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(Tęsinys) 

Eina nuo 1972 metų, 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus žodis 

kunigams 
Šiandien trokštu ne tik savo. 

bet visos katalikiškos dvasininki
jos vardu Dareikšti ir išryškinti 
mūsų dvasią, ko mes iš tiesų 
trokštame ir norime, ko dejuo
jam, dėl ko pergy venam ir ko rei
kalaujam. 

Kelis dešimtmečius katalikai ir 
kitų tikybų išpažinėjai mūsų 
krašte buvo išstumti iš viešojo 
gyvenimo. Apriboti bažnyčios 
sienomis, šventoriaus bei kapinių 
ribomis. Dabar vykstąs visuo
menės gyvenimo pasikeitimas 
kviečia bei ragina mus, hierar
chiją, kunigiją, tikinčiuosius, 
naujai pažvelgti į savo vietą 
šiandieninėje tautos istorijoje. 
Per kelis mėnesius nukrito daug 
žodžių varžtų, per pora pastarų
jų metų kai kurie žymūs tary
biniu respublikų kultūros dar
bininkai, o per šiuos ir mūsų res
publikos garsiai prabilo apie 
rel iginio gyvenimo reikšmę 
tautos dvasiai, jos moralei. 

Jau viešai pripažinta, kad 
mūsų tautos sielą sužalojo ne tik 
priverstinė kolektyvizacija, ne
planinga organizacija, bet ir 
beatodairiška ateizacija. Buvo su

žalotos žmonių sąžinės, kai j ie 
turėjo kalbėti ne tai, ką galvojo ir 
daryti ne tai, ką kalbėjo, kai 
turėjo niekinti, kas jų tėvams, o 
taip pat ir jiems patiems buvo ir 
yra šventa. Bažnyčia nepropaguo
ja keršto, nors ir pripažįsta, kad 
negalima lengvai užmiršti nusi
kaltimų žmoniškumui, nekaltų 
žmonių laisvei ir gyvybei. Tikin
tieji, t iesa , neorganizavo ir 
nevykdė trėmimų, juos vykdė 
kiti, nepasirašinėjo mirties ar il
gos nelaisvės nuosprendžių, ta
čiau buvo ir gal dar tebėra ti
kinčiųjų prigąsdintų, apgautų, 
gėdingoje skundikų, slaptų infor
matorių armijoje, kurie talkino 
anoms baisenybėms ir dabar 
tebetalkina priespaudos apa
ratui. Tokius tikinčius pasau
liečius, o ypač Bažnyčios darbi
ninkus kuo rimčiausiai mes įspė
jame: neapsigaudinėkim, netei
sinkime savo mažadvasiškumo, 
atminkime skaudžią atsakomybe 
prieš Dievą, prieš tautą. Jokia 
kaina mums neturi būt per didelė 
tam, kad galiausiai pasijustume 
laisvi, doros sąžinės žmonės. 

(Bus daugiau) 

Ar bus taika Lotynų kraštuose? 
W a s h i n g t o n a s . — Baltieji 

rūmai praneša, jog prezidento 
Busho vyriausybė prašė Sovietų 
vadą M. Gorbačiovą, kad, kai jis 
lankysis Kuboje, padaryti įta
kos, kad būtų įvestos demokra
t inės reformos Nikaragvoje ar
ba, kad savanoriškai nutrauktų 
savo paramą Sandinistų vyriau
sybei. Gorbačiovas atvyksta į 
Havaną šį sekmadienį ir Kubo
je išbus tris dienas. Laukiama, 
kad Gorbačiovas šį savo vizitą 
panaudos svarbiai kalbai. 

Baltųjų rūmų oficialus parei
gūnas pasakė, jog šiuo atveju 
turima reikalo su didele galybe 
ir Washingtono nuotaikos yra 
perduotos diplomatiniu būdu, 
ypač dabar, kai Sovietai yra 
lankstūs Viduriniuose Rytuose, 
Pietų Afrikoje ir Afganistane. 
„Mes paskelbėme savo naują 
politiką Centro Amerikoje, tegu 
tai padaro ir j ie" , kalbėjo minė
tas Baltųjų rūmų pareigūnas 
žurnalistui, kurio pavardė ne
skelbiama. Amerikiečiai mano. 
jog Amerika šį kar tą savo 
politika t ikrai siekia taikos 
Centro Amerikoje, tad yra atė
jęs laikas ir Sovietams parody
ti gerą valią, kalba Guido Fer-
nandez, Costa Ricos "Informacijos 
ministeris.,,Atėjo laikas sustab
dyti bet kokią karinę pagalbą 
Nikaragvai, kad būtų įgyven
dinta taika Centro Amerikoje". 

Dėmesys Managvai 
Jei Sovietai tęs savo ginklų 

pristatymą Nikaragvai arba per 
Kubą kairiesiems partizanams 
Salvadore ir Gvatemaloje, tai 
jokios taikos šiame regione 
nebus, aiškino Costa Ricos mi
nisteris. Maskva duoda maž
daug vieno bilijono ver tės 
ginklų metuose Nikaragvai, 
padeda ir ekonomiškai. Contras 
politinių veikėjų sugrįžimas į 
Nikaragvą, pastatytų Sandinis-
tus į keblią politinę padėtį, ir 

dėmesio centras iš Washingto-
no būtų perkel tas į Managvą. 
Sovietai taip pa t negalėtų b ū t i 
pasyvūs, o jei j ie ir toliau siųstų 
ginklus Nikaragvai i r Kubai , 
ta i parodytų pasaul iui , k a d 
jiems ta ika Centro Amerikoje 
nėra svarbu. 

Jei Sandinistai nes i la ikytų 
savo pažado, t a i Amerika turė tų 
atnaujinti savo kar inę paramą 
Contrams, pasakė ki tas Baltųjų 
rūmų pareigūnas, dalyvavęs pa
sitarimuose su Kongreso vadais. 
Jei Sovietai juos palaikytų, tai 
nebegalėtų bū t i jokios kalbos 
apie Gorbačiovo ta ikos misiją, 
kuri da r ir kituose regionuose 
nėra įgyvendinta . Kongreso 
Demokratu komiteto Cen t ro 
A m e r i k o s r e i k a l a m s p i r m . 
kongr. David Bonior sako, jog 
Gorbačiovas šiuo me tu t u r i 
puikią galimybę savo pokal
biuose su Castro pakeist i kar i 
nę pagalbą į ekonominę, ypač 
kai Amerika vienbalsiai su ta rė 
pradėti diplomatinę kovą už 
taiką Centro Amerikoje. 

Nauji vizitai Washingtone 
Paaiškėjo, jog kai Valstybės 

depar tamento sekretorius kal
bėjosi Vienoje su S o v i e t ų 
Užsienio reikalų minis ter iu E. 
Shevardnadze, jis prašė, kad 
nebesiųstų ginklų Sandinis-
tams. Shevardnadze jam atsa
kęs, jog Maskva tai gali svars
tyti t ik tada, jei Amerika nustos 
remti kariškai savo sąjunginin
kus t ame regione. 

Baltieji r ūma i pranešė, kad 
šiandien prez. Bushas pr i ims 
Venecuelos prezidentą Carlos 
Perez, o kitą savaitę a tvyksta 
Oscar Arias, Costa Ricos prezi
dentas. Kiek vėliau a tvyks ta ir 
naujai išrinktasis EI Salvadoro 
prezidentas Alfredo Crist iani . 
Gi Valstybės sekretorius J a m e s 
Baker III ketvirtadienį pasakė 
politinę kalbą Atlantoje užsie
nio politikos klausimais 

Vengrai sveikina Sąjūdį 
Kiti Rytų bloko nariai ty l i 

Tik viena detalė iš Kauno įvykusių nepriklausomybes minėjimo iškilmių Vasario 16 d. Žmonės 
tą dieną netilpo Kauno gatvėse, buvo net sulipv nr.t namų stogų, kad galėtų sekti pirmą kartą 
dešimtmečiais uždraustos šventės įvykių eiga 

Amerika ragina Contrų 
vadus grįžti į Nikaragvą 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Wash ing tonas . — Busho vy- „Tai labai svarbu, kad šis 
r iausybė nusprendė rag in t i planas būtų palankiai pri imtas 
Contras vadus, kurie turi savo Centro Amerikoje", sako Frank 
įstaigą Miami, grįžti į Nikarag- Guarini , demokratas iš New 
vą ir dalyvauti Nikaragvos Jersey, kuris yra Kongreso 
rinkimuose, kurie bus kitais komiteto narys Centro Ameri-
metais, kad jau dabar išbandytų kos reikalams. Tai esąs puikus 
Sandinistų vyriausybės nuošir- mūsų administracijos nutari-
dumą, praneša Baltieji rūmai . 
Kas mėnesį Contras vadovybė 
gaudavo 400,000 dol. įvairioms 
išlaidoms padengti , bet dabar 
toms politinėms operacijoms 
išlaidos sumažintos daugiau 
kaip per pusę. Apie tai Contrų 
politikams buvo pranešta šią 
savaitę Valstybės departamen
te. Tai pirmas praktiškas žings
nis, kai buvo pasirašytas prez. 
Busho ir Kongreso vadų susita
rimas remti t ik Hondūre esan
čių laisvės kovotojų išlaikymą 
bent iki Nikaragvos rinkimų. 
Tad ir politiniai vadai raginami 
sugrįžti į Nikaragvą, nežiūrint, 
kad juos marksist inė valdžia 
gali uždaryti į kalėjimą. 

Iš kariškių į pol i t ikus 
Baltieji rūmai , sakoma, nori 

priversti Contras vadus pradėti 
galvoti „politiškai". Tai reiškia, 
jog jie iš kariškių turi persi
orientuoti į politikierius ir jung
tis į Managvos politinį procesą. 
Washingtonas tuo būdu norįs 
išbandyti sandinistų pažadus, 
kaip jie rengiasi įvesti demo
kratines reformas. Tai esąs pats 
geriausias Sandinistų išbandy
mas, kai sugrįš partizanų vadai 
į Nikaragvą. Kai t ik Washing-
tonas pradėjo remti laisvės ko
votojus Reagano prezidenta
vimo pradžioje, Contras vadai 
įsikūrė Miami mieste. Vienas jų 
vadų — Adlofo Calero pastoviai 
važinėjo į Washingtoną prašyti 
Kongreso paramos. Busho vy
riausybė dabar įsakė susilaikyti 
Contras vadams nuo politinės 
veiklos Washingtone. nukreip
ti visą dėmesį į Managvą ir 
pradėti rinkimų kampaniją. 

Esminis vyr iausybės 
nutarimas 

Laukiama kaip į tai reaguos 
Nikaragvos komunistinė vy
riausybė. Kongreso vadų ir 
vyriausybės pasitarimų metu 
Contras vadai buvo nuolat 
informuojami. Norima, kad jie 
grįžtų savanoriškai ir nereikėtų 
Amerikos vyriausybei prievar
ta išsiųsti juos į Nikaragvą. 
Kongreso vadai pagyrė tokį 
prezidento Busho sprendimą. 

mas . 
Baltieji rūr- ai saVo, joe ragi

n imas sugrįžti Contras į Nika
ragvą, yra esminis dabart inės 
Amerikos vyriausybės nusista
tymas , kad Sandinistai būtų 
priversti laikytis savo pažado, 
ka i jie pasirašė susitarimą su 
Centro Amerikos valstybių pre
zidentais Ei Salvadore ir nu
statė rinkimų datą Nikaragvai . 

P r a n e š a m a , k a d C o n t r a s 
būstinės Gvatemaloje, Costa 
Ricoje, Hondūre ir Venecueloje 
tu r i būti uždarytos. Jose dirbo 
maždaug šimtinė apmokamų 
žmonių. Jie visi tu r i grįžti į 
Nikaragvą Manoma, kad ir 
pag r ind in i a i C o n t r ų vada i 
neatsisakys sugrįžti į Managvą. 

Mažinamos gynybos 
išlaidos 

Washingtonas. — Gynybos 
sekretorius Diek Cheney pareiš
kė, jog „žv ngždžių karo" raketų 
apsigynimo p rograma buvo 
žymiai Reagano administracijos 
p e r d ė t a ir y r a r e i k a l i n g a 
žymaus -umažinimo dabarti
niame biudžete. Cheney pavadi
no „Reagano apsaugos skėčio 
programa p "ieš branduolines ra
ketas svąjone ir realybės stoka", 
tačiau ji- pasakė, kad strate
ginio apsigj nimo iniciatyva turi 
būti tęsiama kaip apsiginklavi
mo programos dalis. Tai turėtų 
reikšti, ^ad daug kainuojanti 
priešbrand uolinė raketų pro
grama b is dar labiau mažina
ma. Pre7 Bushas paprašė Kon
gresą, kad šios rūšies gynybai 
būtų skinama 5.9 bil. dol., ta i 
reiškia, kad būtų ir toliau 
tiriama .žviagždžių karo" ini
ciatyvos programa fiskaliniais 
1990 m> tais. Atrodo, kad ir ta i 
bus ma; narna. Iš viso Gynybos 
departa nento metinis biudžetas 
ya 300 ulijonų dolerių. 

— Ankaroje Turkijos par
lamente debatų metu vienas 
Tėvynės partijos narys nušovė 
savo oponentą. Turkų įstatymai 
leidžia par lamento na r i ams 
nešiotis cinklus. 

— L ie tuvoje naujų vyskupų 
— prela to Juozo Žemaičio ir 
kunigo Juozo Matulaičio konsek
racija įvyko Kauno arkikatedro
je kovo 18 d. J i e paskirt i apaš
ta l in ia is adminis t ra tor ia is — 
pirmasis Vilkaviškio vyskupi
joje, o a n t r a s i s Kaišiadorių 
vyskupijoje. 

— S o v i e t ų Sąjunga išleido 
pirmą profesionalą sportininką 
Sergei Pr iak in žaisti profesinėje 
ledo r i t n b o komandoje. Jis 
pas i rašė su ta r t į su Calgary 
Flames komanda žaisti metams 
už 125,000 dol. atlyginimo. 
Su ta r t i s gali būt i pra tęs ta dar 
kel iems m e t a m s . 

— I spani jo je įvykusiame Pa
saulio ps ichia t rų organizacijos 
vykdomojo komiteto posėdyje 
buvo n u t a r t a priimti Sovietų 
Sąjungą į šią organizaciją. Už 
priėmimą balsavo 4 asmenys, o 
du sus i la ikė . Šį nutar imą dar 
turi pa tv i r t in t i plenumas, kurio 
posėdis bus Atėnuose spalio 
mėnesį. 

Washingtone buvo baigtas iš 
ka l t i n to jų pusės prokuroro 
liudininkų apklausinėjimas pul
k in inko Oliver North teisme. 
Toliau vyks gynybos advokatų 
l iudininkų apklausinėjimai. 

— P a l e s t i n o s Išlaisvinimo 
O r g a n i z a c i j o s v y k d o m a s i s 
komite tas nominavo savo vadą 
Arafatą prezidentu būsimajai 
P a l e s t i n o s v y r i a u s y b e i . Sį 
nu ta r imą tu r i patvir t int i 90 
asmenų t a ryba Tunise. 

— Pu l i t zer io premijos buvo 
paskirtos šią savaitę rašytojams 
ir žurnal is tams. Po dvi premijas 
gavo „Phi ladelphia Inąuirer 
ir ..Chicago Tr ibūne" už gerus 
k o m e n t a r u s ir r edakc in ius 
s t raipsnius. New York Times 
Maskvos biuro vadovas Bill 
Keller gavo premiją už puikius 
r epor t ažus bei t a r p t a u t i n e s 
žinias iš Sovietų Sąjungos. Iš 
viso Puli tzerio premija buvo 
paski r ta 21-nai l i teratūros ir 
žurnal is t ikos sričiai. 

— A f g a n i s t a n o laisvės kovo
tojai labai sustiprino Jalalabado 
miesto puolimą. Vienos paros 
metu buvo iššauta apie 8.000 
mažųjų rake tų į priešo linijas, 
tačiau komunis tų pajėgų nepa
vyko nugalė t i ir paimti miestą 

U k r a i n i e č i ų Bendruomenė 
Amerikoje ir Kanadoje pasi
kvietė iš Ukrainos keliasdešimt 
gimnazijos mokinių ir čia juos 
s u p a ž i n d i n a su ukra in ieč ių 
t au t ine veikla, istorija ir kalba, 
kurie po kelių mėnesių studijų 
vėl g r į š į dabar t inę Ukrainą. 

B u d a p e š t a s . — Rytų bloko 
tautos, kurios palaiko Gorbačio
vo reformas pakeisti komuniz
mo veidui, entuziastiškai rea
gavo į istorinius Sovietų Są
jungos rinkimus. 

Vengrijoje, kurioje Komu
nistų parci ja jau leido ir 
paske lbė daugel par t i jų 
rinkimus, kurie įsigalios kitais 
metais, su džiaugsmu savo 
spaudoje aprašo b u v u s i u s 
sovietų r inkimus i r cituoja 
Gorbačiovą sostinės dienraštis 
„Nepszabadsag", kuris pasakęs: 
„Mes einame į demokratiją". 
Vengrijos komunistai nuolatos 
kalba apie demokratijos įsive-
dimą, kai praėjusį gegužį buvo 
pašalintas partijos vadas Janos 
Kadar, kuris valdė Vengriją 
nuo 1956 m., kai Sovietų 
Sąjunga padarė invaziją į 
Vengriją. Dienraštis primena, 
kad po 70 metų Sovietai 
atsikratė kai kurių žymių savo 
komunistų ir pasirinko demo
kratijos atstovus. Ypač iškelia 
Maskvos „dienos didvyrį Borisą 
Yeltsiną". 

Sveikinimas lietuviams 
Dienraštis sveikina Lietuvos 

Sąjūdį — politinę lietuvių 
masinę organizaciją už laimėji
mą rinkimų ir pažymi, kad 
Sąjūdis kovoja už Lietuvos 
nepriklausomybę. Laikraštis ra
šo: ,Jei visa tai ištikrųjų yra 
tiesa, ta i yra visiems gera nau
jiena, nors abejonių dar nemaža, 
kadangi kraštas tik prieš kelis 
mėnesius pabudo i r sutelkė 
jėgas už savo laisvę". Daug 
oficialių k a n d i d a t ų t e n 
neišrinkta ir nauji veidai ateina 
į sovietų veiklos areną. 

Lenkijoje, kur partija žengia 
prie vienos partijos monopolio 
panaik in imo ir žada leisti 
laisvus rinkimus į savo naują 
Senatą birželio mėnesį, aprašo 
plačiai Sovietų r inkimus ir 
jiems pritaria. „Perestroikai pri
klauso kreditai, kad ten buvo 
tokie rinkimai", rašo „Zycie 
Warszawy". „Tai buvo puiki 
sovietams demokratinė mokyk
la". Bet Lenkijos komunistų 

p a r t i j o s „ T r y b u n a L u d u " 
komentavo, kad visa r ink imų 
kova buvo už socialistinius idea
lus. 

Mažai arba nieko n e r a š o 
Bulgarijoje, kurioje partijos 

vadas Todor Zivkov tik lūpomis 
pasisako už Gorbačiovo refor
mas, bet praktiškai nieko nege
rina. „Robotničesko Delo" laik
raš t is rašo, jog Sovietai pade
monstravo gilų demokrat in į 
cha rak te r į naujoje r i n k i m ų 
s i s t emo je" . Sofijos s p a u d a 
pastebi, kad ir jų r inkimai 1991 
m. bus pagrįsti reformomis. 

Čekoslovakijoje, Rytų Vo
kietijoje ir Rumunijoje, kurių 
vyr iausybės pa s i s ako pr ieš 
reformas, oficialiai spauda dar 
n ieko nerašė apie Sovie tų 
Sąjungos rinkimus. 

Prahoje partijos vadai, kurie 
daugiausia tebėra t ie , kurie 
buvo Sovietų paskirt i , k a i buvo 
įvykdyta invazija 1968 m. ir 
visos „Prahos pavasar io" refor
mos sužlugdytos, nek re ip i a 
dėmesio į Gorbačiovo argumen
tus ir raginimus pravesti refor
mas. Policija t e n labai stropiai 
suiminėja s t u d e n t u s , ku r i e 
dažna i bando demons t ruo t i 
prieš komunistų režimą. 

Rytų Vokietija tiek žiauriai 
pasisako prieš reformas, kad net 
užd raudė Sovietų Sąjungos 
laikraščius pardavinėt i gyven
tojams, kad j ie nesužinotų kas 
darosi pas rusus . 

Rumunijos partijos vadas dar 
labiau laiko savo geležinėje 
rankoje rumunus, k u r partie
čiams gyvenimas y r a labai 
geras. Apie Sovietų r inkimus 
nebuvo ten rašoma. 

OSI išvarė — Austrija 
priėmė 

Salzburgas. — Į Austriją at
vyko 75 m. Josef Eckert, kuris 
II Pasaulinio karo metu buvo 
sargybinis SS nacių Auschvvit-
zo koncentracijos stovykloje. 
Amerikos OSI įstaiga jį depor
tavo už tai , jog j i s 1956 m., 
gaudamas Amerikos vizą, nebu
vo p a s a k ę s , k a d t a r n a v o 
sargybiniu Auschvvitze. Austri
ja sutiko jį priimti. Užsienio 
ministerija žada pravesti jo 
apklausinėjimus apie to meto 
situaciją. į kurią jis buvo 
patekęs ne savo noru. 

Mažiau karo pajėgų 
V i e n a . — Reuter io žinių 

agentūra praneša, jog Čekoslo
vakija ir Bulgarija pažadėjo 
sumažinti savo karines pajėgas. 
Čekoslovakijos komunistų vy
riausybė pranešė, jog nutarė 
karo reikalams išleisti 15% ma
žiau ir savo kar iuomenę suma
žinti 12.000 vyrų, t a ip pat 
i šve s t i 850 t a n k ų , 165 
ginkluotus šarvuočius ir 51 karo 
lėktuvą iš aktyvios tarnybos. 
Taip pat 50% bus sumažintas 
divizijų skaičius. 

Bulgarijos biudžete karo rei
ka lams skir ta 12% mažiau. 
Kariuomenė ten bus sumažinta 
10,000 vyrų. 200 t anka i s , 200 
artilerijos, 20 karo lėktuvų ir 5 
la iva i s . Londono žvalgybos 
žiniomis. Čekoslovakija tur int i 
197,000 kareivių aktyvioje tar
nyboje ir 280,000 rezerve, 3,400 
t ankų , daugiau k a i p 3,000 
šarvuočių ir daugiau kaip 450 
lėktuvų. 

KALENDORIUS 

Balandžio 1 d.: Venancijus, 
Teodora, Rimgaudas, Dainora, 
Hugonas. 

Balandžio 2 d.: Atvelykis . 
Pranciškus Pauliet is . Elona. 
Jostautas. Vardą. 

Balandžio 3 d.: Ričardas, 
Rimtaute, Vytenis, Kristijonas. 

Balandžio 4 d.: Izidorius, 
Eglė. Algaudas. Ambraziejus, 
Šilinis. Vimbauras. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:36, leidžiasi 6:15. 
Temperatūra šeštadienį 491., 

sekmadienį 53 1., pirmadienį 
551.. antradienį 50 1. 

» 
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„ATEITIES SPINDULIAI" 
I G N A S MEDŽIUKAS 

Beletristika Kas juose rašė ir ką rašė? 

Pirmojo pasaul in io karo fron
tas perskyrė lietuvius. Daugelis 
jų, frontui a r tė jant , pas i t raukė 
ar buvo priversti t r a u k t i s gilyn 
į Rusiją. Kit i l iko vokiečių 
okupuotoje Lietuvoje. Evakuo
jantis į ry tus aukštesniosioms 
mokykloms, su jomis išvyko 
daugelis mokytojų ir mokinių, 
kurie buvo įkurd in t i įvairiuose 
Rusijos miestuose, daugiausia 
Voroneže. Čia buvo įsteigtos dvi 
naujos bern iukų ir mergaičių 
gimnazijos. Moksleiviai stengėsi 
ne tik mokytis, be t ir lavintis, 
įsijungdami į organizacijas, ku
rių stipriausia buvo Ateitinin
kų. 

Nuo 1916 m. spalio 1 d. iki 
1917 m. rugsėjo 1 d. Petrapily
je, ir nuo to laiko iki 1918 m. 
gegužės mėn. Voroneže buvo 
leidžiamas moksleivių ateiti
ninkų l i te ra tūros , mokslo ir 
visuomenės mėnesinis laikraš
tis „Ateities Spindul ia i" . Re
d a k t o r i u m p a s i r a š i n ė d a v o 
Liudas Noreika, bet redakcija 
buvo ko lek tyv inė . Joje y ra 
dirbę: P. Karvelis , kun. M. Kru
pavičius, P. Butėnas , S. Dabušis 
ir Galdikaitė. 

Štai prieš akis guli retai ran
damas išlikęs leidinys „Ateities 
Spindulių" 1917 m. vasario — 
kovo — balandžio Nr. 5-6-7, taigi 
išleistas daugiau ka ip prieš 70 
metų. Šis jungtinis numeris turi 
beveik 90 p u s i . (177-264). 
Turinys įvairus. 

Eiliuotoji poezi ja 

Pradedama Pe t ro Vaičiūno 
(1890-1959), v ė l i a u žymaus 
lyriko i r d r a m a t u r g o , i lgu 
eilėraščiu „Skardžia i žvanga 
ginklai", dedikuotu kun . J. Tu
mui -Vaižgan tu i . P o e t a s ap
dainuoja l ikimą artojo, kurio 
ramų gyvenimą sudrumstė ka
ras, sudegino n a m u s , o jį patį 
išbloškė į svetimą kraštą. Jis il
gisi Tėvynės i r įsiklausęs tar
tum girdi jos balsą ir skundą, 
kad retežiais buvo varžoma jos 
krūtinė, nes mylėjusi Laisvę. 
Eilėraštis užbaig iamas: 

Įšėlusios kriokia kanuolčs, 
Čiurlena kraujuoti upeliai... 
Ein' sūnūs Tėvynės varguolės 
Laisvužės ieškoti šaliai. 
Nenos t abu . k a d v y k s t a n t 

karui, kūryboje buvo ski r iama 
daug vietos ka ro temat ika i . 
S v y r u o n ė l i o p s e u d o n i m u 
pasirašęs au to r ius eilėraštyje 
„Karžygio m i r t i s " sako: 

Čionai gi. va, draugas štai guli 
nubalęs. 

Priglaudžia vien sniegas jį 
šaltas. 

Išjojo krūtinės be vilties, 
be galės 

Dar sunkiasi kraujas nekaltas. 
Panašiai Bočių Atmintojo eilė

raštyje „Karo d a i n a " nusa
komas bernelio žuvimas. Toliau 
inicialu P pasirašytas eilėraštis 
..Vystančioms gėlėms" yra tar
tum ats isveikinimas su jaunys
te. Dar yra Šakelės pseudonimu 
du ei lėraščia i „Mot ina i " ir 
..Rožes". Putino-Vinco Mykolai
čio (1893-1967) eilėraščiai „Už
mik" ir . .Snaige- Atrodo, kad 
Mykolaitis š iuos ei lėraščius 
paraše s tudi juodama Petrapilio 
dvasinėj akademijoj , kurią jis 
lanke 1915-1917 metais 

P a p a r č i o Žiedu pas i rašęs 
a u t o r i u s kūrinėlyje „Sielos 
a š a r a " iškelia jauno žmogaus 
išgyvenimus, sukėlusius ilgesio 
j a u s m ą ir kentė j imą.Ne be 
re ikalo autorius šį kūrinėlį 
skir ia „pirmai- mano širdies 
s a p n ų svajonei, nejučiomis 
palietusiai ir sužavėjusiai mano 
sielą". 

Panašiais išgyvenimais supin
tas y ra ir Kirvelio slapyvardžiu 
pasirašytas vaizdelis „Pajūry", 
kur jaunuolis, susitikęs mergai
tę , su ja kalbasi gėrėdamasis 
jūra . Visai skir t inga yra J. Ru-
d e n i a u s a p y s a k a i t ė , ,Pas 
šaltyšių", kurioje kaimo vyrai, 
šal tyšiaus (seniūno) pakviesti, 
kalba apie prasidėjusį karą ir 
gandus , kad moterys bus ima
mos į kariuomenę. Tuo ypač 
susirūpinęs Apuokynės Plėt-
jurgis, turįs jauną gražią žmoną. 
Iš t ikrųjų Saltyšius j iems per
duoda vaito (viršaičio) reika
lavimą pristatyti kariuomenės 
r e i k a l a m s n u s t a t y t ą kiekį 
veršių, vežimų ir vyrų. 

Literatūros istorija 

Is tor ikas dr . J. Totoraitis 
(1872-1941) rašo apie kun. 
Silvestrą Gimžauską (1844-
1897), didelį gimtosios kalbos, 
t au tos senovės bei tautosakos 
mylėtoją, ir pateikia jo kūrybos 
pavyzdžių, iš kurių vienas „Pro 
Lydos mūrus pravažiuojant"; 
p i rmas šio eilėraščio posmelis 
toks: 

Paveizėjus ant tų mūrų, 
Kaip gi liūdna širdžiai mano! 
Nėr jau stogo, nėr jau durų — 
Žydai ožkas viduj gano. 

Auklėj imo ir et ikos 
klausimai 

Įdomus vokiečių pedagogo ir 
etiko dr. F.W. Foersterio straips
nio „Būdas ir l ik imas" ver
t imas , kurio vertėjas pasirašęs 
t ik inicialu L. Čia atskiruose 
poskyriuose aptar iama likimo 
patyr imas, kliūtys, susirūpi
nusių raminimas, nusižudymas. 
I švadoje : n u s i ž u d y m a s ta i 
pabėgimas iš gyvenimo ir kaip 
toks griežtai smerktinas. Foers
ter io pedagogines mintis Lie
tuvoje išpopuliarino M. Peč-
kauskaitė (1878-1930), buvusi jo 
mokinė, kur i , persiėmusį jo 
pedagoginėmis idėjomis, plačiai 
jas paskleidė Lietuvoje. Tai įver
t indamas , Lietuvos universite
t as 1928 m. jai suteikė garbės 
dak ta ro laipsnį. 

Religiniai ir pasaulėžiūriniai 
k lausimai 

, , P a s t a b o s pr ie r e l ig in ių 
klausimų tyrinėjimo" straips
nyje autorius, pasirašęs inicialu 
K, kelia reikalą susipažinti su 
k i tų pasaulėžiūrų pagrindais, 
kad galėtų atremti daromus 
p r i e k a i š t u s . Bet k a t a l i k a s 
moksleivis tur įs būt i susipa
žinęs ir su savo religijos mokslo 
pozityviu pamatavimu. Be to. 
sakoma, svarbu žinoti, kiek 
d a u g Kat . Bažnyčia amžių 
slinktyje y ra prisidėjusi prie 
kul tūros progreso. 

Straipsnio „Mečnikovo filozo-
fija" autorius gydytojas E. D. 
(Eliziejus Draugelis, gim. 1888 

Susi t ikimas su B. ir Ir. Gajauskais Chicagoje. Nekal to Prasidėjimo bažnyčioje, po Dainavos reli
ginio koncerto kovo mėn. 19 d. Iš kairės: I eil. — Petras Pet ru t is , prel. dr . Juozas P runsk i s , dr. 
Pe t ras Kisielius. Balys Gajauskas, Irena Gajauskienė, Jadvyga Damušienė , Asta Kleizienė. kon
sulas Vaclovas Kleiza ir Juozas Žadeikis; II eil. — Juozas Polikaitis. Atei t ininku Federacijos vadas , 
dr. Adolfas Darnusis ir Jonas Žadeikis. Nuo t r V Ž 

KUR TAVO ŠIRDIS? 
Šaltą kovo 4-tos, šv. Kazimie

ro dienos popietę, Clevelando 
, ,A te i t i e s " klubo valdybos 
sukviesti, rinkomės Dievo Mo
tinos parapijos konferencijų 
kambaryje dvasinei atgaivai, 
g a v ė n i n i a m sus ikaupimui , 
minčių pasidalinimui. Pirmi
ninkė Nijolė Palubinskienė 
ateit ininkų ir svečių būriui 
pristatė šios popietės pravedėją, 
viešnią iš Putnamo, seselę Igne 
Marijošiūtę. 

Seselė Igne kvietė mus „at
sigaivinti Viešpatyje". Bendrai 
sugiedota giesme iš Lietuvos 
jungėmės su broliais ir sesėmis 
Tėvynėje, tą dieną iškilmingai 
švenčiančiais šv. Kazimiero 
šventę. 

Ses. Igne kėlė mintį, kad ne 
pamokslai, bet patirtis mums 
padeda dvasiniai augti ir bręsti. 
Labai svarbu bendra malda, 
dalinimasis savo patirtim su 
kitais. Tai nelengva, nes žmogui 
būdinga netikėti, nepri imti , 
nepasit ikėti , sustoti pusiau
kelėj... 

Buvo keliami klausimai: ką a š 
pats asmeniškai tur iu daryti, 
kad bręsčiau dvasiškai? Kaip 
derinti įstatymą su sąmoningu 
tikėjimu? Ar mano Viešpats y r a 
man gyvas asmuo, ar t ik įstaty
mų Dievas? Nešam atsakomybę 
ir už tuos, kuriuos mylim, ypač 
savo va ikus ; t a č i au t i k r ą 
tikėjimą perduoti jiems galime 
ne tikybos pamokom, o tik gyvu 
pavyzdžiu. Ne išorė (įstatymas) 
mus veda į santykį su Dievu, 
bet vidinis pergyvenimas, jautr i 
širdis. 

Dievo Karalystė pasižymi at
laidumu. Mums tereikia pilnai 
„atsiverst i" — pasukti savo 
širdis pilnai į Jį. Seselė aiškino, 
kad šio atsivertimo reikia trijose 
plotmėse. Pirmiausia — dvasi
ni., tuo metu būdamas k a r o 
gydytoju Baltgudijos fronte, 
vienas iš Ateitininkų pirmūnų 
miręs Brazilijoj) oponuoja pr ieš 
rusų fiziologą Mečnikovą. pagal 
kurio teoriją pasaulyje yra daug 
netikslumo ir netobulumo, kur į 
turi žmogaus protas pataisyti. 
Straipsnio autorius dr. Drau
gelis sako, kad gamtoje y r a 
t ikslingumas ir kaip pavyzdį 
nurodo : į kraują p a t e k u s 
bakteri joms, baltieji kraujo 
ru tu l iukai su jomis kovoja. 
Žmogus esąs gamtos dalis, o virš 
visko yra Tvėrėjas. Straipsnis 
datuotas 1916.11.25 d. iš k a r o 
lauko. 

P a s i r a š ę s in ic ia la is S .S . 
straipsnyje „Medice, cura te ip-
sum" (Gydytojau, gydyk pa t s 
save) a tsako į p r i e k a i š t u s 
Markizui Tigrui Nėrkonori į jo 
„Ateities Spindulių" pirmojo 
numerio kritiką, įdėtą 3,4,5 
„Neprikl. Lietuvos" numeriuo
se. 

(Bus daugiau) 

nio: atpažinti, kad gyvenimas 
yra dovana, kad esu kviečiamas 
į dvasinę, ne medžiaginę ke
lionę. Antra, doros ir etikos 
plotmėj: negana gerų darbų — 
išorės; reikia klaust savęs koks 
mano vidus, kokios vertybės? 
Ar mano sąžinė nuosekli? O gal 
aš t ik pasirenku, ką noriu 
tikėti, o kita atmetu? Ar Jėzaus 
vertybės yra mano vertybės? 
Trečioji plotmė — visuomeninė: 
koks mano nusiteikimas žmoni
jai? Ar jaučiu atsakomybę už 
visumą? Tad kur mano širdis? 
Kristus jau yra su manim, bet 
aš tur iu leisti Jam veikti many
je ir per mane... 

Daug gerų minčių girdėjome. 
Diskusijose pasidalinome iški
lusiais klausimais, neaišku
mais. Gera buvo atsigaivinti 
Viešpatyje. Esam d ė k i n g i 
seselei Ignei bei „Atei t ies" 
klubo valdybai už šią popietę. 
Čia t ik pradžia. Jei norime, kad 
mūsų gyvenimas pasikeistų, 
reikia šiomis mintimis gyventi, 
jas visokiais būdais puoselėti. 
Pagelbinių priemonių netrūks
ta. Seselė atkreipė dėmesį, kad 
labai naudinga ir gera šiam 
reikalui yra vyskupo P. Balta
kio Sielovados tarybos suaugu
siųjų dvasinio ugdymo komisi
jos atspausdinta ir platinama 
Gavėnios programa. Šis leidi
nėlis gaunamas veltui parašant 
ses. Ignei (I.C.C.-Rt. 21 , Put-
nam, CT 06260). Šiame leidinė
lyje randama medžiaga tinka
ma naudotis asmeniškai ar 
grupinėms diskusijoms, būre
liams bet kada, ne tik gavėnios 
metu, ir bet kokia proga. Net ir 
šią popietę, formaliam suėjimui 
pasibaigus, diskusijas girdėtais 
klausimais ir pokalbius dvasi
nėm temom tęsėm svetainėje 
prie kavos puoduko ir paruoštų 
vaišių... 

Juo labiau stengiamės savo 
dvasinį augimą puoselėti, tuo 
džiaugsmingesnis būna mūsų 
ALELIUJA Velykų rytą pasi
tinkant Prisikėlusį Kristų.. 

Dalia Staniškienė 

KNYGOS L I E T U V O S 
ATEITININKAMS 

Lietuvos a te i t in inkams šiuo 
metu labai reikalingos knygos, 
kurios padėtų veiklai ir narių 
lavinimuisi . Chicagos sendrau
gių ateitininkų skyr ius skelbia 
knygų vajų Lietuvos ateiti
n inkams. Turintieji Girniaus, 
Maceinos, Šalkauskio a r kun. 
Ylos knygas, kur ias sut ik tų pa
aukoti Lietuvos a te i t in inkams, 
yra prašomi jas atnešt i j Baltic 
Bakery, 2616 W. 69 Street, 
Chicagoje. Sendraugių skyrius 
pasirūpins knygų pers iunt imu 
Lietuvos a te i t in inkams. Sky
r ius t a ip pat dėkoja Baltic 
Bakery savininkei Aldonai An-
kienei už talką knygų vajui. 

SUTINKAMA ATSIMINIMŲ 
KNYGA 

Ateinantį penktadienį, balan
džio 7 d., 7:30 v.v. Jaunimo cent
ro kavinėje vyks Chicagos atei
t ininkų sendraugių skyriaus 
ruošiama vakaronė, kurioje bus 
sutikta neseniai a tspausdinta 
inž. Kazio Pabed insko atsi
minimų knyga. Su knyga supa
žindins „Ateit ies" žurnalo re
daktorė Danutė Bindokienė. 
Sendraugių sky r iu s kviečia 
visus vakaronėje dalyvauti . 

NAUJOS KNYGOS 

„Ateities" Literatūros fondas 
greitai atiduos spausdinti kun. 
Ričardo Mikutavičiaus poezijos 
knygą „Kad Lietuva neišsi
vaikščiotų". Ši knyga yra ALF 
įnašas Donelaičio sukakčiai. 
Taip pat renkamas Kazimiero 
Barėno romanas ir ruošiama 
spaudai antroji Editos Nazarai-
tės poezijos knyga „Mechaniš
koji mūza". „Ateities" Litera
tūros Fondas kviečia visus 
literatūros mėgėjus tapti fondo 
nariais: už 25 dol. metinį įnašą 
ALF nariai gauna visas šįmet 
leidžiamas knygas be pri
dedamo mokesčio. 
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą pereme 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel. — 476-2400 

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

0R. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

2555 VV. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Fields. 111. 

Tel. 748-0033 
Valandos pagal susitarime 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
WA 5-2670 a rba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Tai. 925-8288 

507 S. Gilbert, LaGrange, IL. 
Tel. 352-4487 

DR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

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

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

Of». 735-4477; 
Raz. 246-0087; arba 248-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai . LU 5-0348; Raz. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9; antr 12-6: penKt 10-12: 1-6. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIU LIGOS 

3900 W. 95 St. 
Tai . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. ta i . 471-3300; raz. 442-8297 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

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

Pirm . antr . ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

Ar gali įvykti didesnis stebuk
las, kaip vienam asmeniui bent 
sekundę matyti pro ki to akis? 

Henry David Thoreau 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS 

4149 W. 63rd St. 
Tel. 7 3 5 - 7 7 0 9 

Šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Medical Clrnlc 
217 E. 127 St. — Lemont. IL 60439 
Priklauso Palos Comrrunitv Hospttal •' 

Stiver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 257-2265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. 767-7575 
5780 Archer Ava. 

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

DR. LINAS A. SIDRYS 
A K I Ų LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 W . 7 1 st S t r s s t 
Susi tar imui : t reč. . ketv. . šešt 

4 3 6 - 5 5 6 6 

Ofs. tai. 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai pirm . antr . Ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 

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

•r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. Tai . 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 
Tai. 476-2112 

9525 S 79th Ave . H'Ckory Hills. IL 
Tai. 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

Card iac Diagnosis . Ltd. 
Marquet te Medica l Bui ld ing 

6132 S Kedz ie 
Chicago. IL 60629 

Tel . 436-7700 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies T Krauiagysiių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. V IUJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

_ Amber Chlropractlc — 
5S22 S. WoH Rd. 

W e s t * m Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

rel. kabineto Ir buto: OLymplc 2-4159 

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

Kasdien 1 M 8 vai vak 
išskyus treč šešt. 12 iki 4 vai popiet 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave., Elgin, III. 601-20 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava. , Surte 324 ir 

5635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 
Tol. 565-2960 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal sus'tanmą 

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 Tumasomo kabinetą pereme 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 VVest 71 st Street 

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

3 iki ? v v Tik susitarus 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto tel. RE 7-1168; 
Reztd. 385-4811 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybe — Vidaus ir plaučiu ligos 

2636 W 7 ls t . St.. Chicago, III. 
Tel.: 436-0100 

11800 Southwest Hlghway 
Palos Heights, III. 60463 

(312)361-0220 (312)361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kabineto tai. 776-2880. rez. 448-554! 

EDMUNDAS VIŽ INAS. M.D. . S.C. 

Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai 

6165 S. Archer Ave. (prie Austm) 
Valandos cagai susitarimą 

Tel. 565-7755 
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Tautos rezistencija 

VIENYBĖS ŠEŠĖLYJE 
Paskutinio karo metu prancū

zų nugalėtas ir pabėgęs genero
las Charles de Gaulle iš Lon
dono panaudojo prancūzišką 
žodį rezistencija. Tai reiškė 
visos tautos vieningas pasi
priešinimas okupantui, prievar
ta užėmusiam kraštą. Tuo metu 
kaip tik buvo užimta Prancūzija 
ir jos dalyje įsteigta marionetinė 
vyriausybė Vichy mieste. Gen. 
de Gaulle kalbėjo savo tautai 
apie rezistenciją 1940 m. 
birželio mėnesį. Vėliau rezis
tenciją savuose kraštuose prieš 
nacius išsivystė Danijoje, Belgi
joje, Olandijoje, Norvegijoje ir 
kt. Lietuva jau seniai buvo pra
dėjusi rezistencinius žygius 
prieš ją okupavusią Sovietų 
Sąjungą, o paskiau prieš vokie
čius, kurie taip pat Lietuvą 
laikė okupacinėse replėse. 

Rezistencinės pastangos ir 
rezistencijos žygiai pasibaigė 
tuose kraštuose, kuriuos buvo 
užėmę vokiečiai. Turėjo pasi
baigti ir Pabaltijy, bet nesibai
gė. Rezistencija dar aštriau pra
sidėjo, iš naujo okupavus Sovie
tų Sąjungai ir parodžius savo 
aštrius dantis prieš okupuotas 
tautas, visomis priemonėmis 
norėdama jas sunaikinti ir iš
trinti iš žemės paviršiaus. 

Lietuvos rezistencija prieš So
vietų Sąjungą labiau išryškėjo, 
kai įvyko sukilimai Rytų Vokie
tijoje, Lenkijoje, Vengrijoje, pa
galiau Čekoslovakijoje. Tų 
sukilimų aršus ir žiaurus malši
nimas, žudant net komunistų 
vadovus, parodė ir Vakarams, 
kad Sovietų Sąjunga yra tikras 
grobikas ir tikrai nori siekti vis 
toliau ir toliau į vakarus su savo 
komunistinėmis idėjomis ir 
sava valdžia. 

Net matydami sukilimus ir 
žiauriai nežmoniškus jų malši
nimus, Vakarai tylėjo. Jie netei
kė pagalbos nei savo buvusiems 
pagelbininkams, nei gailėjosi 
savo kaimynų, nei naikinamų 
tautų, lyg jos būtų medžiai, 
šalia pasodyti ir neneša naudos. 
Pradėjo atsikvošėti tik tada, kai 
komunizmo grėsmė pasirodė 
reali laisvoms Vakarų Europos 
valstybėms, buvo pavojinga net 
tolimai Amerikai, nes jau pra
dėjo atsirasti ir grasinti jos 
pašonėje. 

Lietuvai ir visam Pabaltijui 
grėsė išnaikinimas iki 1953 m. 
Baisūs trėmimai, žemės ūkio 
sunaikinimas, nekaltų žmonių 
kankinimas ir žudymas buvo 
komunizmo žymės, prieš kurias 
tautos atsilaikė tik nepaprasta 
drąsa, pasiaukojimu, kančios 
nebojimu ir nenusileidimu oku
pantui ir jo pataikūnams ar bai
liams. Niekad rezistencijoje ne
dalyvauja visa tauta. Dalyvauja 
tik drąsieji herojai, tik gyvybės 
nesigailį ir didesnę meilę tikėji
mui ir tėvynei turį paskiri žmo
nės. Lietuvių tauta tokių turėjo, 
nors daug jų ir žuvo. Lietuvių 
tauta išvystė rezistencines pa
stangas iki nežemiško hero
jiškumo, nors iš anksto žinojo, 
kad jie vieni savo tautos neišgel
bės. Jų drąsa ir auka padrąsino 
kitus ir pažadino aukotis dėl 
tėvynės ir giliausių religinių įsi
tikinimų. 

Jei po žiauriojo Stalino mirties 
palengvėjo pačiai tautai, tai 
nepalengvėjo tiems drąsiesiems, 
kovojusiems už tautos gyvybę. 
Daugelis ir po to mirė Sibiro tai
gose ir tundrose, prie Lediniuo-
tojo vandenyno ar negyvena
mose stepėse. Dalis sugrįžo 
toliau tęsti rezistencinių žygių, 

nors be sveikatos ir be žmogiš
kų jėgų. Net savame krašte jų 
niekas nenorėjo priimti, nes ko
munizmo pataikūnai bijojo išsi
duoti prisidėję prie komunis
tinės niekšybės. Daugelis dargi 
nenorėjo dalintis tremtinių 
paliktais ir pasisavintais daik
tais. Daug metų turėjo praeiti, 
kol buvę Sibiro tremtiniai galėjo 
pradėti gyventi žmonišku gyve
nimu, nors ir savame krašte. 

Prasidėjus persitvarkymui ir 
kitokiam gyvenimui, nereiškia, 
kad jau sunyko rezistencija ir 
kad tauta nesipriešina okupan
tui, kuris savo geležinėje ranko
je laiko valdžios vadeles. Gal da
bar tas pasipriešinimas pasidarė 
jau viešas, gal jis kiek laisve
snis, bet rezistencija neišnyks, 
kol neišnyks okupacija, diktatas 
ir tvarkymas iš Maskvos ne
mokšų biurokratų. Galima tik 
tiek pasidžiaugti, kad jaunoji 
karta, kuri išaugo komunizmo 
meluose, apgaulėje, dėmėtoje is
torijoje, supras, ką reiškia tik
roji laisvė ir kas yra tikroji 
savos tautos meilė. 

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJE 
- DARBAS DARBĄ VEJA 

Rimties valandėlei 

DU SKOLINTOJAI 

Rezistencija pagal tą patį 
Charles de Gaulle iš Prancūzijos 
reikalavo vienybės ir vieningos 
aukos. Tos pat vienybės reikia 
bet kokiai tautai ir bet kokiose 
aplinkybėse vedamai rezisten
cijai prieš okupantą. Niekas ne
gali tarnauti dviem viešpa-
čiams: okupantui ir savo tautai. 
Bet vienybė atsirado šešėlyje 
Prancūzijoje, kai naciai įkūrė 
sau palankią vyriausybę Vichy 
mieste. Vienybė ats idūrė 
šešėlyje Skandinavų kraštuose, 
kai ten atsirado išdavikų, vadi
namu „Quislingų" (pagal pavar
dę). Mums geriausiai žinoma 
vienybės stoka pirmoje ir antro
joje bolševikų okupacijoje, taip 
pat ir esant vokiečių nacių val
džiai. Sukiliminė laikinoji 
vyriausybė buvo nuvers ta 
savųjų rankomis, pasiduodant ir 
parsiduodant Gestapo apgavys
tei. 

Labai gerai žinoma ir antro
sios bolševikų okupacijos metu 
lietuvių tautos rezistencija, besi
tęsusi apie dešimt metų. Taip 
pat labai gerai žinoma, kad ta 
rezistencija buvo išduota 
savųjų, o ne nugalėta tik sve
timų okupantų, kurie norėjo 
užgrobtas Pabaltijo turtingas 
žemes paversti savo kolonijo
mis, savo ideologijos skleidėjais 
ir savo žiaurumų scenomis. Tiek 
pirmame, tiek antrame bolše-
vikmetyje tautos rezistencija 
kentėjo ir dar tebekenčia nuo 
savųjų parsidavėlių, tautos išda
vikų, vienybės griovėjų. Ir šie 
yra pavojingesni pačiai rezis
tencijai, negu okupacinė val
džia, negu pati okupacija. 

Lietuvių tauta okupacijoje, 
visas Pabaltijys, visos sateli
tinėmis padarytos valstybės turi 
rezistenciją prieš okupantą, bet 
labiausiai prieš savuosius. Šiuo 
metu tauta tėvynėje, išeivija 
laisvėje vienybę laiko tik 
šešėlyje, nors tikroji rezistencija 
tėra galima tik okupuotuose 
kraštuose, taigi ir Lietuvoje. 
Tauta ir išeivija žino, kad turi 
siekti vieno tikslo — laisvės, kad 
turi dirbti net tėvynės rezis
tencijoje vienam tikslui — nepri
klausomybei. Tačiau gaila, kad 
susivienyti tam tikslui nesuge
ba nei tauta vergijoje, nei tau
tos dalis išeivijoje. O dabar kaip 
tik labiausiai tikrajai rezis
tencijai reikia vienybės ir tėvy
nės meilės. 

Pr . Gr. 

Naująją JAV LB krašto valdy
bą sudaro senjorai ir junjorai, 
kurie savo laisvalaikį pašvenčia 
bendruomeniniams darbams — 
lietuvybės ir tautos labui, ne
kreipdami dėmesio į pasirekla-
mavimą. 

Visgi jaučiu pareigą, kaip LB 
krašto valdybos pirmininkas, 
trumpai pristatyti valdybos 
atl iktus darbus ir ateities 
veiklos planus, o jų yra labai 
daug. 

1988 m. lapkričio mėn. nauja
jai JAV LB valdybai perėmus 
pareigas, staigiai užklupo visa 
eilė nenumatytų būtinų darbų. 

Gorbačiovas New Yorke 

Gorbačiovo apsilankymas 
New Yorke buvo pasitiktas ir 
lietuvių ir pabaltiečių efekty
viai organizuojant demonstra
cijas, spaudos konferencijas. 
Buvo išvystytas spaudimas per 
Baltuosius rūmus, senatorius ir 
kongresmanus į rusų delega
cijas, kad būtų atšauktas gro
buoniškas Molotovo-Ribbentro-
po (Stalino-Hitlerio) paktas, 
kurio pasekmėje buvo okupuo
tos Pabaltijo valstybės ir pasi
dalinta Rytų Europa. 

Tuo reikalu lietuvių išeivijos 
veiksniai (Vlikas, PLB, Altą ir 
JAV LB krašto valdyba) žaibo 
greitumu sugebėjo paskelbti 
bendrą pareiškimą lietuvių išei
vijai, kviečiant visus bendrai 
akcijai už pilnutinės laisvės 
sugrąžinimą lietuvių tautai. LB 
darbuotojai atliko savo darbą 
sąžiningai ir efektyviai. 

Specialus vajus 

Greitai buvo suorganizuotas 
specialus finansinis vajus pa
remti atgimstančiai tautai. Dar 
prieš Kalėdas buvo pasiųsti 
aštuoni tūkstančiai laiškų, į 
kuriuos labai dosniai atsiliepė 
išeivija. J a u gauta aukų 
daugiau kaip 146,000 dol. ir iš 
jų už 50,000 dol. jau nupirkta 
popieriaus (išeivijos dovana tau-

DR. ANTANAS RAZMA 

Washingtone. Kaip buvo minė
ta krašto valdybos laiške, spe
cialaus vajaus reikalu centras 
atieka milžinišKu informacijos 
darbą tautos išsilaisvinimo eigo-

„Lituanus" numeris, kurį sure
dagavo dr. Saulius Sužiedėlis. 
Jis taip pat dar suredaguos t am 
tikslui specialų leidinį (apie 120 
psl.), prie kurio gal prisijungs 
latviai ir estai. Be šių dviejų lei
dinių paminėti 50 metų sukaktį 

tai) išleisti Lietuvoje A. Šapokos per LB apylinkes atsiliepė dos

jė. JAV LB krašto valdyba tiip- nuo Hitlerio-Stalino Pabaltijo 
riai rems Informacijos centrą ir valstybių pasidalinimo, bus 
stengsis veikti ta linkme, kad 
centras pasidarytų visos išei
vijos informacijos centru. 
Turint galingą, visų lie

tuvių organizacijų remiamą 
centrą, tautos balsas ir išeivijos 
veiklos atgarsiai daug stipriau 
atsiskambėtų pasauliniame in
formacijos tinkle. 

Taip pat yra gauta daug pra
šymų įvairiems projektams 
įgyvendinti Lietuvoje. Juos 
svarstysime ir pagal galimybę 
bei būtinybę juos stengsimės pa
tenkinti, tikėdami dar daugiau 
aukų sulaukti iš visuomenės. 
Krašto valdyba su talkininkais 
yra pasiryžusi šią misiją atlikti 
pavyzdingai. 

Viena bėda, kad nėra laisvo 
nevaržomo kelio, kuriuo būtų 
galima persiųsti įvairias 
dovanas į Lietuvą. Reikia „kom
binuoti" per atskirus asmenis, 
kas pareikalauja daug laiko,, 
važinėjimo, telefoninių pasi
kalbėjimų. Be to. yra ir rizika, 
kad visuomenes pinigais 
nupirkti daiktai tautai gali mui
tinėje ar kitur „užkliūti". 
Žinoma, negalime išsigąsti 
rizikos, nes tauta, išsivaduo
dama iš Maskvos jungo, dau
giau rizikuoja, negu išeivija. 
Tauta reikalauja didelės 
visokios mūsų paramos ir mes 
negalime „pavargti" šiame 
darbe. Greitu laiku bus paskelb
tas jau įgyvendintų ir planuo
jamų projektu sąrašas tautai 
paremti. 

Vasario Šešioliktosios mi
nėjimai taip pat pareikalavo 
skubios akcijos. Buvo atspaus
dintas specialus lankstinukas ir 
kartu pasiųsta daugiau kaip 
8,000 laiškų, į kuriuos lietuviai 

Lietuvos istorijai papildomai 
200,000 egzempliorių, o 
100,000 egz. parūpino pat i 
tauta. 

Iš tų pačių aukų buvo pasiųs
tas video aparatas, kompiuteris 
ir magnetofonas Lietuvos Lais
vės lygos (LLL) ir Lietuvos 
Persitvarkymo sąjūdžio (LPS) 
organizatoriams. 

Dešimt tūkstančių dol. pasiųs
ta Lietuvių Informacijos centrui 
(LIC), kuriam labai sėkmingai 
vadovauja kun. Kazimieras Pu-
gevičius ir Gintė Damušytė 
New Yorke ir Viktoras Nakas 

niomis aukomis, kurios bus 
panaudotos LB darbams, kurių 
atsiranda vis daugiau ir 
daugiau. 

Būsimi renginiai 

Daromi pasirengimai pami
nėti Birželio 14 ir kitus didžiuo
sius trėmimus į Sibiro lagerius 
bei kalėjimus. Taip pat reikia 
atitinkamai atžymėti Moloto-
vo-Ribbentropo grobuonišką 
sutartį rugpjūčio 23 d., nuo ku
rios pasirašymo šiemet sukanka 
50 metų. Tam tikslui jau yra 
Jono Kučėno išleistas specialus 

išleistas specialus lankstinukas 
(20,000 egz.) masiškai dalinti 
amerikiečiams demonstracijų 
metu. Visi tie trys spausdiniai, 
aišku, leidžiami anglų kalba, 
pareikalaus daug finansų ir dar
bo valandų. 

Lietuvių tautos kankinių-did-
vyrių apsilankymai Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse yra kraš
to valdybos dideliame dėmesyje 
ir tam skiriama daug laiko, 
pasiaukojimo, finansų. Jie savo 
didžiu dvasiškumu, darbais ir 
veiksmais yra už s i t a rnavę 
tautos ir išeivijos didžiausios 
pagarbos ir paramos. 

Be išvardintų vienkartinių di
džiųjų darbų, visi kiti nuolati
niai LB planai vykdomi pilnu 
tempu. Jie apima visą švietimo 
tarybos lituanistinių mokyklų 
tinklą, kultūros tarybos kūrybi-
n ius projektus, soc ia l in ių 
reikalų tarybos pagalbą vyres
niesiems, religinių reikalų tary
bos užduotį, informacijos sritį, 
jaunimo, sporto reikalus, sekre
toriato ir būstinės darbus. 
Daugybė kitų darbų — posė
džiai, suvažiavimai, pasitarimai 
reikalauja iš valdybos ir tarybų 
darbuotojų daug savanoriško 
laiko ir pastangų. 

Visa tai yra mūsų išeivijos 
pasididžiavimas, kad nesame 
vien tik asmeninių turtų kro
vėjai, bet taip pat randame 
laiko ir jėgų aukštiesiems tau-
tos,lietuvybės išlaikymo ir dva
siniams idealams. 

Dar ne v i skas 

Įvairūs kiti rūpesčiai ir nesu
sipratimai pareikalauja daug 
brangaus laiko ir nereikalingo 
sielvarto. Krašto valdyba skiria 
ypatingą dėmesį ryšiams su or
ganizuotu ir neorganizuotu jau
nimu, kad visas jaunimas būtų 
įtrauktas į plačiąją lietuvių 
veiklą, ypač surištą su tautos at
gimimo misija, kuri taip ryškiai 
prasiveržė į tarptautinę plotmę 
praeitais metais. Atsiranda kri
t ikų, kur ie puola k r a š to 
valdybą, kad ji kuria naują jau
nimo organizaciją ir ardanti jau 
veikiančias jaunimo organiza
cijas. Grynas nesusipratimas. 
Krašto valdyba įvairiais būdais 
remia organizuotą jaunimą, bet 
taip pat rūpinasi neorganizuo-

Vienas fariziejus, vardu Simo
nas, pakvietė Jėzų pas save 
pietų. Viešpačiui esant prie 
stalo, atėjo moteris, kuri buvo 
žinoma mieste nusidėjėlė, atsi
nešė alabastrinį indą kvapaus 
tepalo ir, priėjusi iš užpakalio 
prie Jėzaus kojų. verkdama ėmė 
laistyti jas ašaromis, šluostyti 
savo galvos plaukais, bučiuoti jo 
kojas ir tepti jas kvepalais. Vaiz
das mums sunkiai supran
tamas. Tačiau reikia žinoti, kad 
tais laikais valgydavo pusiau 
gulomis, pasirėmę kairiąja 
alkūne, o dešine ranka imdami 
valgius. Todėl ir toji moteriškė 
lengvai priėjo prie Jėzaus kojų 
iš užpakalio ir. gailėdamasi sa
vo nusikaltimų, pagerbė Vieš
patį, bučiuodama jo kojas, lais
tydama jas savo ašaromis ir tep
dama kvapiu tepalu. 

Fariziejus šeimininkas pasi
piktino. Jis pasikvietė Jėzų pie
tums , norėdamas jį arčiau 
pažinti, daugiau apie jį sužinoti, 
nes žmonės jį laiko pranašu ir 
Mesiju, o štai čia prie jo kojų toji 
nusidėjėlė. Fariziejui tuoj kilo 
mintis: jei jis būtų pranašas, tai 
žinotų kokia ši moteris, kuri jį 
liečia. Juk ji nusidėjėlė. Į fari
ziejaus pasipiktinimą ir abejonę, 
ar Jėzus gali būti pranašas, Jė
zus atsako trumpu palyginimu 
apie du skolintojus, pateisina ir 
pagiria tą moterį, papeikia fa
riziejų ir save apreiškia, kad jis 

tu jaunimu arba jaunimu, nu
tolusiu nuo lietuviškos veiklos. 
Tam tikslui ir yra speciali 
krašto valdybos vicepirmininkė, 
kuri kartu su organizuotu 
lietuvių jaunimu nori pritraukti 
„nubyrėjusį'' lietuvių jaunimą 
į lietuviško gyvenimo veiklą ir 
paramą atgimstančiai lietuvių 
tau ta i . Neapgalvota kritika 
neigiamai veikia į jaunuosius 
idealistus veikėjus, kurie taip 
nuoširdžiai gyvena lietuvybės ir 
tautos idealais ir savo išsi
mokslinimu bei ryšiais su įta
kingais amerikiečia is nori 
pagyvinti lietuvių bendruome
ninę veiklą, ją iškeliant į tarp
tautinę plotmę. 

Net nepajutau, kiek daug jau 
prirašiau, o reikėtų paminėti, 
kad art inasi viršūnių kon
ferencija balandžio 15-16 d. 
Detroite, kur suvažiuos PLB. 
Kanados LB ir JAV LB darbuo
tojai spręsti bendrą darbų koor
dinaciją lietuvių veikloje ir at
gimstančios tautos rėmime. Tą 
patį balandžio 14-16 d. savait
galį Washingtone JAV Jaunimo 
sąjunga rengia seminarą lie-

(Nukelta į 6 psl.) 

yra Dievas. Palyginime išryš
kėja Viešpaties ir Dievo gailes
tingumas nusidėjėliams. Bet 
paklausykime paties palygi
nimo. 

„Jėzus prabilo: ,Simonai, 
turiu tau ką pasakyti'. Tas 
atsiliepė: ,Sakyk, Mokytojau!' 
„Skolintojas turėjo du skoli
ninkus. Vienas buvo skolingas 
penkis šimtus denarų, o kitas — 
penkiasdešimt. Jiems neturint 
iš ko atiduoti, jis dovanojo 
abiem. Katras labiau jį mylės?" 
Simonas atsakė: „Manau, jog 
tasai, kuriam daugiau dovano
ta". Jėzus tarė: „Teisingai nus
prendei" (Lk. 7, 41-43). 

Kaip matome, pokalbis tarp 
Jėzaus ir fariziejaus yra trum
pas. Jėzus tarsi prašo žodžio, o 
fariziejus t rumpa i atsako: 
„Sakyk. Mokytojau!" Tačiau 
fariziejus davęs leidimą Jėzui 
kalbėti, išgirs ne taip jau 
malonių dalykų. Tie du skolin
tojai buvo pasiskolinę ne taip 
jau dideles sumas: vienas 500 
denarų, kitas 50. Tikriausiai 
pasiskolino iš didelio reikalo pas 
pinigų skolintoją palūkininką. 
Niekas juk pinigų neskolina be 
pelno. Kartais tokie skolintojai 
labai pralobsta. nes už paskolin
tus pinigus plėšia dideles 
palūkanas. 

Bet Kris taus palyginime 
įvyksta ne t ikė tas dalykas: 
skolintojam tiems dviem varg
šams, netur int iems iš ko 
grąžinti skolą, abiems dovano
ja. Paprastai skolintojai nero
dydavo gailestingumo. Neturin
čio iš ko grąžinti skolą, pa
imdavo užstatu žmoną, vaikus 
ir laikydavo juos vergais, kol ne
bus grąžinta skola. 0 čia pasi
elgta kitaip. Kristus, piešdamas 
gailestingo skolintojo pasi
elgimą, norėjo parodyti Dievo 
gailestingumą nusikaltusiems 
žmonėms. Todėl Kristus, papa
sakojęs tokį nepaprastą atsi
tikimą, klausia fariziejaus: 
„Kuris labiau bus dėkingas, 
kuris labiau mylės gailestingą 
skolintoją?" Fariziejus atsako 
teisingai: tas, kuriam daugiau 
dovanota. Bet šis atsakymas fa
riziejui yra fatališkas. Jis turėtų 
tą vargšę nusidėjėlę pagirti, o 
save pasmerkti. Palyginimo pa
grindinė mintis tokia: dėkin
gumo meilė atsako dovanotos 
skolos didumui. Jėzus savo die
viškuoju žinojimu. Dievo gailes
tingumą paverčia kita taisykle: 
kokia meilė, toks ir atleidimas, 
dovanojimas. Anoji moteris pa
rodė didelę meilę, taigi jai ir 
daug atleidžiama. 

J . V. 

KELIONĖS LIETUVON 
DIENORAŠTIS 

ALFONSAS NAKAS 

Kas man yra geras, tam ir aš 
geras; kas man negeras, ir tam 
aš geras, nes juk gerumas yra 
dorvbė. Nuoširdiems aš esu 
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Kaip visada, iš Europos į Siaurės Ameriką skridom 

„laikui sustojus", nes su saule kartu, į vakarus. Pir
mąkart skridau pirmoje eilėje, priešais virtuvę. Kojas 
galėjau laikyti ištiesęs, kaip namie, sėdėdamas ant so
fos. Tokia vieta lėktuve verta ekstra šimto dolerių, o 
gavau be jokio primokėjimo ar pastangų. Ir dar ne 
viskas. Sėdėjau tarp dviejų olandžių. Viena, gal 22 me
telių, emigravusi Amerikon, dirbanti Chicagos vidur-
miesty, grįžo Olandijoj aplankiusi artimuosius. Su ja 
mažai tesikalbėjau. Antroji, prie lango, Ph.D., profe
sorė, gal 45-rių, Amerikon skrido dviem savaitėm, 
skaityti paskaitų pedagogų seminaruose. Ir ne bet kur: 
vieną — Aspen, CO, kitą Washington, DC. Jos paskaitų 
temos? Jaunimo švietimas bei auklėjimas 21-mojo šimt
mečio pradžioj. Ji — maloni, įdomi pokalbininke, vis
kuo domėjosi. 

Amerikos padangė buvo giedra. Matom žemę. 
Gaila, gaila, kad skridom ne per Detroitą, o per 
Šiaurinį Michiganą, Hurono ir Michigano ežero 
pakrantėm... 

nuoširdus ir nenuoširdiems aš „ ,. . . . . ., . ». , T , .. , Kelionę ir rastrų užbaigus esu nuoširuds. Juk nuoširdų- * 
mas yra dorybė. Keliavau Europon 1972-jų vasarą. Tik penktą 

Laotse dešimtį peržengęs, jaučiausi dar pakankamai jaunas 

ir stiprus būti pats sau ponas. Ir ponavau. Be jokios 
ekskursijos. Laisvas, už rankos nevedamas. Tuomet po 
Vokietiją ir Šveicariją sukiodamasis palaukiau iš 
Lietuvos grįžtančio jaunėlio sūnaus, vos gimnaziją bai
gusio, ir tik su juo dviese pasileidom į Prancūziją, 
Italiją, Ispaniją. 

Jau didesniu būreliu, jau šešiese (trys šeimos nariai 
ir trys šeimos draugai) keliavome 1977 m. vasarą į 
Lietuvą, o po to keletą savaičių po Vakarų-Pietų 
Europą. Ir tuomet dar nenorėjome vadovų, ekskursijos 
uždedamų varžtų. 

Tik ką aprašytoji kelionė buvo mano pirmoji su 
ekskursija. Kelionės įvykius analizuodamas, šiandien 
save klausiu: ar daug ekskursija pakenkė mano lais
vei? Ar vadovai daug varžė, įsakinėjo, terorizavo? Su 
džiaugsmu turiu pasakyti, kad nieko panašaus nebuvo. 
Naudojausi tik ekskursijos privilegijomis: turais į 
įdomias vietas, teatrų bilietais, vaišėmis svetimuose 
miestuose, informacija, teikiamais patarimais. O 
ekskursijos varžtus bei nuostatus, be kurių galėjau 

apsieiti, tyliai atmečiau ir elgiausi, kaip man atrodė 
geriausia. 

Jeigu susidarytų galimybė vėl kur toliau keliauti 
(sakysim, laimėjus LOTTO nors antraeilę, penkių 
skaičių premiją, ar Reader's Digest svveepstakes, ar 
gauti iš kokio nežinomo giminaičio palikimą...), su 
ekskursija keliauti jau nebesibaidyčiau. Priešingai: kai 
ant pečių kraunasi vis didesnė metų našta, kai šiandien 
pamiršti, ką vakar skaitęs laikrašty, keliauti su 
ekskursija turbūt jau neišvengiama. 

Kaip rašinio pradžioje trumpai paminėjau, kelionę 
planuoti ir kur reikia už rankos pavedėti, pasirinkau 
GT International. Abu. Algis Grigas ir Rūta 

Pauperienė atliko viską pasigėrėtinai, pradedant pir
muoju informaciniu laišku, keliais telefoniniais svar
biais pranešimais, vėliau tvarkydami dokumentus, 
aiškindami apie pakeitimus, baigiant pristatymu iš 
vėluojančio lėktuvo į kitą »Rūta. Amsterdame', kai 
manėme, kad beliko tik keliolika minučių iki pasku
tinio skrydžio. Nežinau, kaip patarnauja kitų ekskur
sijų į Lietuvą vadovai, bet žinau, kad su GT Interna
tional ekskursija jaučiausi labai patogiai. Žodinių 
liaupsių nebetęsdamas. trumpai pasakysiu: jeigu vėl 
kada į Lietuvą keliausiu, nedvejodamas pasinaudosiu 
GT International patarnavimu. 

Negaliu pamiršti ir mūsų grupės vadovės anapus 
uždangos. Vidos Augustauskienės. Ji mus pasitiko 
Maskvos aerouoste, visokia mūsų gerove rūpinosi 
Vilniuje bei jo apylinkėse, mus iš Leningrado aerouosto 
išlydėjo į Amsterdamą. Tai neapsakomos energijos, 
didelio entuziazmo, savo darbui pasišventusi jauna 
moteris. Stebėjau jos darbą viešbučių kambarius 
parūpinant, arba įvairių turų metu žmones į autobusą 
surenkant. Buvo situacijų, atrodžiusių beviltiškom, bet 
ji visur rado išeitį, susitvarkė, suspėjo. Kam lietuviškai 
nesuprantant ar mažai tesuprantant, ji padėjo gerai 
išmokta, laisvai vartojama anglų kalba. Jurgio Janu-
šaičio reportaže skaitydamas komplimentus kitai 
vadovei, džiaugiuosi, kad esama daugiau idealistiškai 
nusiteikusių, gabių lietuvaičių, tėvynę lankantiems 
emigrantams taip stropiai patarnaujančių. Vidai 
Augustauskienei lieku nuoširdžiai dėkingas. 

(Bus daugiau) 
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HORIZONTAI 

„TRUBADŪRO" ŠVENTĖS 
PROGA 

Išeivijos lietuvių spauda ir ra
dijo valandėlės skelbia, kad 
balandžio 29 ir 30 d., taigi jau 
labai greitai, Chicagos Lietuvių 
opera stato G. Verdi „Truba
dūrą", kur iame atsispindi ypač 
spalvingas čigonų gyvenimas. 
Man keliolika metų buvusiam 
entuziastingam Chicagos lietu
vių operos talkininkui, stebėju
siam jos išsivystymą ir iškilimą, 
šios šventės proga kyla eilė 
prisiminimų. 

Ieškodami jos ištakų, mintyse 
ir dokumentuose nukrypstam į 
1949 m. rudenį — prieš 40 metų 
— Chicagoje susiorganizavusį 
Lietuvių vyrų chorą. To choro 
pradiniai organizatoriai buvo 
Chicagoje bei Wisconsino vals
tijoje ir dabar tebegyvenantieji 
dainos entuziastai Alfonsas Ge
čas, Vytautas Kadžius ir Albi
nas Dzirvonas. po metų perėjęs 
į Chicagoje atsikūrusį „Daina
vos" ansamblį. I šią sukaktį 
reikia atkreipt i dėmesį ir ją 
iškelti, reklamuojant šiemeti
nius „Trubadūro" spektaklius. 
Kažkodėl skelbimuose spaudoje 
opera vadinama ..Trubadūrais", 
kai 1960 m. operos programoje 
ir Chicagos Lietuvių operos 
dešimtmečio leidinyje ji prista
t o m a v i e n a s k a i t o j e k a i p 
„Trubadūras"? 

Šįmetinė „Trubadūro" prem
jera bus jau antroji Chicagos lie
tuvių scenoje, nors ir skirtingoje 
vietoje — Morton aukšt. mokyk
los auditorijoje Cicero. Pirmą 
kartą 4 veiksmų opera „Truba
dūras" buvo pastatyta 1960 m. 
kovo 19, 20 ir 27 d. Marijos mo
kyklos scenoje Chicagoje. Ją sta
tė Chicagos Lietuvių vyrų cho
ras „Vytis" (tuo vardu jis pasi
vadino kiek vėliau po įsistei-
gimoi, muz. VI. Baltrušaičio 
vadovaujamas į operinį kelią 
pasukęs 1956 m. rudenį, o pir
mąją premjerą — „Rigolete" — 
scenon išvedęs 1957 m. kovo 30. 
. .Trubadūras" buvojau ketvir
toji opera, išplaukusi iš vyrų 
choro in ic ia tyvos . S t a t a n t 
antrąją operą — „Faustą" —jau 
buvo sudarytas ir moterų cho
ras, nes tokio reikėjo. 

Kadangi tuo metu abu chorai 
egzistavo atskirai ir bendras 
vienetas, t.y. Lietuvių opera 
oficialiai dar nebuvo įsteigtas, 
tai „Trubadūro" pasta tymu, 
šalia vyrų choro valdybos, rūpi
nosi ir speciali operos administ
racija iš vyrų choro pirmininko 
V. Radžiaus. vicepirm. K. Skais
girio, moterų choro seniūnės M. 
Momkienės. L. Bildušo ir kitų. 

1960 m. „Trubadūro" meno 
vadovybę sudarė: d i r igentas 
Aleksandras Kučiūnas, režisie
r ius Kazys Oželis, chormeiste
riai Alice Stephens, Alfas Gečas 
ir Antanas Linas ir dail ininkas 
V y t a u t a s V i rkau , pirmojo 
dešimtmečio operų dekorato
rius. Šalia iš 26 moterų ir 39 
vyrų sudaryto choro, dainavo šie 
solistai: Leonoros partiją visuo
se trijuose spektakliuose Dana 
Stankaitytė. Azucenos — prem
jeroje ir 3 spektaklyje Alė Kal
vaityte. 2 — Aldona Stempužie-
nė. Manrico 'trubadūro) partiją 
visuose spektakliuose Stasys 
Baras. Di Luna — Algirdas Bra
zis, o sargybos kapitono Ferran-
do 1 ir 2 spektakliuose Jonas 
Vaznelis. o 3 — Valentinas Lio-
rentas . Mažesnės rolės atiteko 
K. Bartulienei. N'. Linkevičiū
tei , ilgainiui išaugusiai į pirma
eiles solistes, J. Savrimavičiui, 
Br. Mačiukevičiui ir V. Mom-
kui . kurie ir dabar dainos mene 
tebėra aktyvūs. 

1960 M. „ T R U B A D Ū R O " 
A T G A R S I A I 

1960 m. pas i t inkant „Truba 
durą". . .Draugas" paskyrė ve 

damąjį, kuriame Pr . Gr. rašė: 
„Operos lietuviškas pastatymas 
yra atlikęs didelę pasiuntinybę, 
svetimtaučių tarpe laimėdamas 
pripažinimą ir įvertinimą. Vy
rų choro pakviet imas dainuoti 
Lyric operos rūmuose yra vienas 
iš laimėjimų. Ne mater ia l iškai 
šis laimėjimas y ra vertas dė
mesio, bet pačiu išėjimu į pla
tesnius vandenis buvo garsi
namas Lietuvos vardas. Juo pla
čiau tas vardas skamba, juo stip
riau pastatome koją laisvės ko
vos lauke (po 29 metų įsitiki
nom, kad politiniai įvykiai Lie
tuvoje patys prasiskverbia į 
didžiųjų pasaul io laikraščių 
pirmuosius puslapius — H.). Jei
gu politikoje mūsų pastangos 
prasiskverbti į pirmąsias linijas 
nueina veltui, t a i meno ir kul
tūros srityje mes tu r ime pasta
tyti savo sugebėjimus tokioj 
aukštumoj, kad ne tik patys 
stiprėtume, bet ir kitų akis 
savęspi a tkreiptumėm.. ." 

Ver t inant anų metų „Truba
dūro" premjerą, pr is imint ina 
muzikos kr i t ikės ir Lietuvos 
valst. operos solistės. I. Motekai-
tienės spaudoje paskelbta re
cenzija: „... Trubadūro premjera 
Marijos aukšt . mokyklos per
pildytoje salėje paliudija, kad 
operai lietuvių dėmesys milži
niškas, kad ją mylime ir jos pa
rengimus gausiai lankome. Lie
tuvių operai entuziazmas vis 
dar kilimo stadijoje ir reikia 
laukti, kad jis pasieks aukščiau
sią tašką lietuviškos operos pa
statymu (ši muzikos kr i t ikės 
pranašystė išsipildė — minė
dama veiklos dešimtmetį Chica
gos Lietuvių opera pas ta tė J. 
Karnavičiaus „Gražiną", o 1972 
m. Chicagoje įvyko V. K. Banai
čio operos „ Jū ra t ė ir Kas ty t i s" 
pasaulinė premjera. 

„Trubadūro" premjera turėjo 
„nugarkaulį ' Alės Kalvai tytės 
ir Alg. Brazio asmenyse. Choras 
sveikintinas, kad nepabijojo pa
kviesti Azucenos rolei vienos 
tikros operos profesionalės Alės 
Kalvaitytės, kuri savo repertu
are Lietuvoje buvo sukūrusi ne
mirštamą Azuceną... Operos 
moterų choras skambėjo vie
ningai ir švelniai. Vyrų choras 
tai labai darnus vienetas ir iš jo 
galima laukti t ikra i kul tūr ingų 
p a s i r o d y m ų . . . " T a i p r a š ė 
muzikos kritikė I. Motekaitienė. 

Praėjus „Trubadūro" spektak
liams, 1960 m. rudenį įvyko 
vyrų choro deš imt ies me tų 
sukaktuvinis koncertas , k a r t u 
da lyvaujant mote rų chorui , 
mūsų solistams ir simfoniniam 
orkestrui. Ne t rukus po šio kon
certo, abiems chorams susi
jungus į vieną vienetą, forma
liai gimė ir šiandien tebegyvuo
jant i bei gilią ku l tū r inę vagą 
įrėžusi Chicagos Lietuvių opera, 
kurios iš taka reikia la ikyt i 
Chicagos Lietuvių vyrų choro 
įsikūrimą prieš 40 metų ir jo 
pradininkus — Alfą Gečą, Vy
tautą Radžiu ir Albiną Dzirvo-
nį. Prie Lietuvių operos iškėli
mo į tą garsą, kurį ji dabar turi , 
prisidėjo daug žmonių — prade
dant operos vienu iš iniciatorių 
— Vladu Baltrušaičiu ir bai
giant eiliniu choristu. 

Kiek žinau iš pranešimų, į 
šiemetinius „Trubadūro" spek
takl ius įsijungs ir solistai iš at
gimusios Lietuvos. O tai seniai 
lauktas ir sveikint inas reiški
nys, žinant, kad yra viena lie
tuvių t au ta ir viena ku l tū ra . 
Kai vienetas, ruošdamasis ope
roms , n e p a g a i l i savo lais
valaikio ir jėgų, mūsų pareiga 
nepagailėti piniginės aukos Lie
tuvių operos egzistencijai užtik-
r i n t i ir g a u s i a i d a l y v a u t i 
šj kartą spalvingo „Trubadūro" 
spektakliuose. 

P.S. I iškraipymo specialisto 
Svilonio te iginius „Lietuvių 
Balse" š.m. kovo 11d. nr . visai 
nesiruošiu a tsakyt i , nes jis yra 
įsitikinęs, kad teisybe visuomet 

Išlydint vyskupą J. Paets iš Palm Beach, Floridoje kovo 5 d. Iš kairės: Vytas 
Biliūnas, inž. Antanas Rudis, vysk. Juliusz Paets, Balfo pirm. Maria Rudienė 
ir Aldona Biliūnienė. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
J u n o Beach, Fla. 

P A G E R B T A S LOMŽOS 
V Y S K U P A S J U L I U S Z 

P A E T S 

Vyskupas Juliusz Pae t s iš 
Lomžos vyskupijos Lenkijoj, 
l ankydamas JAV, kovo 2 d. 
lydimas Balfo pirm. Marios ir 
inž. Antano Rudžių, a tvyko į 
Pa lm Beach. 

Supažindinti garbingąjį svečią 
su vietiniais lietuviais M. ir A. 
R u d ž i a i su ruošė p r i ė m i m ą 
Singer Island Hilton viešbuty, 
g r a ž i a m e A t l a n t o p a j ū r y . 
P r iėmime dalyvavo įvairių or
ganizacijų pirmininkai, akty
vesn i veikėjai l i e t u v i š k a m 
gyvenime. Iš toliau atvykusių 
matėsi dr. A. Prunskienė, Mary
t ė Colman, dr. Lukienė, P. Ša
t ienė , dr. A. Lipskis su žmona, 
V. Tumasonienė. 

Lietuvių ir anglų kalbomis 
Mar i a ir Antanas Rudžiai svei
k ino svečią. Supažindino su or
g a n i z a c i j ų v a d o v a u j a n č i a i s 
a smen imis ir iš toliau atvyku
sia is svečiais. P r i s ta ty ta pri
ėmime dalyvavę žymūs ameri
kiečiai: pramonininkai Scholl, 
F r a n k Schaffer, Opus Dei, pro
fesoriai Ray Frelk, A. Helmkis , 
spaudos ir televizijos reporterė 
Ter ry Lynn. Trumpai apibū
d i n t a č ionykšč ių l i e t u v i ų 
gyven imas ir veikla. 

Prie puošnių stalų šiltai nusi
t e ikus ia i publikai Balfo pirm. 
Mar ia Rudienė plačiau pristatė 
g a r b i n g ą svečią v y s k u p ą 
J u l i u s z Paets , Lomžos vys
kup i jo s Lenkijoj valdytoją . 
Keletą metų gyvenęs Romoje ir 
turė jęs pareigas Vat ikane, po
piežiaus Jono Pauliaus II pasky-

y r a toje pusėje, kurioje y ra ir 
pa t s Svilonis. Kar tu prisibijau, 
kad Svilonio s t ra ipsnius spaus
dinančio „Lietuvių Balso" neiš
t i k tų toks pat l ikimas, koks 
išt iko „Naujienas". 

rimu perėmė Lomžos vyskupijos 
valdymą. Į Lomžos vyskupiją 
įeina Seinai, Punskas, Smo-
lėnai, visas Suvalkų Trikampis, 
t irštai l i e tuv ių apgyventas . 
Tokiu būdu vyskupas ar t imai 
susiduria su tenykščiais lietu
viais, gerai pažįsta jų gyvenimą, 
rūpinasi j ų ne vien dvasiniais 
reikalais, bet ir kasdiene bui
tim. 0 kraš tas labai varganas . 
Trūksta mais to , rūbų, vaistų. 
Nėra ligoninių, klinikų, dakta
rų, bažnyčių. 

Esant didel iam trūkumui lie
tuvių kunigų, Balfo pastan
gomis surasta keletas jaunuolių 
iš lietuvių šeimų, kuriuos vysk. 
J . Paets moksl ino Lomžos 
kunigų seminarijoj ir išsiuntė į 
Romą Šv. Kazimiero kolegiją 
tol imesnėms teologijos s tu
dijoms. Lietuviams vyskupas 
skiria ypatingą tiemesį, rūpinas 
jų religiniu ir tautiniu, lietuviš
ku gyvenimu. Ne kartą lietu
viams atlaiko pamaldas lietuvių 
kalba.-

Po gaus ių sveikinimų iš 
svečių ta rpo paskutinis kalbėjo 
vy&k: J . : ;paetš* Dėkojo Balfo 
pifm. Mariai ir >nž. Antanui Ru
džiams už rūpestį ir globą. Pasi
džiaugė sudarytotn progom susi
tikti gausius Amerikos lietu
vius ir su jais pabendraut i . 
Kalbėjo apie Suvalkų lietuvius 
ir jų gyvenimą. Dėkojo Balfui už 
nepailstamą globą ir šalpą, kuri 
jau tęsiasi 20 metų. Sielojosi 
lietuvių kunigų t rūkumu ne t ik 
Suvalkuose, bet ir išeivijoj. Pa
šaukimų Suvalkų lietuviškose 
šeimose netrūktų, jei a ts i rastų 
dėmesys ir parama išeivijoj. 
Parūpintų kunigų ir lietuviškai 
išeivijai. Ruošia ekskursijas į 
Vilnių, Lietuvą, kad tenykščiai 
lietuviai pamatytų ir ger iau 
pažintų savo tėvynę. Ieško
damas šiltesnių ryšių su lietu*-
viais vysk. J. Paets žadėjo ties
t i tiltus į Lietuvą, kad vieni 
kitus geriau pažintume, išsi
kalbėtume ir suprastume. Užjū
rio lietuvių prašė savo kraš to 

Laiškas 
G e r b i a m a s R e d a k t o r i a u , 

Vėl rašau „Draugu i" pro
testuodamas, kad „Draugas", 
leidžiamas The Li thuanian Ca-
tholic Press Society, dar kartą 
atspausdino straipsnį, kuriame 
yra nuomonės priešingos kata
likų Bažnyčios mokslui. Kalbu 
apie Algimanto Kezio straipsnį 

nepamiršti, lankyt i , palaikyti 
ryšius ir padė t i , ypač šiuo 
momentu. 

Visi dalyviai apdovanoti me-
dalikėliais, kuriuos svečias vys
kupas pašventino. Palaimino 
visus svečius. 

Išgyvenus tokį iškilmingą, 
jautrų, šiltą Lomžos vyskupo pa
gerbimą, norėjosi truputėlį susi
mąstyti. Argi neatėjo laikas į 
a te i t į žve lg t i j a u nauju 
žvilgsniu, šviežia mintim, at
viru j a u s m u ? Žinoma, mes 
jaut rūs savo t au tos nelaimėms. 
Ir ne visada žmogus su žmogumi 
susikalba. Bet y ra žmonių, su 
kuriais galima kalbėti . Praeitį 
istorija nusinešė nesugražina
mai. Dabart is komunizmo pa
vergtom tautom beviltiška. Ar 
gali bent kuri t a u t a pati viena 
iš šios vergijos išsivaduoti? Gal 
padėtų bent šiuo momentu taip 
daug dėmesio t a u t i š k u m u i 
neskirti, o ieškoti naujų, bendrų 
kelių išsilaisvinti iš šio šimt
mečio tironiškos vergijos? 

A.K.B. 

(kovo 25 d.). Jame yra moder
nizmo nuomonės pasmerktos po
piežiaus šv. Pijaus X 1907 
metais. 

Pavyzdžiui Kezys rašo: „...Ge
r iau į Jėzaus pasirodymus po 
prisikėlimo žiūrėti kaip į sim
bolinius pasakojimus, išsivys
čiusius prisikėlimo kerigmos 
veikiamoje pirmųjų krikščionių 
bendruomenėje.. ." 

Kitur rašo: „...Įrodyti fak
t i škai a r istoriškai Jėzaus pri
sikėlimą neįmanoma. Jokių liu
dininkų nėra ir negali būti, nes 
pris ikėl imas vyko antgamtėj . 
Vienintel is kelias jį pažinti y ra 
per tikėjimą..." 

Tokias nuomones popiežius 
šv. Pijus X savo dekrete Lamen-
tabili priskyrė tarp pasmerktų
jų modernizmo klaidų. Tad klai

d i n g a yra skelbti: „Išganytojo 
prisikėlimas nėra istoriškas, o 
tik antgamtinis faktas, kuris 
neįrodytas nei įrodomas, bet 
k u r į kr ikšč ionių sąmonė 
išsivystė iš kitų šaltinių". 

Klaidinga taip pat skelbti: 
„Tikėjimas į Kristaus prisi
kėlimą nuo pradžios nebuvo 
tiek į Jo prisikėlimo faktą kaip 
į Kris taus su Dievu nesibai
giantį gyvenimą". 

Noriu pabrėžti, kad katalikai 
ir katal ikų spauda tur i skelbti 
autentišką Bažnyčios mokslą, o 
ne kai kurių teologų asmeniš
kas nuomones, kurios gali 
klaidinti tikinčiuosius ir į jų 
tikėjimą įnešti sąmyšį. 

Jūsų Kristuje, 
K u n i g a s Vito Mikolai t is 

Po pasitarimo Lietuvos reikalais. Iš kairės: Vytautas Vidugiris, sen. Pete 
Wilson iš Californįjos ir Ingrida Bublienė. Mootr. VI. Bacevičiaus 

A 
INTERN ATIONAL 

INDUSTRIES 

International Industries 
10401 South Roberts Road 
Palos Mills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-0074 

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪDAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE 
.'Jūsų artimieji tikrai apsidžiaugs gavę kvtetimą atvykti į užsienio valiutos parduotuvę Vilniuje. 

Kaune ar Klaipėdoje ir. jiems patogiu laiku, be palydovo, už Jūsų nurodytą sumą apsipirkti; 
ar atsiimti naują Volgą ar Žigulį. 
Kreipkitės — atsiųsime kainoraščius bei platesnę informaciją apie šį išimtini patarnavimą. 

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. 

i 

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

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

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PAS/EIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS 

LIETUVOJE ZaiW" 
ŽAIBO greitumu jūsų artimieji bus pasveikinti vardinių, jubiliejų. 
sukaktuvių, vestuvių. Velykų ar bet 
kokia kita proga. Sveikinimai pristatomi Į namus 

Kreipkitės — atsakysime Į VISUS jūsų klausimus 
ŽAIBAS 

10401 Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas; (312) 430-8090 

INTERNATIONAL M2J 
G. T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą 
patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti 1989 metais 

1989 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 

8901 

8902 

8903 

8904 

Maskva 1 nkt.. Vilnius 10 nkt.. Viena 1 nkt.. gegužės 12-25 d. 
iš Čikagos: $2,267.00 Iš New Yorko: 2,157.00 
Maskva 1 nkt.. Vilnius 9 nkt.. Kaunas 1 nkt.. Viena 3 nkt., birželio 15-30 d. 
Iš Čikagos; $2,496.00 Iš New Yorko: $2,386.00 
Maskva 1 nkt.. Vilnius 9 nkt.. Kaunas 1 nkt., birželio 16-28 d. 
Iš Čikagos: $2,296.00 Iš New Yorko: $2,186.00 
Maskva 1 r** w , " |§pARDUOTA V , e n a 3 n k t " l i e p 0 S 13 ? 8 d 

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

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio 
8:30 — W)0 v. vakaro. 

Visos laidos is WCEV stoties 
1450 AM banga. 

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

Tel: (312) 839-2511 

8905 

8906 

8907 

8908 

Iš Čika 
Maskva 1 nkt.. Vilnius 7 nkt. 
Iš Čikagos: $2,366.00 
Maskva 1 nkt.. Vilnius 9 nkt. 
Iš Čikagos: $2,496.00 
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt. 
Iš Čikagos: $2,366.00 

r««w Yorko: $2,386.00 
Kaunas 3 nkt.. Helsinkis 1 nkt.. liepos 14-27 d. 

Iš New Yorko: $2,256.00 
Kaunas 1 nkt.. Viena 3 nkt.. rugpjūčio 10-25 d. 

Iš New Yorko; $2,386.00 
Kaunas 1 nkt.. Viena 1 nkt., rugpjūčio 11-24 d. 

Iš New Yorko: $2,256.00 
Maskva 1 nkt., VILNIUS 15 NAKTŲ, Viena 1 nkt., rugsėjo 14-spalio 2 d. 
Iš Čikagos: $2,648.00 Iš Naw Yorko: $2,538.00 

MALONIAI PATENKINSIME PAVIENIŲ (be grupės) KELIAUTOJŲ PAGEIDAVIMUS TRUMPESNIAM 
ABBA ILGESNIAM LAIKUI LIETUVOJE BE PASKELBTŲ GRUPIŲ YRA KELETAS SPECIALIZUOTŲ 
GRUPIŲ. KURIOSE GALI BŪTI VIENA. KITA PAPILDOMA VIETA G. T. INTERNATIONAL TVARKO 
VISUS KELIONIŲ REIKALUS TURIZMO AR BIZNIO KELIONĖM KREIPKITĖS Į MUS 

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
10401 ROBERTS ROAD 
PALOS HILLS, IL 60465 
TELEF.: (312) 430-7272 f&v 
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Redaguoja dr. K. A. Dagys 

• Įvykiai Lietuvoje ir 

FILOSOFIJA IR ŠILTOS 
PASTOGĖS 

Šiame kraš te labai madinga 
žinoti nuomonę visais svarbiais 
įvykiais , tuo t i k s lu daromi 
v isuomenės apklausinėj imai , 
„ š iaud in ia i " balsavimai a r dar 
kaip sužinome, ką galvoja vidu
t in is ir ne vidut inis pilietis. 
Spygliai nenori atsilikti , ir savo 
slaptą korespondentą pasiuntė 
po l ie tuviškas sales, saliūnus, 
ka rč iamas , seklyčias ir ki tas 
atviras vietas sužinoti, ką mūsų 
taut iečiai mano apie dabar-

į t in ius įvykius Lietuvoje. Klau-
, sinėjam pilietį prie salės: 

Spygl ia i : Kokios tamsta esi 
nuomonės apie Lietuvos Sąjūdį? 

— Laikausi didžiausio atsar
g u m o , b i jau k u o išs išokt i . 
Reikia t ik stebėti ir iš to daryti 
a t i t i n k a m a s išvadas. Taip juk 
liepia, pa t a r i a ir svarbiausia 
ve iksn ių organizaci ja , kur i 
viską žino,kuri monopolizuoja ir 
vadovauja ar bent turi vado
vaut i t iems, kur ie turi būti 
vadovaujami, kad niekas ne
veiktų par t izaniškai , nešoktų 
ka ip gaisro gesinti . Reik iš
mint ies , šalto proto. Vadovau-

, juos šūkiu: valdžia geriau žino. 
Ir j ie tu rė tų klausyt i mūsų vy
r iausio veiksnio. 

S p . O apie Lygą? 
— Atsakiau, kalbėdamas apie 

Sąjūdį. 
Ant ras pilietis buvo beišeinąs 

iš Seklyčios. 
S p . Tamstos nuomonė apie 

judėjimą Lietuvoje? 
— Nežinau nei nuo ko pra

dėti . Turim smarkiai veikti, nėr 
ko laukt i , visomis jėgomis pa
d ė t i . P i r m i a u s i a r e i k i a 

" a p r ū p i n t i l i t e r a t ū r a , kur ios 
"baisų badą j ie ten kenčia; 
paskui s t iprint i jų dvasią, kar
tot i , kad j ie nėra pamiršt i , kad 
darom čia ta i , ko jie negali 
t ena i . Reikia apie juos kalbėti 
visais galimais laisvojo pasaulio 
balsais, visais kanala is . Kai 
v i s a m p a s a u l y toks sus i 
d o m ė j i m a s įvyk ia i s , r e i k i a 
viską daryt i , kad tas dėmesys 
nesilpnėtų. Reikia ir mums kuo 
d a u g i a u s i a t e n a i l a n k y t i s , 
džiaugtis , kad ten užaugo, su-

. brendo tokio gražaus jaunimo, 
kur ie imasi rizikos ir galvų ne
t e k t i . A t g i m s t a p r o t ė v i ų 
milžinų gadynė. 

• i Korespondentas aplanko pato
giai an t stalo kojas užkėlusį 
buvusį anais laikais aukšto 
rango valdininką, dabar, aišku, 
pensininką. 

S p . Dideli dalykai darosi 
mūsų brangioj Lietuvoje. Ar ne? 

— Lieku ir toliau tos pačios 
nuomonės, jog reikia protes
tuoti , kad mūsų didieji pirmi
n inka i lekia t ena i ir sako 
kalbas , garbina nepažįstamą, 
mūsų neištirtą jaunąją k a r t ą j a 
pasitiki, siūlo pagalbą. Juk visa 
t a i , k a s t e n a i vyksta , y ra 
Maskvos surežisuota . Tenai 
neliko nei vieno doro lietuvio. 
J i e viską daro, kad sumaišytų 

, galvas, kad sunkiai sur inktus 
centus paklotumėm okupan
tams . J i e jau seniai siuntinėja 
savo agentus mus mulkinti. Čia 
giedojo šventas giesmes, stebuk

lus rodė scenose. Net iš nelais
vės kai ką išleido m u m s at
s iuntė , kad čia pat ikėtumėm. 
Tai apsukriai panaudotos kor
tos. Tai Trojos arkliai. Ne, mūsų 
ta i neapgaus! Nei cento neiš-
griauš. Čia aš ir dar keli mano 
kolegos nei per nago juodymą 
neklystam. Savo pasakiau ir 
daugiau manęs neklausinėk, po
nas iš Spyglių. 

Labai patogi vieta tokiems 
klausimams l ietuviška užeiga. 
Ten sėdėjo gerai nusi teikę keli 
tautiečiai, tarp butelių iškeltam 
Sony aparate stebėjo kovbojiš-
kus susišaudymus su indėnais. 

S p . Labai svarbu bū tų žinoti 
jūsų nuomonę apie Lietuvos 
pers i tvarkymą, svarbiausius 
veiksnius Lygą ir Sąjūdį. 

— Atsakysiu paprastu pavyz
džiu, — vienas vyrų tuoj pasi
šovė, — sakysim, kaip tam tik 
ką matytam filme. Į mano daržą 
į l indo vi lkas. J i s sudraskė 
kelias avis ir neket ina išeiti, 
neįmanoma juo atsikratyti , o aš 
lyg tyčia neturiu šautuvo, jokio 
ginklo. Ką gi, galima pasirodyti 
ir labai drąsiu, plikom rankom 
šokti an t vilko, gr iebt i už 
gerklės ir bandyti jį pasmaugti . 
Bet tai greičiausiai bū tų nepro
tinga kvailybė. Kas iš mūsų yra 
kaip tas biblinis Samsonas? Vil
kas tave gyvą sudraskytų, ge
riausiu atveju l iktum be pirštų, 
be rankų. Kitas būdas būtų 
geresnis: rast i kaip vilką iš
varyti, sukvietus kaimynus jį iš
gąsdinti ir paskui apsitverti 
tvora, kad jis daugiau į mano 
daržą neįlįstų. 

Kai savo samprotavimus pa
reiškė anie žymūs vyrai, teko 
pasikalbėti su kukl ia nesena 
moterėle, išeinančia iš bažny
čios. 

S p . Kaip jūs ver t inate persi
tvarkymą arba naują atgimimą 
Lietuvoje? 

— Nesu nei išmintinga, nei 
gudri , bet džiaugiuosi, kad ten 
jau gali pasakyti teisybę, kad jų 
laikraščiai viešai gali iškelti 
visus šėtono Stalino ir jo tarnų 
baisius darbus, žmonių žudy
m u s ir k a n k i n i m u s . Duok 
Dieve, kad taip ir toliau būtų, 
kad kas nors nepasikeistų į blo
gą pusę. O kaip reikia sulaukti 
t ikros laisvės, kaip išsivaduoti 
iš vergijos, išvyti okupantą, jie 
daug geriau žino, jie taip ir daro. 
ne mes, kurie čia rašom rezoliu
cijas ir norim pamokyti kaip 
elgtis. Čia sėdint prie šiltos 
krosnies kojas ištiesus labai 
lengva k r i t ikuo t i , smerkt i , 
mokyti. Reik bėgti nuo tokių 
išmintingų galvų. 

S p . Ačiū jums, ačiū kitiems, 
kurie atvėrėte savo filosofijos 
knygas. Sakoma: genys margas, 
o žmogaus galvos dar marges
nės. 

GALVOSŪKIS 
SKAIČIUOTOJAMS 

Viena amer ik ie tė važiavo 
Illinojaus paprastu plentu ir 
pris ivi jo lengvą, spor t i šką 
mašiną su dviem vyrais. J ie su
stojo prie per kelia pertiestu ka
beliu, iš lėto pervažiavo tik 
dviem priekiniais ratais, o savo 
automobi l iuko užpakal inius 
r a t u s p a k ė l ė ir p r a s t u m e , 
nepaliesdami kabelio. Paskui 
nuvažiavo. 

A m e r i k i e t ė juos sekė ir 
nusekė į tą pačią gazolino stotį. 
Ten jų paklausė; 

— Man buvo mįslė, kokius jūs 
ten eksperimentus ar burtus pa
darėte su ratų kilnojimu? 

— Kabel i s per t ies tas pra
važiuojančiom mašinom skai
č iuot i . Tegul skaičiuotojai 
pasuka galvą, kur dingo au
tomobilio ant ra pora ra tu arba 
kas nors negerai su jų skaičia
vimu. 

* « * * « » SAM«K«S 

Šluotos Nr. 2,1989 virše 
sapienti sat! 

Iš senų raštų 

>. Jokio parašo, jokių komentarų nėra ir jų nereikia, 

Amerika laikoma viena iš 
pažangiausių šalių, bet vienoj 
srity yra labiausiai atsilikusi, 
pasauly priešpaskutinėj vietoj: 
tik ji ir Burma netur i metrinės 
sistemos. 

— Aš jums, vaikučiai, pasakysiu 
pasakėlę: seniai tai buvo seniai, šioj 
vietoj buvo labai graži vietelė — 
žaliuojantis, kvepiantis miškas... 

Iš kinų spaudos 

POPIERINĖ BAZĖ 

P. Nichols, MD, U.S. News 
žurnale rašo. kad jam ir visiems 
kaimynams sukėlė juoko, kai iš
girdo, jog bus uždaryta Cape St. 
George, Fla., karinė bazė. Jis, 
i lgametis tos vietos gyventojas, 
nea tmena , kad toj apylinkėj 
kada būtų kokia karinė bazė. O 
gal pa jū r io smėl io kopos 
laikomos kariniu objektu? 

KADA NEREIKIA 
ČIAUDYTI 

Yra toks nuo senų laikų įsiti
k inimas, kad čiaudėjimas daug 
ką pasako apie žmogų. Jeigu 
kas pradeda čiaudėti tik atsikė
lęs, geras ženklas: jam bus lai
minga diena, o tas žmogus ver
tas pasitikėjimo. Jeigu kas pra
deda čiaudėti prieš eidamas 
gulti. — saugokis tokio, tai pa
skutinis melagis. Jei pradeda 
čiaudėti laike karštų diskusijų. 
— bėk nuo tokio: jis nori tave 
nuskandint i šaukšte vandens. 
Sučiaudėti du sykius iškart — 
pusė bėdos, tris sykius — didelė 
nelaimė. Bet visa tai negalioja, 
jei kas čiaudo persišaldęs arba 
uosto pipirus. 
Peiris V., Sri Lanka Ohserver 

SUNKU, SUNKIAU, 
SUNKIAUSIA 

S u n k u yra parašyt i gerą 
knygą. 

Sunkiau gerą knygą išleisti. 
rast i leidėją. 

Sunkiausia, kai knygą pasko
lini ir paskui reikia ją atgauti . 

ideališkos Jburdos 
•* ' Mrs O , 

PAJIEŠKOJIMAI 
P A J I E Š K A U B'uRDINGIERIŲ Jat ina- .moter is .^naįonaus -

pasielgimo, meilaus budo. juodplauke, keturimėnesiai ,kaip Seno-, 
ta, pajieškau burdingierių. G e r a proga jaunikaičiams jieškantiems 

\dresas: 
75 He l i St.. Furgatory. Pa . 

PAJIEŠKAU BURDO. Jaunas vaikinas. 20 metų senumo, 
prigulintis į burdi:ig:^rių juniją. pajieško atsakančio burdo tokio
je vietoje, kur yra šeimyniški nesutikimai tarp pačios ir jos vyro. 

Joe. Redcabage. 23 Push St., Skidoo, 111. 

PAJIEŠKAU savo pačios, Magdės, paeinančios iš Virbalio, 
kuri pereitą mėnesį išvažiavo su kumeliu į Jackson girią ir dau-
giaus nesugrįžo. 'K.\s juodu kur nors atrastų, labai meldžiu su
grąžinti man kur. ' Ij o mano pačią gali pasilaikyti radybų. 

Mr. Rau'.is Gurgulis, 13 Kiekine S t , Jinks. Pa. 

, Pajieškau apsivedimui merginos, n e jaunesnes kaip 45 metų, 
turinčios kokį gera biznį, savo namą. arba keliatą šimtų doler ių 
ant pradžios gyvenimo, turi būti r iebiaus kūno, sverti nemažiaus 
200 svarų ir gera: butų. kad mylėtų išsigerti ir butų dusulinga. 
Aš esmių pačioje galėję, ne senas, juodbruvys, garbiniuotais p lau
kais, didele ilga nosis, pailgas veidas, augštas. Atsišaukit adresu : 

B. B . Sticktome. 111 . Box •*. 

Iš 1911 metų lietuvių spaudos 

NEI VELNIAS, NEI 
GEGUTĖ 

Egzotiškai nuteikia dar prieš 
didžiuosius dvasinius pasikei
timus Lietuvoje -paudai paruoš
ti leidiniai... J ie primena ledy
nuose įšalusiu prieštvaninių 
gyvūnų liekanas ar, per klaidą, 
ant lietuviško stalo nusileidu
sias būtybes iš kitų planetų. 
„Tėviškės" draugijos išleistam 
kalendoriuj informuoja, kad 
išeivijoj egzistuoja tik mirus i 
komunistinė Laimė ir Vilnis. 

Į pirmąsias parado linijas iš
stumti stalinizmo, brežnevizmo 
bei imperializmo talkininkai bei 
apologetai, nuosekliai teisinę 
Lietuvos okupacija ir nutylėję 
jos kančias. Tai Antanas Bim
ba, Rojus Mizara, Povilas Ven
ta... kaip koks kentauras į duris 
kanopa pasibeldžia „Tėviškės" 
kalendorius: nei žmogus, nei 
a r k h s ; nei velnias, nei gegutė., 
toks ansamblis, toks panopti
kumas, kurio gal jau niekad 
nebematysim 

Draugas, I I d. 
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Balys Pavabalys 

KAI BALANDŽIO PIRMOJI, 
DIDŽIĄ DŪMĄ DŪMOJI 
Štai balandžio pirmoji (aprilisj, 
Apgavysčių ir juoko diena. 
Kaipgi liksi tu jos nepamilęs, 
Jei šviesos ir tiesos ji pilna! 

Ir juokies, ir apgautas dūmoji 
Apie svietą ir jo miražus. 
Kad kasdien būt balandžio pirmoji, 
Koks gyvenimas būtų gražus! 

Nieks užpulti tavęs nebandytų; 
Kad ir pultų, žinotum — juokai. 
Nebijotum vagių nei banditų, 
Ir balandžiais pavirstų smakai. 

GYDYTOJAI TAIP YRA K U O GIRTIS 
NEGALI RAŠYTI 

Maskvoje amerikiečiui turis-
Vienas Marylando pilietis, tui vadovas aiškina, kad jie daro 

norėdamas iš darbovietės gauti didelę pažangą ir kai kuriose 
laisvą dieną, pats sau išrašė srityse j au lenkia Ameriką, 
gydytojo pažymėjimą, kad jis — Bet automobilių Maskvoje 
„serga", ir tik už tai buvo suim- matau žymiai mažiau nei pas 
tas. Kodėl? Kad jo rašysena per mus, - p r imena tur is tas , 
daug išskaitoma, net kaligra- — Tai t i e sa , bet automo-
fiška, o gydytojai paprastai taip biliams s ta ty t i vietos pas mus 
nerašo. 

Iš šveicarų spaudos. 

GAVO GERĄ KAIMYNĄ 

Cra ig N i e n a b e r tik ką 
persikėlė į Kansas City, kai 
kilo didelė sniego audra. Per pū
gą jis šiaip ne taip parvažiavo iš 
darbo į išsinuomotus namus. 
Prie įvažiavimo buvo didelė 
sniego pusnis, bet su įsibėgėju
sia mašina prasistūmė į kiemą. 
Tada jis išėmė iš bagažinės 
kastuvą ir nuvalė tolimesnę 
kiemo dalį iki pa t garažo ir 
džiaugėsi savo laimėjimu. Atsi-

Chicago Tribūne 

PAGAL ASMENĮ 

Senukas iš Prescot, Arizona, 
pasigyrė, kad ji^, lankydamasis 
Colorado kalnuose per tako
skyrą (Continental Divide) jojo 
ra i tas . Turistų buvusi visa 
grupė su vadovu. Vadovas kiek
vienam parūpino arklį, labiau
siai t inkantį jo asmeniui. Tai 
saug iaus ia s būdas ke l i au t i 
tokiu pavojingu kalnų keliu. 

— Kokį arklį t au davė? — pa
klausė mažoji dukrai tė . 

— Mulą, — senelis nenoriai 
atsakė. 

ŠIS TRAUKINYS ČIA 
NESUSTOJA 

Keleivis mažoje provincijos 
stotelėje laukia traukinio. Tuo 
tarpu atūžia ekspresas ir dėl 
kažkur io t r ū k u m o sustoja. 
Keleivis tuojau įlipa į vagoną ir 
atsisėda. Netrukus prisistatęs 
geležinkelietis jam sako: 

— T a m s t a negalėjai į šį 
traukinį sėsti. Jis čia nesustoja. 

— Jei j is čia nesustojo, tai aš 
neįlipau, — atsakė keleivis. 

KEISTAS 
NEPASISEKIMAS 

Vienas Floridos pilietis vieti-
nam laikrašty rašo. kad jo patė
vis labai vertino, buvo prisirišęs 
prie seno, at idaromu stogu 
automobilio. Mašina buvo be
veik griuvėsių krūva, ir šeima 
norėjo ja greičiau atsikratyti , 
t ik ne pa t ėv i s . Pavaž i avo 
senukas ta mašina į miestelį, 
paliko statymo aikštelėj, ir atsi-

daug daugiau negu pas jus , — 
pasigyrė vadovas. 

.v 

New Yorko kardinolas John 
O'Connor sykį skambina miesto 
merui Ed Kochui. Koch jo klau
sia: „Kaip gyvenate . Jūsų Emi
nencija?" Kardinolas atsako: 
„Ačiū, gerai . O kaip laikosi Jūsų 
Majestotas?" 

Meras vėliau kitiems sako: 
..Kaip ga l ima nemėgti ir ne
gerbt i ž m o g a u s , kur is ta ip 
ka lba?" 

Viena Chicagos radijo stotis 
vasario 2 d. žinių metu pranešė 
apie perversmą Paragvajuje, 
kurį įvykdė kariuomenė ir karo 
jūrininkai. . . Įdomu, prie kurios 
jūros prieina Lotynų Amerikos 
Paragvajus — Prie Baltijos. 
Kaspijos ar Japonijos? 

kvėpęs pradėjo sniegą kasti ir , , . . , ... * ., . . . r V . " , , . rado, kas ja susidomeio. pavogė 
iki įeinamųjų laiptukų, kai atsi
darė namo durys, išėjo senyvas 
žmogus ir jam pasakė: ..Ačiū. 
s ū n a u , be t jūs gyvena t e 
kaimynystėje". Rider's Digest 

mat buvo lengva į ją įsėsti. 
Šeima net apsidžiaugė Bet vis 
vien pagal taisykles pranešė 
policijai. Po kurio laiko skam
bina iš policijos, kad automobilis 

* rastas už miestelio ir prie lango 
Eidamas kirsti miško, nesidėk p r jdė tas raštelis: „Ačiū. Bus 

maniškos. greičiau, jei mes eisime pėsti". 
Čekai 

Je i giedosime SUPLIKACI
JAS, tai p i rm pakeiskime jose 
baiminimąsi staigios mirties į 
prašymą tokios jos susilaukti. 

Dr. J . Adomavičius . 
Lietuvių balsas 

Kadangi į pieną melžėjos 
vandeni pylė t iesiai iš kūdros, 
svieste ap t ik ta buožgalvių. 

Iš aktų. Šluota 

Jei Lietuvių opera kada susi
g u n d y t ų s t a t y t i . .Manon 
L e s c o u t " . t o l i a u už Bizin-
kauska i tę nere ikėtų ieškoti: 
mūsų velniškai angeliška Mary
tė šiai rolei ga tava kaip stovi— 
su visu savo balsu, laikysena ir 
apranga t iesiai iš Louisianos 
l inksmaviečių. 

M y k o l a s Drunga . Draugas 

G I M I N Ė S MEDIS 
AR MIŠKAS 

Kai kas nors nuvažiuoja į 
Lietuvą pirmą kartą, jo laukia 
didelės minios giminių, pažįs
tamų ir šiaip smalsuolių. Sunku 
susigaudyti, sunku atminti , kas 
giminė, giminių giminė, išėjusi 
iš giminystės , kurios eilės — iš 
kurių senelių. Visi jie nauji, 
nepažįs tami, ir 1.1. Taip buvo ir 
Nikodemui Zagabaikai . Jam 
greit pasiūlė pagalbą t ik ras gi
minai t is Kleopas Tararaika: 

— Aš t ams ta i ant lakšto po
pieriaus nubraižysiu, nupiešiu 
mūsų g iminės medj. 

— Tik medį? — suabejojo 
Nikodemas. — geriau piešk visą 
mišką . 

Stebėtinai panašiai \ tai. kas šiandien vyksta mūsų tėvynėje 
žengia pro nustebusius Lenino legijonus 

bet narsi Lietuva be baime: 

O R A S 

Kadangi šiandien balandžio 
pirmoji, melagiu diena, tai kaip 
bep ranašau tumėm šio mėnesio 
orą, n iekas nenorės t ikėti , nors 
ir t i k r i a u s i ą teisybe pagal 
astrologus a r Michaldos knygas 
saky tumėm, tai tegul taip ir 
b ū n a . k a d k a d a re ikės a r 
nereikės, pradės lyti. o kai la
biau re ikės darželiams lietaus, 
jo nebus. Tas pa ts ir apie saulę. 

file:///dresas
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LIETUVIAI CAUFORNIJOJE 
SUSITIKIMAS SU 

BALIU GAJAUSKU 

Lietuvių Bendruomenės apy
garda, su apylinkių talka, ba
landžio 9 d., sekmadienį, 12 vai. 
Los Angeles Šv. Kazimiero 
parapijos didžiojoje salėje ruošia 
visuomenės susitikimą su čia 
viešinčiu iš Lietuvos atvykusiu 
Baliu Gajausku ir jo šeima. 

Balys Gajauskas, praleidęs 37 
metus sovietų gulage, turistine 
viza iš Lietuvos su šeima atvyko 
į Ameriką ir vieši Santa Moni-
coje (Calif.), Bronės Gajauskie-
nės ir jos sūnaus Rimo globoje. 
Iš čia, gavęs kvietimus, Balys 
Gajauskas vyksta į kitus mies
tus susitikti su lietuvių vi
suomene, painformuoti ją, pasi
dalyti savo patirtimi ir kartu 
pasvarstyti Lietuvoje ir Sovietų 
Sąjungoje vykstančių naujųjų 
įvykių prasmę ir ateities gali
mybes. 

Jei pasaulyje nėra daug as
menų, kurie būtų pajėgę, kaip 
Gajauskas, pakelti arti keturių 
dekadų sunkias įkalinimo 
sąlygas, tai lygiai nedaug su
tiktume žmonių, kaip Bronė ir 
Rimas Gajauskai, motina ir 
sūnus, kurie tautos laisvės 
gynėjų gelbėjimui būtų skyrę 
tiek daug laiko, darbo ir pa
stangų, ir aukoję savo sveikatą 
ir tūkstančius dolerių. Balio Ga
jausko gelbėjimui jie organiza
vo žymiausius politikus, 
laikraštininkus, religinių bend
ruomenių vadovus Amerikoje ir 

LIETUVITJ 
BENDRUOMENĖJE 

(Atkelta iš 3 psl.) 
tuvybės išlaikymo ir tautos iš-
silais>4««»o reikalams. Taip 
pat planuojame dar šiais metais 
visų lietuvių veiksnių konfe
renciją. Balandžio mėnesį įvyks 
rajoninis LB Vakarų apygardų 
atstovų suvažiavimas Chica-
goje. o taip pat ir LB Rytų apy
gardų suvažiavimas New 
Yorke. 

Rudenį įvyks JAV LB tarybos 
sesija, kurioje krašto valdyba 
pateiks savo darbų apyskaitą, o 
pati taryba svarstys ir nustatys 
darbo planus. 

Be ilgesnių įrodinėjimų aišku, 
kiek laiko ir energijos krašto 
valdybos nariai ir komisijos turi 
paskirti, kad tie darbai ir planai 
būtų įgyvendinti. Didžiuojuos 
JAV LB krašto valdybos narių 
entuziazmu, pasiaukojimu lietu
vybės ir atgimstančios tautos 
labui. Esame dėkingi visuome
nei, spaudai, rašantiems spau
doje, radijo laidų vedėjams. Lie
tuvių Fondui už finansinę, 
kūrybinę, organizacinę ir kitą 
paramą. Visi kartu pasieksime 
didelių laimėjimų. 

Europoje, negrų garsiuosius 
autoritetus ir net Europos 
komunistų partijų vadus. Net 
pačiais nesėkmingiausiais 
momentais Bronė Gajauskienė 
kartodavo: „Balys bus išgelbė
tas". 

Lietuvių Bendruomenė, kai 
kurios kitos organizacijos, 
lietuvių spauda ir atskiri 
veikėjai Gajausko bylai neleido 
numirti. Jo pavardė dažnai bū
davo sutinkama amerikietiškoje 
spaudoje. Los Angeles lietuviai 
nemaža yra talkinę Bronei Ga-
jauskienei jos pastangose. 

Balandžio 9 d. Los Angeles ir 
apylinkių lietuviai turės galbūt 
gyvenime vienintelę progą 
pirmą kartą sutikti tautos he
rojų, kurio dvasios nesulamdė 
37 m. katorga, - kuris iškelta 
galva kaip laimėtojas sugrįžo į 
laisvę. Visi Los Angeles ir apy
linkių lietuviai balandžio 9 
kviečiami į susitikimą su Baliu 
Gajausku, jo žmona Irena ir 
dukrele Gražina. 

J. Kj. 

A.A. POVILAS R. ABELKIS 

Californijos saulė nušvietė 
dangų skaisčia žara, paža
dindama gamtą pavasariui; o 
tai buvo ir paskutinis atsisvei
kinimas su daug žadėjusiu jau
nu mokslininku, inžinierium 
a.a. Povilu Abelkiu. Žinoma, ir 
jo gyvenimo bendrakeleivės 
mylimos žmonos Sigos širdis iš
gyveno skaudų liūdesį, ne
tenkant šeimos globėjo, bendrų 
rūpesčių ir džiaugsmo kelionės 
artimo draugo. 

A.a. Povilo siela užgeso po 
kančių — amžinam poilsiui. 
Liko ne vien jauna šeima (trys 
vaikai), mylima žmona Siga, bet 
ir daugybė draugų, jo globotas 
skautiškas jaunimas. Liko 
sesuo, brolis ir įvairių negalių 
palaužta, mylimo sūnaus mir
ties prislėgta Motina. 

1989 m. vasario 11 d. Šv. 
Kazimiero bažnyčia Los 
Angelėje buvo pilna draugų, 
bendradarbių, giminių ir pažįs
tamų; visi suėjo nulenkti galvą 
prieš Povilo likimą — mirtį. Bu
vo kalbamas rožinis. Mintyse 
bei prisiminimuose visi matė 
draugišką,mielą, paslaugų Povi
lą. Skautai-akademikai prie 
karsto stovėjo garbės sargyboje. 
Prel. dr. V. Bartuška atlaikė ge

dulingas pamaldas, rožinį, gie
dant Los Angeles (inžinierių) 
kvartetui. Solo jautriai „Ave 
M a r i a " sugiedojo Birutė 
Vizgirdienė. 

Ilga vora mašinų iš bažnyčios 
palydėjo Povilą į jo amžino 
poilsio vietą Fullerton, Calif., 
kapinėse. 

Los Angeles l ietuvių vi
suomenė neteko daug žadėjusio 
Aeronautikos srityje moksli
ninko, inžinieriai-architektai 
(ALIAS/PLIAS) nuoš i rdaus 
kolegos ir bendrų lietuviškų 
darbų rėmėjo, skautiškas jauni- • 
mas — savo globėjo. 

A. a. Povilo Abelkio jaunystė 
nebuvo lengva, siekiant profe
sinio išsimokslinimo; našle 
likusi motina Elena Abelkienė, 
Lietuvoje buvusi mokytoja, 
stengėsi vaikams padėti išsi
mokslinti. 

1958 m. baigęs Urbanos 
universitetą, Povilas pradėjo 
dirbti Douglas Air Craft korpo
racijoj, vėliau pasikeitusioj į M o 
Donnell-Douglas. Dirbdamas 
studijavo U.S.C. (University of 
Southern California), siek
damas aukštesnio profesinio 
pasiruošimo, kurį 1964 m. ap
vainikavo magistro laipsniu 
(Master's degree) aeronautikos 
inžinerijoj. Be darbo kompanijoj, 
Povilas Abelkis aeronautikos 
specialybės kursą dėstė UCLA 
universitete. Buvo kviečiamas 
skaityti paskaitas McDonnell 
Co. — pasitobulinimo kursuose. 
Taip pat, yra davęs paskaitų 
ciklą Lietuvoj: Kauno Politech
nikos Institute ir Vilniuje; ten 
pravedė porą kursų iš Medžia
gų technologijos apie (Linijinę ir 
nelinijinę irimo mechaniką. Me
džiagų nuovargį ir medžiagų 
įtempimų koncentraciją, esant 
elasticiniam ir plasticiniam de
formavimui). 1978 m. dalyvavo 
Trečiajame Mokslo ir Kūrybos 
simpoziume, Chicagoje, su 
paskaita „Civilinės aviacijos da
bartinė padėtis ir ateities per
spektyvos". 

Iš Chicagos atsikėlęs į Cali-
forniją, susipažino su Siga 
Dobkevičiūte ir 1959 m. sukū
rė lietuvišką šeimą. Sulaukė — 
sūnų Povilo, jr., Tomo ir dukters 
Birutės. 

Povilas Abelkis buvo aktyvus 
skautas. Skautų vadovas-aka-
demikas. Nuoširdžiai prisidėjo 
prie Los Angeles skautų sto
vyklavietės įsigijimo ir įkūrimo. 
Daugelį metų buvo stovyklavie
tės komiteto narys, net pa ts 
talkino stovyklavietės statybos 
darbuose. Buvo entuziastingas 
mėgėjas iškylauti; skautams 
dėstė iškylavimo kursą. Nuo 
studentavimo dienų buvo akty
vus akademinio skautų sąjūdžio 
narys ir 1979-80 m. Los Angeles 
sk. pirmininkas. Gyvai domė
josi, rėmė aukomis visą lietu
višką veiklą. Mėgo lietuvišką 
dainą, pats turėjo gražų balsą; 
suėjimuose su draugais mėg
davo padainuoti. Buvo visiems 
draugiškas ir paslaugus. 

Povilas Abelkis buvo gimęs 
Kretingoje, 1934 m. spalio 14 d.; 

po sunkios ligos atsiskyrė su 
šiuo pasauliu 1989 m. vasario 7 
d. Ilsėkis Viešpatyje, mielas Po
vilai. Tavęs labai ilgisi ir pasi
genda tavo mylima žmona Siga, 
vaikai ir mes. Tavo profesijos 
kolegos, giminės ir Los Angeles 
visuomenė. Prisimins Tave 
maldoje tie,kuriuos tu mokei ir 
nešei jiems šviesą savo žiniomis 
ir nuoširdžia veikla. 

E. A. 

PAVASARIO BALIUS 

Los Angeles Lietuvių Jau
nimo sąjunga ruošia „Pa
vasario" balių, penktadienį, 
balandžio 7 d., 7:30 v.v. Balius 
įvyks Šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Šia proga, atvyksta „Gin
taro" orkestras iš Chicagos. 
Laukiame daug jaunimo! 

VASARIO 16-TOJI 
LITUANISTINĖJE 

MOKYKLOJE 

Los Angeles Šv. Kazimiero li
tuanistinė mokykla Lietuvos 
nepr ik lausomybės sukaktį 
minėjo vasario 18 d. Salė buvo 
papuošta V. Kudirkos portretu, 
kurį nupiešė A. Kudirkienės 5 
skyriaus mokiniai, geltonais, 
žaliais ir raudonais balionais, 
konkursinėmis trispalvėmis. 
Mokiniai buvo pasipuošę tauti
niais drabužiais. Tėvų komiteto 
pirmininkė Ramunė Vitkienė 
va iš ino t r i spa lv ia is pyra
gaičiais. Į minėjimą atvyko 
svečias iš Lietuvos kun. Auš
vydas Belickas, Alg. Budreckis 
(iš Bostono — kitą dieną vyku
sio visuomenės ruošto minėjimo 
prelegentas), p.p. Medžiukai, 
p.p. Pažiūros ir nemažas būrys 
svečių. 

Violeta Gedgaudienė įžan
giniu žodžiu paaiškino, kad šia 
proga prisiminsime ir dr. Vincą 
Kudirką. Šie metai yra svarbūs, 
nes jau sukako 130 metų nuo 
Kudirkos gimimo, ir 100 metų 
nuo „Varpo" pasirodymo. Pa
aiškino apie dabartinius įvykius 
Lietuvoje, ir kaip jie siejasi su 
atgimimu Kudirkot aikais. 

„Kiškių darželis" pasirodė su 
savo vėliavėlėmis. Marytė New-
som paskelbė trispalvių konkur
so premijuotus mokinius ir 
įteikė premijas. Teisėjų komisi
ja nusprendė premijuoti Arą 
Mattį, Joną Bričkų, Vidą ir Po
vilą Žemaitaičius, Viktorą ir 
Petrą Karužus, Aleksą ir Sigi
tą Newsom. Taip pat pagyrė 
Valdą Varną, Juozuką Alminą 
ir Aušrą Venckutę. Vėliavos 
buvo pagamintos iš įvairių me
džiagų. 

Vasario 16-tos minėjimo (ku
rį rengė LB, ALT ir Taut. Fon
das), rašinių konkurso laimė

tojai buvo Aras Mattis (8 sk.) ir 
Vanesa Kašelionytė (10 sk.). 
Dėkojame rengėjams, kurie 
kasmet skatina jaunimą rašyti, 
skirdami premijas už rašinius. 
Buvo paskelbta, kad Lietuvių 
Fondas mokyklai per vietinę at
stovę Violetą Gedgaudienę 
įteikė 1250 dol. paramą. Dėko
jame Lietuvių Fondui už 
paramą. 

Septinto skyriaus mokiniai 
supažindino su Vinco Kudirkos 
gyvenimu. Skyrių pasirodymai 
buvo įpinti į šiuos Kudirkos bio
grafinius apibūdinimus. Pynę 
paruošė A. Žemaitaitienė ir G. 
Plukienė. Lietuviškai besi
mokančių grupė sugiedojo „Lie
tuviais esam mes gimę". Lietu
viškai besimokančių mokytojos 
yra D. Trotman ir D. Jasiuko-
nienė. E. Dambros 8 skyriaus 
mokiniai padeklamavo 
„Varpą". V. Nelsienės 3 skyrius 
deklamavo „Lietuva brangioji". 
Himno žodžius (su pritaikytais 
pačių nupieštais plakatais) sakė 
R. Jogienės ir D. Kuolienės pir
mo ir parengiamojo skyrių mo
kiniai. Himno žodžių reikšmę 
įscenizavo G. Radvenytės pa
ruoštas 4 skyrius. Ištrauką iš V. 
Kudirkos publicistikos „Kodėl 
lietuviai griebiasi svetimos 
kalbos" pristatė M. Newsom 10 
skyriaus mokiniai, įterpdami 
šiuolaikinius paaiškinimus. 
Visi mokyklos mokiniai padai
navo „Graži tėvynė mano", „Aš 
esu lietuvis" ir „Mūsų vėliava". 
Juos paruošė D. Varnienė ir 
muz. A. Jurgutis, kuris jiems 
akompanavo pianinu. Užbaigai, 
visi susiėmę rankomis sugiedojo 
„Lietuva brangi". 

Gailė R. 

CLASSIFIED GUIDE 

MERO RINKIMAI 

Chicagos mero rinkimai bus 
balandžio 4 d. „Chicago Tri
būne" ir radijo stotis WBBM 
paskelbė, kad remia R. Daley 
kandidatūrą. Jesse Jackson, 
afrikiečių vadovas, agituoja, 
kad juodukai jungtiniais balsais 
pasisakytų už T. Evans. 

VALOME 
KILIMUS, BALDUS, 
GRINDIS IR SIENAS 

J. BUBNYS 
737-5168 

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 

fs$\ midlcincl Fcdcrcil 
• • I M T Cp\/inn<; anri I oan Associat ion Savings and Loan Associat ion 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

GENRIKAS SONGINAS 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Tik dabar ši knyga išėjo iš spaudos, 128 psl.. kietais 

viršeliais su aplanku, kuris pieštas dail. Ramintos Lapšienės. 
Tai legendos, per eilę metų parašyti pasakojimai, girdėti iš 
žmonių ar atkurti autoriaus, pasiremiant kur nors rastais 

i duomenimis, ši knyga gražiai išleista Songino anūko Lino 
Raslavičiaus pastangomis. Kaina su persiuntimu 10 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 64 centus valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

MAROUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2567 WEST 69th STREET 

925-7400 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE. 

598-9400 

Bsnc t& 
I0MI 
LENOER 

Ši mašinėlė tarkuoja bul
ves, morkas, svogūnus, 
sausą duoną, obuolius ir 
kt. Pamėginkite ir įsi
tikinsite, kad šis įrankis 
labai palengvina šeimi
ninkės darbą! Kreipkitės: 

V. Račiūnas, 
4407 S. Artaalan Ava., 

Chicago, IL 60632, 
tai. 312-523-9572 

REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, Kad esate arbarorite būti 
Rimo Stankaus Klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

KMIECIK REALTORS 
Z l 7922 S. PULASKIRD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 

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

For Sala by Ownir 
4 bdrm., 2% bath; remodeled bath & kit-
chen; finished basement; garage, side 
drive, Could be related living. Many extras; 
centrai aircond.; very clean; vic. 73 & St. 
Louis. $86,900. Call 925-8933. 

FOR RENT 

For rent 3 bedroom apt. heated. 
Brighton Park Area. $425.00. 

Cal l 424-0240 

HELP VVANTED 

"ATTENTION — HIRING! 
Government jobs — your area. Many 
immediate openings vvithout waiting 
list or tęst. $17,840 - $69,485. Call 
1-602-838-8885. EXT R7765". 

MISCELLANEOUS 

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

Tol. 376-1662 ar 376-5996 

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

F R A N K ZAPOLIS 
3208V* We«t 9 5 t h Street 

T e l . — GA 4 -8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja. Parduoda. Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 
5610 S. Pulaski RcL, Chicago 

P H O N E - 581-4111 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautą* Taras 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St 
Tel 776-1486 

REAL ESTATE 

H MA* KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ninga, patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Viktoras Šimai t is , Reg Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 S. Kedzle Ave. 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7878 

Namai apžiūrėjimui 
Sekmadienį, balandžio 2 d., 1- 4 v. p.p. 

3640 W. 62 PL. 6 kamb. mūrinis, 3 dideli 
i mieg.: moderni virtuvė, aluminio apdaila 

(trim); pusiau {rengtas rūsys: didelis 
kiemas; V2 bl iki St Nicholas parapijos; 
namas — gražuolis! Skubėkite! 

8638 S. Keeler 3 mieg. ..split-level": 
sumoderninta virtuve ir vonios kamb : šo
ninis įvažiavimas; 2V2 auto. mūrinis ga
ražas Gražus šeimos kamb su Vi 
prausyklos; centralinis šald.. daug priedų, 
puikiai išlaikytas, labai švarus Malonumas 
tokį namą turėti! Skubėkite, skambinki
te 436-8600. 

No. 424 — 53 & Kolin. 2 butų apt Tik 
$94,900! 3 mieg. kamb. kiekv bute; didelis 
valg. kamb. sav.; ištisas rūsys; 2 auto. 
garažas; naujas stogas, karšto vandens 
katilinė; nuomininkas moka už šiiumą: 
aukšta nuoma Skambinkite dabar 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik paskam
binkite telefonu Mūsų paraavejai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 & 436-8600 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

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

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

Dažau kambarius, atlieku namų 
elektros bei vandentiekio taisymo 
darbus (plumbing). 
Skambinkit. Vytui 925-5300 

INCOME TAX 
SERVICE 

Dabartiniai pajamų mokesčių Įstatymai 
žymiai apsunkino ir ateityje apsunkins 
metinį mokesčių formų užpildymą 
Profesionaliam, sąžiningam ir konfi
dencialiam patarnavimui kreipkitės. 

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

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

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

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tai. 585-6624 

Nuo i v. ryto Iki 5 v. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

VENCKAUSKAS. INC. 
Builders A Remodeling 

• Porcries 4 Decks • Fkjor * Wall T.ie 
• Alum.num S'ding & Tnrr • Kitche* i Ba!KS 
• Masonry »Rec Rooms 
• Aaditicms •'nsurance Repa"s 

Joe (312) 582-7606 
Peter (312) 448-0113 
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Šv. Kazimiero kolegija ir Villa Lituana Romoje 

REKTORIUS KREIPIASI 
M I E L O S S E S Ė S IR 

B R O L I A I K R I S T U J E , 

Kiekvienos vyskupijos valdy
tojas bent kar tą į metus krei
piasi į savo tikinčiuosius su pra
šymu paramos vienai iš pačių 
svarbiausių vyskupijos įstaigų: 
kunigų seminarijai. 

Kaip ir pereitais metais , t a ip 
ir šiais, vyskupo Paul iaus Bal
takio laiminami, kreipiamės j 
Ju s , mieli Broliai ir Sesės 
lietuviai, kolegijos šventės pro
ga (kovo 4 d.», prašydami pri
siminti ją malda bei paremti 
medžiagine auka. 

Dievas laimino šią Šv. Kazi
miero kolegiją-seminariją Ro
moje jau 40 suvirs metų. Ji y r a 
pag r ind inė l i e t uv i ška bazė 
krikščionybės centre prie Šv. 
Sosto. Ji j au yra nemažai pa
tarnavusi ne vien t ik išeivijos 
l ie tuviams, bet ir Lietuvos 
Bažnyčiai. Vargu, a r bū tume 
sulaukę Lietuvos Bažnyčioje 
t iek daug gražių reiškinių, jei 
n e b ū t ų b u v u s i į s t e i g t a ir 
veikusi Šv. Kazimiero kolegija 
Romoje. J i yra tie namai , k u r 
a t v y k ę Lie tuvos vyskupi jų 
valdytojai bei kiti dvasiškiai ir 
pasauliečiai visuomet r a n d a 
visokeriopą pagalbą. Ji y r a 
vienintelė oficialiai Vat ikano ir 
I tal i jos valdžios p r i p a ž i n t a 
l ietuviška religinė įstaiga Ro
moje, at l iekanti gana svarbų 
vaidmenį. O vakarams ji y ra 
išleidusi eilę gerų kunigų, kur ie 
š iandien gražiai darbuojas i 
Dievo garbei, Bažnyčios ir mūsų 
Tautos gerovei. Deja, kaip be
veik visur laisvajame pasauly
je, taip šiuo laiku ir mes jau
čiame lietuviškų pašaukimų 
t r ū k u m ą . Gal pasku t in ių jų 
įvykių raida Lietuvoje padės 
išspręsti ir šią problemą, gal net 
netolimoje ateityje. 

Ypatingą pagarbą reiškiam 
Lietuvos Vyčiams, kurie pir
mieji padėjo įsteigti kolegijos 
išlaikymo neliečiamą fondą (En-
dovvment Fund) 1985 metais . 
Tad šj fondą, kuris turės užtik
rinti šios įstaigos ateitį, kviečiu 
visus mūsų brolius ir seses lie
t u v i u s p a r e m t i be t k o k i a 
auka. Taip pat šia proga dėkoju 
tiems mūsų broliams lietuviams 
kunigams, kurie taip dosniai 
mus parėmė pereitais metais . 
Dėkojam ir visiems mūsų gera
dariams, kurių skaičius kasmet 
gerokai paauga. Nuoširdžiai 
ver t iname kiekvieną auką,nes 
joje mūsų geradarių ki lnumo ir 
gerumo dėka mes vaizdžiai 
pa t i r i ame mus la iminančią 
Dievo Apvaizdos ranką. 

Šv. Kazimiero kolegija Romo
je yra verta mūsų visų dėmesio 
ir paramos , ypa t inga i šiuo 
metu . ka i e s a m e p r ive r s t i 
pr is i ta ikyt i pr ie dabar t in ių 
italų valdžios naujų įstatymų 
bei mus liečiančių reikalavimų. 
Remontų darbai brangūs ir ilgai 
t runka . Todėl ir kreipiamės į 
visus lietuvius, prašydami pri
sidėti prie šios įstaigos Romoje 
i š l a i k y m o . A u k a s (ček ius ) 
prašome siųsti kolegijos vardu 
ir adresu: 

Pontificio Collegio Lituano, 
Via Casalmonferra to 20, 
00182 Roma, I tal ia. 
J e i kas aukotų s tambesnę 

auką ir norė tų nurašyt i n u o 
mokesčių, ga l i siųsti mums pe r 

Religinės šalpos įstaigą (Lithua-
nian Catholic Religious Aid. 351 
Highland Blvd.. Brooklyn, N.Y. 
11207), kuri j au eilę metų yra 
tuo reikalu mielai tarpininka
vusi. 

Jūsų Kristuje. 
Prel . Algimantas A. Bar tkus , 

Rektor ius 

A.tA. 
Dantų gyd. MARIJAI T. JANKIENEI 

TUNKŪNAITEI 
a p l e i d u s mus n e g r į ž t a m a i , vyrą VYTAUTĄ, dukterį 
ELZBIETĄ, brol į ALFREDĄ, visus gimines ir 
a r t imuos ius skaudaus a ts iskyr imo dienose mes, Mari
jos ko legės , š i rd inga i užjaučiame ir dal inamės 
l iūdes iu . 

Dantų Gydytojų sąjunga 

A.tA. 
VINCUI LAZAUSKUI 

m i r u s , jo seserį IZABELĘ STONČIENĘ ir jos vaikus 
D A N G U O L Ę , LORETĄ ir P I J Ų su šeimomis nuošir
džiai už jauč iame 

Ateitininkų namų taryba 

A.tA. 
BRONEI NUMGAUDIENEI 

mirus, jos vyrą AMBROZIEJŲ, sūnų VAIDOTĄ su žmona 
RIMVYDĄ bei kitus šeimos narius giliai užjaučia ir kartu 
liūdi 

Rita ir Wayne Gorskiai 
Elena ir Karoli." Milkovaičiai 

A.tA. 
STEPHANIE CIBBS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. kovo 30 d. 4 vai. p.p. 
Gimė Chicagoje 
Pasiliko nuliūdime sesuo Valerie Massett su vyru An-

thony, sūnėnas Mike Lewis su žmona Susan, dukterėčia 
Marilyn Bilyk su vyru Mike ir kiti giminės. 

Velionė buvo našlė a.a. Stanley A. Cibbs. 
Priklausė daugeliui organizacijų ir buvo Šv. Kazimiero 

Seserų rėmėja. 
Kūnas pašarvotas šeštadienį, balandžio 1 d. nuo 4 iki 9 

v.v. ir sekmadienį, balandžio 2 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus mar
ąuette koplyčioje. 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, balandžio 3 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę sesuo, sūnėnas, dukterėčia ir kiti giminės. 

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

A.tA. 
JULIA KULBIENĖ 

Gyveno Addoiorata Villa, Wheeling, IL, anksčiau Cice
ro, IL. 

Mirė 1989 m. kovo 26 d., sulaukusi 91 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Panevėžio apskrityje. Raguvėles parapi- ; 

joje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus kun. Kazimie- -

ras-Augustinas , OSM; Lietuvoje seserys: Ona Daugaravičiūtė, -
Vladislava Kazlauskienė, brolis Juozapas Daugaravičius, su i 
žmona Stefa ir jų šeimos. 

Velionė buvo našlė a.a. Kazimiero ir sesuo a.a. Veronikos, 
a.a. Napoleono, a.a. Valerijos, a.a. Antano, a.a. Pranciškaus 
ir a.a. Antonės. 

Velionė buvo įvairių vienuolynų rėmėja. 

Laidotuvės įvyko kovo 28 d. Iš Addoiorata Viila velionė 
buvo nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuliūdęs sūnus kun. Kazimieras-Augustinas Kulbis, 
OSM. 

A.tA. 
JUOZUI RAŽAUSKUI 

mirus , jo broliui KAZIUI RAŽAUSKUI ir visiems 
giminėms ir a r t imies iems reiškiame gilią užuojautą. 

Vanda ir Placidas Balynai 

A.tA. 
LIUDUI ŠIMAIČIUI 

m i r u s , jo ž m o n a i O N A I , s ū n u m s G E N I U I , 
VAIDUČIUI ir d u k r a i gilią užuojautą reiškia 

Sofija Diamantienė 
Dana ir Jonas Butkai 
Irena ir Algis Mickūnai 
Juozas Diamantis ir jų šeimos 

AMERICAN TPAVEL SERVICE BUREAU 
9727 SOUTH VVESTERN AVENUE 
CHICAGO. ILLINOIS 60643 
TEL. (312) 238-9787 

1989 m. KELIONES Į LIETUVĄ 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Balandžio 27 - Gegužės 15 
Gegužės 15 • Gegužės 31 
Birželio 1 2 - Liepos 01 
Birželio 14 - Liepos 01 

Maskva 1. Vilnius 15. Maskva 1 
Maskva 1. Vilnius 11, Maskva 2 
Maskva 1. Vilnius 15. Leningradas 2 
Maskva 1. Kaunas 15. Maskva 0 

(Lietuvių gydytojų ir medicinos profesionalų grupė) 
Birželio 26 - Liepos 12 
Liepos 11 • Liepos 30 
Liepos 24 - Rugpjūčio 09 
Liepos 29 - Rugpjūčio 16 
Rugpjūčio 01 - Rugpjūčio 16 
Rugpjūčio 21 - Rugsėjo 06 
Rugsėjo 12 • Spalio 01 
SpaHo 03 - Spalio 16 

Maskva 1, Vilnius 10, Leningradas 2 Helsinkis 2 
Maskva 2, Vilnius 15, Maskva 1 
Maskva 2, Vilnius 10, Leninqradas 2. Maskva 1 
Maskva 1. Kaunas 15, Maskva 1 
Maskva 1. Vilnius 10, Leningradas 2. Maskva 1 
Maskva 2, Vilnius 10, Ryga 2, MasKva 1 
Maskva 2. Vilnius 15. Maskva 1 
Maskva 1, Vilnius 10, Maskva 1 

Chicago 
2.150.00 
2.39500 
2.795.00 
2.595.00 

2.595.00 
2.795.00 
2.595 00 
2.695 00 
2.595 00 
2.595.00 
2.795 00 
1.895.00 

New York 
2,100.00 
2,245.00 
2.645.00 
2.445.00 

2,445.00 
2.64500 
2.545.00 
2.545.00 
2.445 00 
2.445.00 
2.645.00 
1.850 00 

Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas 

Registracijai ir informacijai skambinkite 1-312-238-9787. 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 S. VVestern Ave.. Chicago. IL 60643 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU taip pat tvarko giminių ir draugų iškvietimo iš 
Lietuvos dokumentus ir parūpina lėktuvų rezervacijas atvykimui į Ameriką. Taip pat darome 
nuotraukas vizoms ir pasams. 

A.t A. 
JONAS ŽEMAITAITIS 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1989 m. kovo 30 d. 2:30 v. p.p., sulaukęs 87 m. 

amžiaus. 
Gimė 1901 m. balandžio 28 d. Lietuvoje, Tauragės apskr., 

Naumiesčio valse., Rimženčio kaime. Amerikoje išgyveno 38 
metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime dukterys: Lydija Būdvy
tiene, žentas Kazys, Marta Krivickienė, žentas Tadas Kanado
je, Edita Kupreišienė. žentas Romas su šeimomis, Ela Žemai
taitis, Zelma Juškėnienė, žentas Kastytis, Irma Žemaitaitis. 
Sūnūs: Martynas, marti Elena, Augustas, marti Anna su 
šeimomis. Anūkai: Edvardas Dargelis. žmona Birute, Rita 
Benz, vyras Wolfgang, Suzanna Laporte, vyras Paul, Mark, 
Kurt. Eric Žemaitaičiai, Albertas Krivickas, žmona Kay, 
Donna Flynn, vyras Kevin su šeimomis. Proanūkai: Kevin 
Flynn ir Ann Marie Krivickas. 

Kūnas pašarvotas šeštadienį, balandžio 1 d. nuo 4 iki 9 
v.v. S. C. Lack & Sons koplyčioje, 2424 W. 69th St. Budetuvės 
— balandžio 2 d., sekmadienį Lietuvių Ev. Liuteronų Tėviš
kės bažnyčioje. 6641 S. Troy. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, balandžio 3 d. Iš Tėviškės 
bažnyčios 10 vai. ryto velionis bus nulydėtas į Tautines 
Lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę sūnūs ir dukterys. 
Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. RE 

7-1213. 

GAIDAS—DAIMID 
E U D E I K 1 S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a Avenue 
T e l e f o n a i - 523-0440 i r 523 -9852 
4 6 0 5 - 0 7 South H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s — 927-1741-1 
4 3 4 8 S. Ca l i f o rn i a A v e n u e 

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

! 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St., Ch i cago 
T e l e f o n a s - 476 -2345 

1410 So. 5 0 t h Av., Cicero 
T e l e f o n a s - 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Sally 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 
Donald M.. J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero Illinois 

PATARNAUJACfBCAGOJE REI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. 652-5245 



DRAUGAS, šeštadienis, 1989 m. balandžio mėn. 1 d. 

x Kun. Augustinas Steigvi-
las, Argentinos „Laiko" redak
torius pasveikino „Draugą" 80 
metų sukakties proga ir 
palinkėjo toliau informuoti 
lietuvišką visuomenę apie 
veiklą pasaulyje, apie lietuvius 
ir Lietuvą, nes „Draugas" išliko 
ištikimas savo tautai per pačius 
sunkiausius sovietinės okupa
cijos 45 metus . „Draugo" re
dakcija ir administracija 
dėkinga tolimo krašto laikraščio 
redaktoriui, kad ir jis prisimena 
jo sukaktį. 

x Rytoj 11 vai. ryto Sekly
čioje bus JAV Lietuvių Jau
nimo sąjungos Chicagos 
skyriaus susirinkimas apsvars
tyti svarbiųjų jaunimo reikalų. 
Visas jaunimas kviečiamas susi
rinkime dalyvauti ir aktyviai 
įsijungti į Jaunimo sąjungos 
veiklą. 

x Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės, JAV ir Kanados 
kraštų Lietuvių Bendruomenės 
valdybų konferencija bus ba
landžio 15-16 dienomis Detroi
te. Konferenciją globoja Michi-
gano apygardos valdyba, kuriai 
pirmininkauja Vytautas Kut-
kus. 

x Vilniaus Jaunimo teatro 
ak to r ių , Apolonijos Mat-
kevičiūtės ir Petro Stepona
vičiaus rečitalis įvyks balandžio 
2 d. 3 v. p.p. Jaunimo centre. 
Rečitalį rengia Chicagos „Auš
ros Vartų" tunto „Kun. Graži
nos" būrelio vyr. skautės. Ren
ginio pelnas skiriamas akto
riaus Petro operacijos išlaidoms 
sumažinti. Visi maloniai kvie
čiami į rečitalį atsilankyti. 
Bilietai gaunami Vaznelių 
prekyboje, 2501W. 71 St., teL 
471-1424. 

(sk) 

x JAV Lietuvių Bendruo
menės krašto valdyba Chica-

1 goję šaukia Vakarų rajono, ku
rį sudaro Vidurio Vakarų, 
Vakarų, Michigano ir Ohio 
apygardos, bendruomenės dar
buotojų suvažiavimą. Suvažia
vimas bus Jaunimo centre 
balandžio 23 d., sekmadienį, 1 
vai. p.p. Suvažiavimą globoja 
Vidurio Vakarų apygarda, 
kur ia i vadovauja Birutė 
Vindašienė. 

x „Draugo" administraci
joje galima užsisakyti komp. K. 
V. Banaičio kūrinių, atliktų 
„Draugo" koncerte Video vaiz
dajuosčių (VHS arba Beta) ir 
garso juostelių. Video vaiz
dajuosčių kaina 35 dol., o garso 
juostelių — 10 dol. Koncerto pro
grama atlikta Liet. Operos 
choro, diriguojant Audronei 
Gaižiūnienei ir akompanuojant 
muz. Robertui Mockui. Pro
gramos dalį atliko solistė Mary
tė Bizinkauskaitė, smuiku — 
Linda Valeckytė, Alexander 
Biliavski, klarnetu — Charleny 
Zimmerman ir arfa — Marsha 
La Bella. Koncertas truko ilgiau 
kaip pusantros valandos ir labai 
vykusiai filmavo ir rekordavo 
A. Plėnys. 

x Chicagoje Vilniaus uni
versiteto folklorinis ansamblis 
„Ratilio" koncertuos du kartus 
— penktadienį, balandžio 21d., 
sekmadienį, balandžio 23 d., 
Jaunimo centro salėje. Bilietus 
į koncertą pasirinktai dienai 
galima gauti Vaznelių parduo
tuvėje. 

x Lietuvos prezidento An
tano Smetonos 45 m. mirties 
paminėjimas rengiamas sekma
dienį, balandžio 9 d. 3 vai. p.p. 
Lietuvių Tautiniuose namuose, i 
Programoje: paskait ininkas j 
Vincas Trumpa, aktorė Dalila 
Mackialienė ir Balys Pakštas. 
Mieli Chicagos lietuviai 
kviečiami minėjime gausiai 
dalyvauti. Kviečia Amerikos 
Lietuvių Tautinė sąjunga. 

(sk) 

x Prof. Rimas Vaičaitis iš 
New Yorko ir dr. Stasys Bačkai-
tis iš Washingtono šį savaitgalį 
lankysis Chicagoje. Jie padarys 
pranešimus šeštojo Mokslo ir 
kūrybos simpoziumo vakaronėje 
šį šeštadienį 7:30 vai. vakaro 
Jaunimo centro kavinėje. 
Visuomenė kviečiama. Šis 
informacinis susitikimas su 
visuomene bus pakartotas 
sekmadienį 12:30 vai. Lietuvių 
centre Lemonte. 

x Kristina K. Rimkutė yra 
paskelbta Lyons miesto aukš
tesnėje mokykloje šio mėnesio 
mokine už gabumus ir elgesį. 
Taip pat į garbės sąrašą įrašytas 
John Levickas St. Lavvrence 
aukšt. mokykloje. 

x Kun. Algirdas Olšaus
kas, Los Angeles, Cal., „Drau
go" rėmėjas, pratęsė prenu
meratą su visa šimtine. Kun. A. 
Olšauską įrašome į garbės 
prenumeratorių sąrašą, o už 
auką tariame nuoširdų ačiū. 

x Dr. Leonardas J . Šimu
tis, Evergreen Park, 111., dr. 
Irena Jasys, Columbus, Ohio, 
dr. Ligija Rociūnas-Englert, 
Philadelphia, Pa., dr. Elena Lia
tukas, Bethesda, Md., dr/ J. 
Starkus, Santa Monica, Cal., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 20 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Msgr. Simonas Morkū
nas, Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas, Sioux City, Iowa, 
„Draugo" nuolatinis ir didelis 
rėmėjas, atsiuntė 50 dol., kad 
dienraštis gyvuotų ir stiprėtų. 
Nuoširdus ačiū. 

x Dr. L. Ignatonis, Chicago, 
111., lankėsi „Drauge" ir ta pro
ga už kalėdines korteles ir 
kalendorių įteikė 20 dol. auką. 
Labai dėkojame. 

x l Vilniaus Jaunimo teat
ro aktorių rečitalį, balandžio 
2 d. bilietų bus galima įsigyti tą 
patį sekmadienį, balandžio 2 d., 
nuo 1 v. p.p. Jaunimo centro 
kasoje. Po rečitalio visi kvie
čiami pasivaišinti kavinėje. 

(sk) 

x „Nuo Plungės iki Maro
ko" — Kazio Pabedinsko kny
gos sutiktuvės JC kavinėje 
penktadienį, balandžio 7 d. 7:30 
v.v. 

(sk) 
x Pigiai parduodu kompiu

terius tinkamus Lietuvoje ir 
kitą elektroninę techniką. 
Skambinti 312-839-5829 nuo 6 
v.v. iki 8 v.v. 

(sk) 

x Lietuvoje tinkami Toshi
b a V83CZ video rekorderiai 
tik už 375 dol. Geros kokybės, 
su visais reikalingais pritaiky
mais. M-7 Panasonic cam corde-
riai - tik 1200.00 dol. Priedo — 
penkios tuščios, pirmos rūšies 
dažnam naudojimui Fuji T-120 
kasetės Q20 min.) už 20 dol. 
Galima užsisakyti užeinant į 
įstaigą, paštu arba telefonu. Pa
togiai pristatoma į namus viso
je Amerikoje per UPS sistemą. 
Taip pat siunčiame į Lietuvą. 
Šiais ir visais video reikalais 
kreiptis į: International Histo-
ric Films, 3015 W. 59th St., 
Chicago, IL 60629. Tel. 
312/436-0038. Vedėjas Petras 
Bernotas. 

(sk) 

x Ieškoma lietuviškai kal
banti moteris prižiūrėti kūdi
kį 5 dienas savaitėje ir gyventi 
kartu. Kreiptis tel. 784-6147. 

(sk) 

x Balandžio 8 d. įvyks Kr. 
Donela ič io Lit . Mokyklų 
30-ties metų sukaktuvinis ba
lius. Mokyklos kviečia visus, 
ypač buvusius mokinius daly
vauti. Bilietų kaina 25 dol., jau
nimui 15 dol. Rezervacijoms 
skambinti: 4364)769. 

(sk) 

x Ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraš
tų. Kreiptis pas A. Lauraitį, A. 
& L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk) 

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

(sk) 

x Pats laikas užsisakyti 
Ateitininkų Namų patalpas ar 
sodą proginiams šeimų ar or
ganizacijų renginiams. Kreiptis 
į Alf. Pargauską, tel. 
312-361-2817 

(sk) 

x JUOZAS BACEVIČIUS, 
namus parduoda greit. Įkaino
jimas — veltui. Skambinti 
Bell-Bace RE, tel . 778-2233. 

(sk) 

Pereitų metų lietuviai abiturientai susipažinime su visuomene. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

klauso National Honor Society. 
Baigė Kristijono Donelaičio 
aukštesniąją mokyklą Chica
goje. Priklauso Lituanicos tun
to skautams ir šoka „Grandies" 
tautinių šokių grupėj. Petras 
mėgsta muziką. Laisvalaikiais 
groja gitara. Rudenį pradės stu
dijuoti inžineriją. 

Paul ius Vasiliauskas 

x Dėmesio! Jeigu ruošiatės: 
pirkti ar parduoti namą Cicero, 
Bervvyn, Riverside, Westchester 
ar kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės į Alex 
Realty, 5727 W. Cermak Rd., 
Cicero, IL. Tel. 656-2233. įstai
gai vadovauja Aleksas Šatas ir 
sūnus Viktoras. Viktoras Ša
tas — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. Įvertina pali
kimus. Jo patarnavimu nau
dojasi bankai, taupymo bendro
vės ir privatūs asmenys. Jeigu 
mes negalim parduoti: mes 
galim patvs nupirkti! 

(sk) 

ABITURIENTŲ 
SUSIPAŽINIMAS SU 

VISUOMENE 

Jau pagaliau saulutė pradėjo 
šildyti per langą ir mokslo metų 
pabaiga jau prieš akis. Visų 
mintys krypsta į abiturientus, 
kurie savo pasiekimus tuojau 
apvainikuos diplomais. Abitu
rientai kartu su savo tėveliais, 
giminėmis ir draugais džiaugsis 
ir didžiuosis savo atestatais. 
Abiturientai, paskutinį kartą 
uždarydami gimnazijos duris, 
nubrauks gailią ašarą. 

Šiais metais, kaip ir kiekvie
nais, Lietuvių Moterų klubų fe
deracijos Chicagos klubas ruo-

x Siunčiame prekes į Lietu
vą kargo . Jūsų dovanos, kaip 
video kameros, magnetofonai, 
radijo 2-jų kasečių aparatai ir 
kitos, Lietuvoje pageidaujamos, 
prekės pasieks Vilnių per 5 
dienas, saugiai ir pilnai ap
draustos. Priimame prekių ir 
persiuntimo užsakymus ir iš 
kitų JAV miestų. PATRIA, 
2638 W. 71 St., Chicago, BĮ., 
tel. 312-778-2100. Sav. A. F. 
Siutai. 

(sk) 

x Š.m. balandžio 4 d. šv. Mi
šios bus atnašaujamos Tėvų Ma-
rijonų koplyčioje dėkojant 
Dievui, kad buvo sugrąžinta 
Vilniaus katedra ir kai kurios 
kitos Lietuvos bažnyčios, bei 
prašant nusidėjėlių atsivertimo 
Mišias užprašė A. E. Kleizai. 

(sk) 

š ia Abiturientų pristatymo 
pokylį — visuomenei pristatyti 
mūsų mieluosius abiturientus. 
Šiais metais balius pavadintas 
„Pavasario žiedų" baliumi. 
Kaip vardas pritinka, juk abitu
rientai yra mūsų atžala ir gro
žis, kuris puošia mūsų vi
suomenę, kaip ir pavasario žie
dai puošia gamtą. 

Pokylis vyks š.m. balandžio 30 
d. „Niko's" salėje, 7600 S. 
Harlem Ave., Bridgevievv, IL. 
Negalvokime, kad šis pokylis 
yra tiktai Abiturientams ir jų 
tėveliams. Tai yra džiaugsmo 
šventė visai mūsų visuomenei, 
kad mūsų tarpe yra tokių 
puikių jaunuolių. Abiturien
tams bus proga pabendrauti su 
savo bendrak las ia i s prieš 
išsisklaidant į platųjį pasaulį, 
pasišokti ir padainuoti. At
vykime visi pasidal int i jų 
džiaugsmu! Tegul „Niko's" salė 
lūžta nuo lietuviško entuziaz
mo, šokio ir dainos. O dabar 
susipažinkime su mūsų ..Pa
vasario žiedais". 

Andrius V. Gvidas 

laičio aukštesniąją mokyklą. 
Antrus metus lanko Pedagoginį 
institutą ir priklauso Etnogra
finiam ansambliui. Šoka „Gran
dies" tautinių šokių grupėj ir 
yra jūrų skautė. Mėgsta bu
riuoti, slidinėti, stovyklauti ir 
šokti tautinius šokius. Rudenį 
pradės studijuoti Liberal Arts 
and Sciences Univ. of 111. Chi
cagoje. 

Gailė Karina Sabaliauskaitė 

x JB VVordley & Associates 
Editorial and Writing Con-
sultants, partneriai Robertas 
Vitas ir John Brynda, pa
tarnauja ir padeda su vertimais, 
įvairių dokumentų pildymu, 
rašymu bei redagavimu anglų 
kalba. Skambinkite: dr. Ro
bertui Vitui 434-4545. 

(sk) 

x Saugiai pervedant pini
gus per banką į „dolerines" par
duotuves Lietuvoje, jūsų 
giminės gali įsigyti įvairių 
prekių arba automobilį. Šis 
būdas yra t i nkamas pali
kimams tvarkyt i . Romas 
P ū k š t y s , T r a n s p a k , tel. 
312-436-7772, namų 
312-430-4145. 

rskt 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX FIRST, Rimas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 
x Baltic Monuments, Inc.,** 

2621 W. 71 Street, Chicago, 111. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių pa
minklai, žemiausios kainos, ge
riausiomis sąlygomis. 

(sk) 
x Akiniai siuntimui į Lietu

vą. Kreiptis į V. Karosaitę — 
Optical Studio. 2620 West 71 
Street, Chicago, 111. 60629. Tele
fonas 778-6766. 

(sk) 

x ETCHED IN AMBER 
programa rengiama Pasaulio 
lietuvių centre bal. 8, 7:30 v.v. 
ir bal. 9, 2:30 v. p.p. Programą 
sudaro maždaug 40 lietuvių 
poetų poezija išversta į anglų 
kalbą. Mums lietuviams čia 
labai gera proga pasididžiuoti 
savo literatūra. Kvieskite drau
gus ir bendradarbius į šį ypa
tingą spektaklį. Rezerva
cijoms skambinti 257-8787. 
Auka 10 dol. 

x Kviečiame visą lietuvių vi
suomene ir organizacijas nau
dotis Pasaulio lietuvių centro 
patalpomis. Dabar išnuomojami 
butai, sporto salė, susirinkimų 
kambariai ir salė vestuvėms bei 
šokiams. Susitarimui skambinti 
257-8787 nuo 9 v.r. iki 2 v. p.p. 

(sk) 

x Pasaulio Lietuvių centre 
Lemonte nuomojami butai: 1 
kamb. — 250 dol. į mėn; 2 
žmonėms — 275 dol.; 2 kamb. — 
350 dol. į mėn.; 2 žmonėms — 
375 dol Virtuvė bendra; mais
tas 200 dol. į mėn. Tei raut i s 
257-8787 nuo 9 v.r. iki 2 v. p.p. 

(sk) 

x American Travel Service 
Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir Washingtono į Chicagą, Los 
Angele?. Cleveland, ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, kuris sutinka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą pati patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Kreiptis į Amer ican Travel 
Service Bureau, 9727 S. We»-
tern Ave., Chicago, m . 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

Paulius Vasiliauskas, Edmun
do ir Jūros Vasiliauskų sūnus. 
Baigia Glenbard South High 
School. National Honor Society 
narys. Illinois State Scholar. 
Priklauso savo mokyklos 
krepšinio komandai Varsity ir 
yra jos kapitonas. Taip pat 
priklauso ir Chicagos Lituani
cos krepšinio komandai. Paulius 
baigė Kristijono Donelaičio 
lituanistinę mokyklą. Priklau
so moksleivių ateitininkų Prez. 
Stulginskio kuopai. Mėgsta sli
dinėjimo ir plaukimo sportą. 
Dvejus metus studijuos College 
of DuPage, po to inžineriją ir 
biznio administraciją Univ. of 
111. Urbanoje. 

Andrius V. Gvidas, Jūros ir 
Dariaus Gvidų sūnus. Andrius 
baigia Benet Academy, Lisle, II. 
„Honor Roll' mokinys. Illinois 
State Scholar. Aprašytas VVho's 
Who Among American High 
School Students. Priklausė aka
demijos orkestrui ir futbolo 
komandai. Andrius baigė Le-
monto Maironio aukštesniąją 

Gailė Karina Sabaliauskaitė, 
Genės ir Antano Sabaliauskų 
duktė. Baigia Victor J. Andrew 
High School. „Honor Roll" 
mokinė. Illinois State Scholar. 
Presidential Achievement 
Academy narė. Priklauso Natio
nal Honor Society, Mu Alpha 
Theta Math Club, International 

ELEKTROS LENGVATOS 

Commonwealth Edison bend
rovė išjungė elektrą 6,500 
butams Chicagoje, nes 
nemokėjo sąskaitų. Dabar 
paskelbė, kad, jei tie žmonės 
įmokės po 20% jų skolos, jų 
elektra bus įjungta, 
išsimokėjimą atidedant vėles
niam laikui. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. — 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

mokyklą. Šoko „Spindulio" tau- Club prezidentė, Special Edu-
- - . . • - - . i—.— m i »» x..__„i„ 

tinių šokių grupėj. Nuo mažens 
priklauso skautams. Mėgsta 
muziką ir laisvalaikiais groja 
gitara. Rudenį pradės studijas 
Univ. of 111. Urbana-Cham-
paign. 

Linda Mikučauskai tė 

Linda Mikučauskaitė, Alicios 
ir Alfredo Mikučauskų duktė. 
Baigia Lemont Township High 
School. „Honor Roll" mokinė. 
Aprašyta Who's Who Among 
American High School 
Students. Laimėjo Honorable 
Mention National Poetry Con-
test. Spanish achievments, lais
vai vartoja ispanų kalbą. Pri
klauso Foreign Language Club, 
Outdoor Club ir Great Books. 
T.inda baieė Kristiiono Done-

cation tutor, „Illusions" žurnalo 
editor, Peer Counselor. Science 
club narė. Baigė Kristijono 
Donelaičio aukštesniąją mokyk
lą. Priklauso jūrų skautėms. 
Vadovauja udryčių Ventės lai
vui. Šoka „Grandies" tautinių 
šokių grupėj. Mėgsta muziką ir 
poeziją. Skambina pianinu ir 
rašo eilėraščius. Rudenį pradės 
studijuoti Premed Loyola uni
versitete akių specialybėje. 

Pe t r a s Ramanauskas 
Petras Ramanauskas, Stasės 

ir Rimanto Ramanauskų sūnus. 
Baigia St. Lawrence High 
School. „Honor Roll" mokinys. 
Illinois State Scholar. Aprašytas 
VVho'p Who Among American 
Wir»V> Qr>Virir>l C J t n H A n r s P r i -

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. 

Darbo vai 
Seštad. 

— 776-8700 
nuo 9 iki 7 vai. vak 

9 v. r. iki 1 vai. d. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2901 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 77*0800 
Kasdien 9—6 vai vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Hinsdale . IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 




