: A m e r i c a n 
T r a v e l Se rv i ce B u r e a u , 9727 
S. W e s t e m Ave. , C h i c a g o , IL 
60643 tel.: 312-238-9787. 

(sk) 

x Ba l t i c M o n u m e n t s , Inc . . 
2621 W. 71 Street, Chicago. 111. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kai
nos, geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

x A k i n i a i s i u n t i m u i į Lie
tuvą . Kreiptis į V. Karosaitę 
- Optical Studio, 2620 West 
71 Street, Chicago. 111. 60629. 
Telefonas 7786766. 

(sk.) 

x V i n c a s U r b o n a s , Chicago, 
111., šv. Velykų proga sveikina 
„Draugo" redakciją ir administ
raciją, l inki geriausios sveika
tos, neblės tančios energijos ir 
dvasinės s t iprybės budin t lie
tuviško žodžio sargyboje. „Drau
go" p a r a m a i a t s iun t ė 20 dol. 
auką. Nuoš i rdus ačiū mūsų 
bendradarbiui už sveikinimus ir 
paramą. 

x K o m p . J u o z a s S t a n 
k ū n a s , El izabeth , N.J . , mūsų 
garbės p r enumera to r iu s , pra
tęsdamas „Draugo" prenumera
tą, pridėjo visą š imtinę lietuviš
ko žodžio pa la ikymui . Komp. J. 
S t ankūno įvair ių muzikos kū
rinių, leidinių gal ime užsisakyti 
pas kompozitorių arba „Drau
go" administracijoje. 

x A l d o n a A n k u s , Chicago, 
111., „ D r a u g o " nuoširdi rėmėja, 
l a n k ė s i „ D r a u g e " p r a t ę s ė 
p renumera tą su visa š imtine ir 
visiems palinkėjo geros sėkmės 
dirbant l ie tuvišką darbą. A. 
Ankui , mūsų garbės prenume-
ratorei , už dažną paramą dien
raščiui labai dėkojame. 

x M i k a s Č e s a s , Dovvners 
Grove, 111., su prenumeratos 
pratęs imo mokesčiu a ts iuntė ir 
20 dol. auką. M. Česą skelbiame 
garbės p renumera to r ium, o už 
auką t a r i a m e nuoširdų ačiū. 

x D r . J u s t i n a s D ė d i n a s , 
Oakbrook Terr. , 111., mūsų nuo
širdus rėmėjas, pra tęsdamas 
p r e n u m e r a t ą , p r idė jo visą 
šimtinę. Dr. J. Dėdinui , ..Drau
go" garbės prenumera tor iu i , 
t a r i ame nuoširdų ačiū. 

x M a i r o n i o m i n ė j i m a s Či
k a g o j e š.m. b a l a n d ž i o 10 d. 3 
v . p .p . Programoje: Maironis — 
a tg imimo da in ius , jo poezija ir 
dainos. Programą atliks: poetas 
B. Brazdžionis, sol. A. Gaižiū-
nienė, dek lamatorės D. Vaitke-
vičiūtė-Meilienė ir I. Toliušytė. 
Maironio gyvenimo vaizdus ir 
r a š t i j ą m a t y s i m e parodoje , 
k u r i ą r e n g i a Br . K v i k l y s . 
Minėjimą reng ia Korp! Neo-Li-
tuania . Visi kviečiami dalyvau
ti . 

(sk) 
x 1988 m. b a l a n d ž i o 28 d. 

L A I Š K A I L I E T U V I A M S ruo 
šia 2 savaičių ekskurs i ją į Pie
tų Ameriką. Bus lankomasi Rio 
de Jane i ro , Sao Paulo, Iguassu 
Falls ir Buenos Aires. Grįžtama 
gegužės 12 d. Kreipt is : Ameri
can Trave l Service Bureau , 
9727 S. Western Ave., Chicago, 
IL 60643. Tel. 312-238-9787. 

(sk.) 
x P a r d u o d a m a s n u o s t a 

b i a i g r a ž u s mūr in i s 5 kamb. 
namas į v a k a r u s nuo Pulaski . 
Naujai išdekoruotas, nere ikia 
jokio remonto; 2 auto. garažas . 
Jei jūs , a r jūsų paž įs tami ieško 
gero n a m o , n e a t i d ė l i o d a m i 
skambinki te R i m u i S t a n k u i 
361-5950. 

(sk) 

x A m e r i c a n T r a v e l Se rv i ce 
B u r e a u praneša, kad jų ekskur
sijų dalyviai t u r ė s gal imybę 
e k s k u r s i j o s m e t u g y v e n t i 
Kaune arba Palangoje. 

(sk) 

x L i g o s d r a u d i m a s atvyku-
šiems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreipt is pas A. Laura i t į , A & L 
In su rance Agency , 4 6 5 1 S. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk.) 

x K a u n i e č i ų i r jų p r i e t e l i ų 
d ė m e s i u i ! Dalyvaujantys G. T. 
I N T E R N A T I O N A L e k s k u r 
sijoje nr. 8808/F rugpjūčio 15-31 
d. gali r ink t i s apsistoti Kaune , 
vietoj Vi ln iaus . Neskubėdami 
galėsite apžiūrėt i Kauno ir apy
linkių įdomybes, pasivaikščioti 
Laisvės alėja su draugais ir 
g iminėmis . Š ios ekskurs i jos 
dalyviai t a i p pa t p ra le i s 3 
dienas Olandijoje. Vietų skai
čius r ibotas . Kreipt is : 10401 S. 
R o b e r t s R o a d . P a l o s Hills, IL 
60465. Tel . : (312) 430-7272. 

(sk) 

Lietuvių Fondo suvažiavime pranešimą daro buvęs tarybos pirm. Povilas 
Kilius. Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
V Y R E S N I Ų J Ų C E N T R O 

SEKLYČIA BRUZDA 

Vyresniųjų Lietuvių centro 
Seklyčioje ir tol iau trečia
dieniais vyksta įvairios pro
gramos. Tą dieną, neveikiant 
r e s t o r a n u i , jo patalpos y r a 
naudojamos paskaitoms, pašne
kesiams, filmams, skaidrėms. 
Tada tvarkingai eilutėmis su-
statome kėdes, nustumiame į 
šonus s ta lus ir susėdę r imtai 
klausomės prelegentų, klausia
me, prašome paaiškinimų. 

Kovo mėn . išklausėme labai 
aktual ią paskaitą — paaiški
nimus ap ie federalinių mokes
čių pakeitimus, naujas taisyk
les. Šią paskaita paruošė Gedi
minas Meilė , kur is ne t i k 
a i š k i n o ir a tsakinėjo į 
k laus imus , bet dar paruošė ir 

x L ie tuv ių r e s p u b l i k o n ų 
I l l inois lygos met in is a tžy-
m ė j i m ų b a n k e t a s į vyks 
balandžio 24 d., sekmadienį, 4 
vai. p.p. Lietuvių Tautiniuose 
namuose, 6422 So. Kedzie Ave., 
Chicagoje. Dalyvavimo auka 15 
dol. asmeniui. Rezervacijoms 
kreiptis: N. Maskaliūnienė, tel. 
361-5128, arba V. Jasinevičius, 
tel. 985-4905. Programoje: meni
nė dalis, pietūs, atžymėjimų 
į t e ik imai ir šokių muzika. 
Visuomenė maloniai kviečiama 
dalyvauti ir paremti lietuvių 
politinę veiklą. 

(sk) 

x R e i k a l i n g a l i e t u v i š k a i 
k a l b a n t i moteris prižiūrėt i 
vaikus ir gyventi kartu. Skamb. 
savaitės dienomis po 7 v.v., o 
savaitg. bet kada, tel.: 835-2832. 

(sk) 
x Amer ican Trave l Service 

B u r e a u parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie t u r i skristi iš New Yorko 
ir Washingtono į Chicagą, Los 
Angeles. Cleveland, ar k i tus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, ku r i s su t inka 
atvykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus . Tą patį patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Kreiptis į Amer i can Trave l 
Serv ice Bureau , 9727 S. Wes-
t e r n Ave. , Chicago, 111.60643. 
Tel . 1-312-238-9787. 

(sk.) 

x P e r k u au tomobi l ius ir 
k i tas p r e k e s jūsų giminėms 
Lie tuvoje . Tarpininkauju ne
brangiai. Pasit ikrinkite. Lydė
siu pirmą grupę balandžio 24 d. 
Siunčiu siuntinius, kargo į Lie
tuvą. Parūpinu s te reo , v i d e o 
aparatūrą. Giminėms iškviesti 
p a t a r n a v i m a s n e m o k a m a s . 
Skambinkite rytais 7-9 vai., 
vakarais iki 9 vai. ir šeštd., 
sekmd. (312) 4304145. Rašyki
te: R o m a s P ū k š t y s , 9040 S. 
R o b e r t s , Hickory HUls, 111. 
60457. 

(sk) 

konspektus su pagrindinėmis 
nurašymų sumomis ir įvairių 
taisyklių paaiškinimais. 

Kitą paskaitą paruošė dr. 
Kastytis Jučas , kuris kalbėjo 
apie kosmetinę chirurgiją, var
tojant Laserio spindulius. Pa
matėme, kad kosmetinė chirur
gija nėra tuštybės užgaida savo 
grožiui išryškinti. 

„Seklyčioje" turėjom malonų 
svečią kun. Antaną Saulaitį, SJ, 
kuris mums pakalbėjo apie ga
vėnios laiką, ypač sustodamas 
prie Didžiosios savaitės dienų. 

Kai ateina laikas taut iniams 
šokiams, estradiniams šokiams 
ar aerobikai, vėl stumiame kė
des į pasienius, krauname jas 
vieną ant kitos ir darome vietos 
ilgiems šokėjų šuoliams ir pla
tiems mostams. Juk nelengva 
šokių instruktoriams tramdyti 
šokio įkarščio pagautus pensi
ninkus. O kai vietos užtenka, 
šokiai vyksta sparčiai, geroje 
nuotaikoje. Ypač malonu stebėti 
didelę grupę mamų, močiučių, 
senelių -, bedarančių aerobikos 
mankštą: jų didelis būrys susi
renka trečiadieniais nuo 10 
valandos ryto. labai sąžiningai 
seka savo jauną mokytoją, kuri 
neatleisdama skaičiuoja „viens-
du-trys-keturi" ir visą valandą 
pr iverč ia j u d i n t i į v a i r a u s 
amžiaus raumenis ir kaulus. 

Vyrų aerobika ne tokia popu
liari — jų daug mažiau. Kurie 
lanko, atrodo, patenkinti ir taip 
pat sąžiningai „darbuojasi", 
nepraleisdami pamokų. Tačiau 
reikėtų didesniam skaič iui 
mūsų „ąžuolų" įsijungti į šią 
kūnui naudinga mankštą. 

Praėjusį trečiadienį turėjome 
ir išvyką į ,,Ice C a p a d e s " 
čiuožimo programą, kur i šiuo 
metu vyksta Rosemont Horizon 
patalpose. Vykome samdytu au
tobusu, tad malonu buvo pasi
kalbėti, be rūpesčio pasidalinti 
įspūdžiais ir nepavargus grįžti 
prie „Seklyčios" durų. Vadovė 
džiaugėsi, kad iš didelio būrio 
niekas nepaklydo ir kad visi 
buvo p a t e n k i n t i čiuožėjų 
programa. d j 

B R I G H T O N P A R K O 
KANDIDATAI I 
L B XII T A R Y B Ą 

Pi rmą ka r t ą iš Br igh ton 
Parko Vid. Vakarų apygardos 
ateina į LB tarybą net 6 geri 
k a n d i d a t a i . Ta i šv i e sus 
re iškinys s t ipr in t i Lietuvių 
Bendruomenę renkan t tarybos 
n a r i u s . Peržve lgus žemiau 
išvardintų kand ida tų asme
nines žinias, p rašoma juos 
išrinkti į LB XII-ją tarybą. 

Salomėja D a u l i e n ė , 61 m. 
amžiaus, mokytoja, ilgametė LB 
Brighton Parko apylinkės val
dybos narė, j au penkeri metai 
pare ig ingai vadovauja šios 
apylinkės veiklai, būdama tos 
apylinkės pirmininkė. Aktyviai 
reiškiasi Vasario 16-sios gim
nazijos šalpos komitete ir kitose 
lietuviškos veiklos organizaci
jose. Jos iniciatyva prie Nekal
to Prasidėjimo parapijos bažny
čios buvo pastatytas lietuviškas 
kryžius. Dalyvauja Lietuvos 
vyčių ir „Dainavos" choruose. 
Jos gera savybė — priimtų 
Bendruomenės darbo pareigų 
rūpestingas at l ikimas. 

R ū t a J u š k i e n ė , 40 m. 
amžiaus, turi magistro laipsnio 
diplomą, gautą Illinois u-te 
Chicagoje. Savo f inans ines 
ž inias dar gi l ino ku r suose 
Floridos, Oklahomos ir Texas 
universitetuose. Nuo 1976 m. 
dirba Standard Federal banke, 
tur inčiam a r t i bilijono dol. 
kapitalo, čia pasiekusi vyr. 
viceprezidentės postą. 5 metus 
ji buvo LB Br. Parko valdybo
je. Mokytojavo lituanistinėse 
mokyklose. 20 me tų mokė 
taut in ius šokius Br. P-ko litu
anistinėje mokykloje. Gerai gali 
vadovauti viešo pobūdžio rengi
niams. Yra Lietuvių Fondo 
taryboje ir valdyboje. 

Gai lė E iduka i t ė , 23 m. am
žiaus, yra baigusi Dariaus-Gi
rėno, Chicagos aukšt . l i tuan. 
mokyklas ir Pedagoginį litua
n i s t ikos in s t i t u t ą . 1985-87 
mokytojavo li tuanistinėje mo
kykloje. 1987 m. Illinois u-te 
baigė poli t inius ir istorijos 
mokslus. Tais pačiais metais 
įstojo į John Marshal teisės 
mokyklą. Yra „Aušros Var tų" 
t u n t o komendan te ir ASD 
valdybos korespondentė. LB 
Brighton Parko valdyboje — 
LJ s-gos atstovė. Domisi politine 
veikla. 1987 m. ji dalyvavo PLB 
valdybos suruoštoje politinėje 
konferencijoje Washingotne . 
Dėl OSI-KGB sandėrio su infor
maci ja l a n k ė s e n a t o r i u s , 
k o n g r e s m a n u s bei valdžios 
pareigūnus Washingtone. Turi 
ir daugiau lietuviškos veiklos 
kreditų. 

As ta Spurgy tė baigė Illinois 
u-tą Chicagoje, įgydama archi
tektūros mokslo diplomą. Dirba 
savo specialybėje. Baigė Br. 
Parko ir K. Donelaičio lituan. 
mokyklas, l ankė Pedagoginį 
lituanistikos institutą. Mokyto
javo Dariaus-Girėno l i tuan. 
pradžios m-je. Esu įsitikinusi, 
sako, Lietuvoje ir išeivijoje 
laisvės troškimo žiburys tebėra 
gyvas. Pasigirsta, kad lietuvių 
jaunimas išeivijoj nieko konkre
taus neatlieka. Tai netiesa. 
Pasižvalgė ras ime jų Chicagos 

IŠ ARTI IR TOLI 
A R G E N T I N O J E 

— Sus iv ien i j imas Lie tuv ių 
A r g e n t i n o j e gruodžio 13 d. 
oficialiai atidarė maudymosi 
baseiną vasaros sezonui. Kun . 
A. Steigvilas baseiną pašven
tino. Jaunimas ta proga pažaidė 
futbolą, tenisą ir kt. O sausio 17 
d. buvo Susivienijimo ansamblio 
„Dobilo" padarytos iš Jaunimo 
kongreso Australijoje sugrįžu
siam O. Levanavičiui gražios 
sut ik tuvės su vaišėmis. 

x R o s a r i o l i e t u v i ų j a u 
n i m a s nuo sausio 27 iki 30 die
nos turėjo Arroyo Seco vietovėje 
stovyklą, kurią parūpino Alber
tas Liutkevičius. Susivienijimo 
ir rosariečių būrį sudarė apie 30 
j aunuo l ių . Kun . J . Marg is 
s tovyk lą a p l a n k ė ir v i s u s 
nufilmavo. 

— A. a. S tasė P i l č i auska i -
tė -Urbonavič ienė mirė vasario 
2 d. po ilgos ligos. Argentinoje 
gyveno nuo 1927 m. Nuliūdime 
liko duktė su vyru Guillermo 
Bar i š ausku su vaikais . Pa
laidota Lanus kapinėse. 

— A.a . M y k o l a s S u d n i u s , 
81 m. amžiaus, mirė pereitų 
metų gruodžio 8 d. Lanus mies
te . Nuliūdime liko žmona Ona 
V e n c l a u s k a i t ė - S u d n i u v i e n ė , 
sūnus Mykolas su žmona ir 
v a i k a i s . P a l a i d o t a s L a n u s 
kapinėse. 

Prie išdžiūvusios Todd upės Alice Springs miestelyje Australijoje. Iš kairės: 
Andrius Stanaitis. Laima Lukavičiūtė iš Hamiltono, Darius Venclauskas iš 
Detroito, Zina Dresliūte iš Hartfordo, Daiva Ilginytė iš Chicagos, Algis 
Venclovas ir Rima Lukavičiūtė iš Hartfordo. 

Nuotr. Ritos Likanderytės 

miesto centre net naktim budin
čius dėl Lietuvos laisvės i r kt. 
darbus atliekančius. Jei būčiau 
iš r inkta į LB tarybą, ieškočiau 
veiksmingų veiklos būdų kelti 
Lietuvos laisvės reikalus. 

J o n a s C inkus , 24 m. am
žiaus. 1978-79 m. lankė Vasario 
16-sios gimnaziją. Tur i univer
siteto du bakalauro laipsnius — 
biologijos ir vokiečių kalbos. Pri
klauso Lietuvių Jaunimo s-gai 
ir Baltijos Jaun imo s-gai. L. 
Bendruomenė esą j am daugiau 
prie širdies, nes y ra tik viena 
o rgan i zac i j a , k u r i r e n k a 
valdybą slaptu ir demokratišku 
būdu. Nori įsijungti į Bendruo
menės veiklą, dirbti , kad išei
vijos l ietuviška gyvybė ilgai 
išsilaikytų. 

R a s a Mi l i auska i t ė studijuo
ja psichologiją Loyolos univer
sitete, darydama antrąjį baka
lauro laipsnį. Yra baigusi Chi
cagos aukšt. lituanistinę m-lą ir 
vienerius metus studijavo Peda
goginiam lituanistikos institu
te . Priklauso LJ s-gai, aktyvi 
s k a u t ė a k a d e m i k e . Domisi 
l ietuvių kul tūr ine, politine ir 
k i ta veikla. Kandidatuoja į LB 
tarybą, norėdama įsigyti orga
nizacinės patirt ies, nes laikui 
atėjus, lietuviškos veiklos dar
bo tęst inumą turės perimti čia 
gimę jaunieji lietuviai. 

(jš) 
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6247 S. Kedzie Avenue 
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T e l . — 776-8700 
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Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d. 

ADVOKATAS 
Vytenis L ie tuvn inkas 

2501 W. 89th Street 
Chicago, IL 80629 

Tel. 7780800 
Kasdien 9—6 vai vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 
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ALGIRDAS R. OSTIS 
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