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(Tęsinys) 
Eina nuo 1972 metų, 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali. padaugink! 

Mūsų 
Petro Gražulio laiško tęsinys 
Lietuvos TSR prokurorui 

Šiame pareiškime noriu pami
nėti ir apie kalinimo sąlygas 
Vilniaus Lukiškių kalėjime. 
Kamerose, kurių ilgis apie 4 m., 
plotis 2 m., caro metais buvo 
kalinami — 2, kartais 1 nuteis
tasis. Šiandien čia talpinami 6, 
8 ar net 9 kaliniai. Kameroje 
dviem aukštais sudėta 6 lovos, 
čiužinys patiestas ant skardos 
lapo, kuris įvirintas j rėmą 
vietoje sieto. Taigi, 6 kaliniai 
miega lovose, kiti — ant grindų. 
Devintajam tenka gulti po lova, 
nes ant grindų telpa tik 2 
čiužiniai. Toje pačioje kamero
je tualetas (koks kvapas, su
prantama), prausykla ir spin
telė maistui. Vietos tiek mažai, 
kad visi kartu kaliniai negali 
išlipti iš lovų — nėra kur atsis
toti. Tokiose sąlygose gyvena 
nuteistieji, išeidami tik vienai 

valandai pasivaikščioti, pragy
vena iki metų laiko, todėl čia 
neretas svečias utėlės ir ligos. 

Kada mus gabeno iš Vilniaus 
į Pravieniškių lagerį, kvad
ratinėje kaip vagono kupė 
patalpoje, kuri apskaičiuota 4 
žmonėms, sugrūdo net 17 kali
nių. Kad sutilptume, kareiviai 
turėjo mus kerziniais batais 
„trombuoti". 

Taip, trumpai apžvalgus, 
atrodo mūsų gyvenimas OC 
12/8 zonoje ir kalinimo sąlygos 
Lukiškių kalėjime. Pareiškimo 
tikslas — kad būtų įvesta zono
je tvarka, atitinkanti vidaus 
tvarkos taisykles visiems, o ne 
man vienam sudarytos geresnės 
sąlygos. Jei administracija 
sudarys sąlygas išsigydyti dan
tis tik man vienam, duos 
puodelį (kaip ir padarė), kėdę, 
išrašys darbinius drabužius ir 
pan.. su tuo nesutinku. 

(Bus daugiau) 

Pirmą kartą istorijoje. 
Vilnius. Sąjūdžio atstovai V. 

Čepaitis, A. Juozaitis, O. Bala
kauskas ir A. Butkevičius lan
kėsi Talinne, kur tarėsi Pabalti
jo respublikų liaudies • frontų 
asamblėjos reikalais. 

Pirmą kartą istorijoje f!) į 
bendrą forumą susirinks tikri 
tr is t a u t a s atstovaujantys 
organai. Dar daugiau — netgi 
šiuolaikinėmis sąlygomis šie 
organai jau atstovauja savas 
teritorijas, t.y. ir racionaliąsias 
tautines mažumas. Asamblėja 
vyks gegužės 13-14 dienomis. 
Bus aprobuojami dokumentai, 
greičiausiai skelbiamas ir 
„Baltijos kelias"... 

Renginį papuoš su juo sutapęs 
trijų respublikų sporto 
renginys. Trys olimpiniai komi
tetai gegužės 13 paskelbė Pabal
tijo Olimpine diena. Tą dieną 

Kalantos frontas 
Kaunas. — Vakarus pasieku

siomis žiniomis, Kaune yra įsis
teigęs Romo Kalantos įamžini
mo Frontas. Šio susivienijimo 
pagrindiniai tikslai bus užbaigti 
Romo Kalantos kapo sutvarky
mą, reikalauti, kad Kauno 
miesto Muzikinio Teatro sode
lis, kuriame protestuodamas 
prieš Lietuvos okupaciją 
susidegino jaunasis moksleivis, 
būtų įteisintas Romo Kalantos 
vardu, kad jo vardu būtų 
pavadinta taip pat dabartinė 
Panerių gatvė, kurioje jis 
gyveno, ir Kauno 18-oji vidurinė 
mokykla, kurioje mokėsi, kad 
susideginimo vietoje būtų 
pastatytas akmeninis ugnies 
aukuras, simbolizuojantis moks
leivio susideginimo priežastis. 

Romo Kalantos įamžinimo 
frontas taip pat sieks, kad būtų 
sudaryta valdžios, Persitvarky
mo sąjūdžio ir kitų judėjimų 
atstovų komisija ano meto 
įvykiam bei jų pasekmėm 
objektyviai įvertinti ir 
pasirūpinti aukų reabilitacija ir 
patirtų materialinių bei 
moralinių skriaudų kompensa
cija. Naujai įsikūręs Frontas 
taip pat numato rinkti su 
1972-jų metų įvykiu susijusią 
dokumentinę medžiagą ir ją 
atspausdinti atskira knyga. 

vilties fakelas atkeliaus iš 
Vilniaus į Taliną ir suliepsnos 
prie Asamblėjos rūmų. „Balti
jos kelias" nebesustodamas 
grąžina mus į civilizuotą 
pasaulį. 

Kai j aun imas persitengia 
Tačiau neužmirškime, kad 

dar gyvename revoliucines 
reminiscencijas mėgstančioje 
imperijoje. Balandžio 22 d. 
(Lenino gimtadienis) nudundėjo 
per TSRS „komunistinė talka", 
kurią Lietuvoje buvo mėginama 
šį sykį pavadinti ir „Tautine-ko-
munistine". Šią akciją pakėlė 
Lietuvos komjaunimas, tačiau ji 
susilaukė neigiamos reakcijos. 
Labai neigiamos. Mūsų komjau
nimas kartais persistengia, bet 
tai vis iš geros valios — reikia 
gelbėti savo pozicijas skautais, 
ateitininkais, žaliaisiais virs
tančio jaunimo tarpe. 

— Maskvoje įvyko tradicinis 
gegužės pirmosios paradas Rau
donojoje aikštėje. Gorbačiovas ir 
kiti oficialūs Kremliaus valdo
vai priėmė paradą, stovėdami 
ant Lenino mauzoliejaus pako
pos. Kalbose nebuvo liečiama 
užsienio politika, tik vidaus gy
venimo problemos. 

Pulk. Oliver North po paskelbto jury sprendimo skahosavo pareiškimą, jog ir toliau tęs savo kovą, kad būtų 
išteisintas ir iš tų trijų kaltinimų. Šalia jo žmona 3etsy. 

Lietuvoje „Pogrindžio vienuolė 
Pokalbis su Nijole Sadūnaite 
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Vilnius. — „The Christian 
Science Monitor" dienraštis įsi
dėjo vieno puslapio pasikalbėji
mą su Lietuvos disidente Nijo
le Sadūnaite, kuri kovoja už re
liginę ir tautinę laisvę ir kuri 
abejoja Gorbačiovo perestroikos 
politika. Dienraštis ją vadina 
„pogrindžio vienuole" Lietuvo
je., Kartu Įdėjo ir jos didžiulę 
nuotrauką ir Lietuvos žemėlapį. 

Daugelis Lietuvoje gerai atsi
liepia apie Gorbačiovą, Įdomūs 
Nijolės pasisakymai, kuri žino 
Sovietų sistemą iš pirmųjų šalti
nių. Pasikalbėjimas vyko su 
vertėjo pagalba. Ji sako, jog 
mažuma tegalvoja, kad perest-
roika sumažino religijos perse
kiojimą Sovietų Sąjungoje; o 
žmonių teisių pažeidimas dar 
nėra praėjęs. Ji mananti, kad 
sovietai laikosi su stalinistais. 
,,Jie visi yra stalinistai, prade
dant Leninu ir baigiant Gorba
čiovu"'. Korespondentas R. Kid-
der pastebi, kad ne visi aktyvūs 
lietuviai sutinka su Sadūnaitės 
pažiūromis, bet ji ten yra labai 
gerbiama. 

Pogrindžio da rba i 
1975 m. ji buvo patalpinta ka

lėjime trims metams, o vėliau 
ištremta į Sibirą. Jos nusikalti
mas buvo. kad ji perrašė maši
nėle šešis „Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos" puslapius, 
kuri spausdindavo komunistų 
nusikaltimus prieš žmogaus tei
ses Lietuvos respublikoje. Pra

ėjusį lapkriti ji su draugais įstei
gė grupę, kuri padeda buvu
siems politiniams kaliniams ir 
tremtiniams. Tai iš esmės reli
ginio pobūdžio darbai padėti ne
laimingiesiems. -J; sako, kad iki 
šiol daugelis Bažnyčios atliktų 
darbų būdavo neleidžiami. Juos 
atlikdavo pogrindyje. Tad ir po
grindžio vienuo :ų yra daugiau, 
negu kad jų* buvo Lietuvos 
nepriklausomybės metais. 

Alkoholikų tarpe 
Čia ir esanti visa stiprybė, pa

sakojo Sadūnaite, ne Gorbačio
ve, bet dvasinėje stiprybėje. 
„Dovydas ir Galijotas — ką gali 
padaryti Galijotas, kai Dievas 
yra mūsų pusėje", pasakojo ji 
užsienio žurnalistui. Nuo 1974 
m. moderniųjų dienų Galijotas 
— KGB slaptoji policija ją nuo
lat sekė Vilniaus gatvėmis. 
1975 m. ji buvo patalpinta 
ZHKH-385 3-4 stovykloje 
moterų kalėjime Moldavijoje. 
1977 m., kai kalėjimo terminas 
baigėsi, neleido jai grįžti į 
Lietuvą, bet išvežė į mažą 
Boguchany miestelį Krasnojar
sko regione. Sibire. Jai buvo 
pasakyta, kaa ji niekada nega
lės sugrįžti i Lietuvą. Ji buvo 
patalpinta su 8 alkoholikais. 

Kai ji atvyko į tą miestelį, ji 
ir tie vyrai turėjo būti nuvežti 
į stovyklą tundroje, bet sugriu
vo mašina. Trys alkoholikai 
susipešė, kuriam ji teksianti. 
Pagaliau inspektorius leido jai 
pernakvoti pas valytoją moterį. 
Ir taip įvyko, kad ji nebebuvo 
išvežta į stovyklą, bet buvo 
palikta mokyklos valytoja, nes 
ten reikėjo moters tam darbui. 
Vėliau vienas iš tų aštuonių 
vyrų papasakojo jai, kad tiems 
vyrams tada buvo duota degti
nės ir įsakyta ją išprievartauti 
ir sumušti. Ji įtarusi, kad KGB 
norėjusi ją nužudyti, nes pana
šiai buvo elgiamasi ir su kitomis 
kalinėmis. 

Šypsnis tik Vakarams 

Jury sprendimas: 
North neteisus, bet ne per daug 

Biblijos sąjunga pas iun tė 
300,000 rusų kalba biblijų, uk
rainiečiai gavo leidimą įvežti 
100,000 ukra in ieč ių kalba 
biblijų. Bet Sadūnaite sako, kad 
tai tik ašaros. Ji sako, kad 
Gorbačiovo šypsnis yra tik 
Vakarų priviliojimui ir nieko 
daug nereiškia. 

Kai prasidėjo H Pasaulinis ka
ras, Stalinas taip pat šypsojos. 
Bet kai karas baigėsi, tai Stali
nas vėl grįžo į savo seną išvaiz-
dą. 

„Išvažiuok iš Sovietų 
Sąjungos" 

Tačiau ar Gorbačiovo laikais 
nėra kitaip? Į tai Sadūnaite at
sako, ką KGB darė su ja. „Pra
ėjusiais metais vasario 16 d aš 
buvau areštuota ir išlaikyta 24 
valandas pas KGB. Pirma jie 
sakė .išvažiuok iš Sovietų Są
jungos'. Mums užtruko 4Vfe me
tų, kol mes suradome tave. Bet 
aš pasakiau, ne, aš nenoriu iš
vykti". Vietoj to, ji pasakė agen
tams, kad ji gali vėl eiti į 
kalėjimą, nes kalėjimas yra 
gera vieta atgailauti. Ir jie ją 
paleido. Ir paskutinis jos susirė
mimas su KGB buvo birželio 19 
d., kai ji buvo pakviesta atvykti 
į Maskvą į krikščionybės jubi
liejų. Kai kartą išėjo ji iš namų, 
ji buvo pagrobta ir brutaliai 
įstuma į mašiną, kad net rankos 
buvo subraižytos. Nusivežė ją į 
KGB stotį. Ten ji vėl buvo tar
doma apie „Bažnyčios Kroni
ka". 

Maskvoje ji vizitavo Amerikos 
ambasadą, kurioje visi apie So
vietus pasisakė gražiai. Bet kai 
ji jiems papasakojo savo išgyve
nimus su KGB. tai amerikiečiai 
sakę jai, kad dabar esą geriau, 
bus lengviau ir nėra taip blogai 
kaip buvo. Tada ji parodė jiems 
savo nubraižymus ir pasakė, 
kad nėra tiek daug pasikeitę, 
kaip kad jie mano. 

Negauna pa š to iš užsienio 
Kitas įrodymaas. kad mažai 

KGB agentai jai pasakoję, kad k a s tepasikeitė, yra tai, kad per 
viskas gali įvykti egzilėje - ji 9 metus, kai grįžo iš tremties, ji 

Nijolė Sadūnaite. kuri tęsia kovą pavergtoje Lietuvoje už religinę ir tautine 
laisvę 

gali būti suvažinėta, užmušta 
kieno nors su plyta, ir t.t. Sadū
naite sako, kad ją saugojo Die
vas per visus tremties metus. 
Prie Gorbačiovo Bažnyčia atga
vo dalį savo teisių. Vilniuje pas
kutiniu metu grąžinta Šv. Ka
zimiero bažnyčia. Ir kitur Sovie
tų Sąjungoje sumažėjo varžtai, 
ypač po 1,000 metų krikščiony
bės jubiliejaus. Amerikiečių 

negavo jokio pašto iš užsienio. 
„Aš turiu Chicagoje dėdę ir jis 
bandė pasiųsti man siuntinėlius 
ir mes nieko negauname. Kai aš 
paklausiu pašte, kodėl jie neiš
duoda mums siuntinėlių, kurie 
buvo mums siųsti, Maskva at
sako, jog Sovietų Sąjungoje ne
pageidaujami asmenys negali 
nieko gauti". „Šiais metais dė
dė siuntė vieno kilogramo siun-

VVashingtonas. — Ne tik 
Amerikos, bet ir užsienio žinių 
agentūros plačiai aprašo ketvir
tadienį paskelbtą jury sprendi
mą pulkininko Oliver North 
teisme. Čia naudojamės prancū
zų agentūros žiniomis. 

Marinų pulk. Oliver North, 
prezidento Reagano vienas pa
grindinių administratorių, par
duodant ginklus Iranui ir gau
tąjį pelną pervedant Nikaragvos 
laisvės kovotojams, apkaltintas 
tik trimis atvejais iš dvylikos 
JAV prokuroro jam įteiktų kai-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Senatas ir Atstovų rū
mai patvirtino naująjį biudžetą 
1.2 trilijono dolerių sumoje, ku
rį anksčiau Kongreso vadai ap
tarė su prezidentu. Atstovų 
rūmų nariai pasisakė 263 bal
sais už ir 157 prieš, o Senato 68 
nariai balsavo už patvirtinimą 
ir prieš 31 senatorius. Liko tik 
išlyginti kai kurias detales. 

— Valstybės departamento 
sekretorius James Baker III 
kitą savaitę vyksta pirmą kartą 
į Maksvą. Kalbėdamasis su žur
nalistais, jis pasakė, kad Ame
rika reikalaus iš Sovietų Sąjun
gos laikytis to, ką jų vyriausybė 
viešai skelbia savo užsienio po
litikoje. 

— Atstovų rūmų speakerio 
finansiniai investavimai yra dė
mesio centre jam užvestoje bylo
je, kurią veda Etikos komitetas. 

— Prez . G. B u s h a s , 
stovėdamas kartu su Kanados 
premjeru Brian Mulroney Bal
tųjų rūmų sodely, pasakė, jog 
nieko bendro neturėjęs su Hon
dūro vyriausybe, kad ji padėtų 
Contrams, o už tai Amerika 
jiems suteiks paramą. Tuo metu 
Jury sprendimas North teisme 
dar nebuvo paskelbtas. 

— Lenkijoje gegužės pirmą
ją dieną žmonės Varšuvoje susi
rinkę skandavo: „Šalin komu
nizmas!" ir pasisakė už Soli
darumą. Čia buvo daugiau kaip 
100,000 žmonių. Komunistų 
partija buvo surengusi savo dar
bo dienos paminėjimą, į kurį 
susirinko gal 20,000 žmonių. 

— Turkijoje gegužės pirmo
sios demonstracijų metu buvo 
36 asmenys sužeisti, o vienas 
peršautas per galvą, kurio 
smegenys sužaloti. Istanbulo 
policija suėmė 70 žmonių ir 
pasodino juos į kalėjimą. 

— Prahoje žmonės gegužės 1 
d. demonstravo prieš vyriausy
bę, reikalaudami laisvės ir pa
leisti politinius kalinius. Čeko
slovakijos policija vėl suėmė dar 
76 žmones iš demonstruojančios 
minios. Buvo suimtas ir tas 
žmogus, kuris nešė Gorbačiovo 
plakatą, pasisakantį už refor
mas. 

— Armėnijos Jerevano sosti
nėje įvyko taikingos demonstra
cijos, bet reikalaujančios refor
mų ir laisvės. 

tinį. Jis mane. jei dabar yra pe-
restroika, tai jis gali pasiųsti 
cukraus, kavos, arbatos, rankš
luostį... Viską sugrąžino. Tai 
parodo, kokia situacija tebėra ir 
dabar. 

Žurnalistas jai priminė, jog šis 
jos pokalbis, kai bus atspausdin
tas Vakarų spaudoje, gali jai pa
kenkti. Nijolė Sadūnaite nusi
juokė, papurtė galvą ir atsakė: 
„Aš kalbėjau atvirai su KGB. 
taigi, aš galiu kalbėti atvirai ir 
su bet kuo kitu". 

tinimų. Bet devynių moterų ir 
trijų vyrų jury nerado jį kaltu, 
kad jis būtų tai slėpęs nuo 
Kongreso, sakęs klaidingus 
pareiškimus, nemokėjęs federa-
linių mokesčių ar savo tikslams 
panaudojęs jam pavestus pini
gus. 

J u r y sprendimas 
Jury komisijos sprendimas bu

vo: kaltas šeštuoju kaltinimo 
punktu, kai 1986 m. lapkričio 
mėnesį nepasakė visko Kongre
sui, sumaišydamas įvykių chro-
noliginę tvarką ir sunaikinda
mas, pataisydamas ar išmesda
mas Saugumo tarybos doku
mentus; kaltas devintuoju kal
tinimu, kad slėpė, išėmė, naiki
no tuos užrašus ir dokumentus, 
kurie turėjo Saugumo tarybos 
ryšį su teikiama pagalba Cont
rams ir ginklų pardavimu Ira
nui; ir kaltas dešimtuoju punk
tu, kai North priėmė nelegalią 
dovaną — elektroninę apsaugos 
tvorą aplink jo gyvenamąjį 
namą, kuri kainavo 13,800 dol., 
kai buvo grasinama jo gyvybei. 

Prisiekusieji teisėjai nerado jį 
kaltu daug svarbesniais kaltini
mais, pavyzdžiui, kad jis būtų 
pasisavinęs valdžios pinigus ar 
norėjęs apgaudinėti vyriausybę. 
Tai panaikina klausimą, ar Ni
karagvos laisvės kovotojams tei
kiama parama buvo legali ar 
nelegali. Vienas iš jury narių — 
Earl Williams pasakė, jog 
komisijos nariai įsitikino, kad 
jis klausė savo viršininkų įsaky
mų ir todėl jį rado nekaltu ki
tuose devyniuose kaltinimuose. 

„Išmetė už borto" 
Po paskelbto jury sprendimo, 

prie teismo rūmų buvo susirin
kę daug žmonių, kurie skan
davo jo vardą „Olie, Olie" ir 
buvo ištiesę didžiulį plakatą su 
užrašu: „Oliver North — Ameri
can hero". Senato rūmuose sen. 
Orrin Hatch pareiškė, kad prez. 
Bushas turi jį tuoj pat amnes
tuoti ir nuo tų trijų kaltinimų. 
North ir jo advokatas pareiškė, 
jog bus daromi žygiai, kad jis 
būtų išteisintas. Jei apeliacija 
bus pralaimėta, tai pulk. O. 
North nebegaus pensijos, kurią 
jis užsitarnavo, kariaudamas 
Vietname ir eidamas aukštas 
pareigas kariuomenėje. Jam 
gresia bausmė 10 m. kalėjimo ir 
750,000 dol. piniginė bausmė. 
Teisėjas Gesell paskyrė birželio 
23 d., kada bus paskelta jo 
bausmė. 

Jo advokatas B. Sullivan pa
sakė, kad buvęs prez. Reaganas 
„išmetė jį už borto, kad išveng
tų politinio skandalo", kuris 
dabar tapo atpirkimo avinėliu". 
Šiuo metu iškilo vėl naujų ne
aiškumų apie Reagano ir Busho 
dalyvavimą šioje Irano-Contrų 
byloje. 

KALENDORIUS 
Gegužės 6 d.: Liucijus, Argą, 

Benedikta, Judita, Baltuolis, 
Rokantas. 

Gegužės 7 d.: Stanislovas. 
Danutė, Domicėlė, Angis, Domi-
cijonas, Butautas. Rimtė. 

Gegužės 8 d.: Mykolas arkan
gelas, Audrė, Džiugas, Mingai-
la. 

Gegužės 9 d.: Grigalius, Edi
ta. Beatas, Austė, Sauginas. Gy
tis. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:42. leidžiasi 7:53. 
Temperatūra: šeštadienį 43 L. 
sekmadienį 55 L. pirmadienį 64 
L, antradieni 69 1. 
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RFD\GUOJA Jonas Zadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti 4048 W. 91* PI., Oak Lawn, IL 60453. Tel. 312-424-4150. 

BAŽNYČIA KVIEČIA 
MALDAI IR ATGAILAI 

„Tu visų pasigaili, Viešpatie, 
ir nelaikai neapykantoje nė 
vieno savo tvarinio. Tu ne
beatmeni žmonių nuodėmių, kai 
jie atgailoja, ir jiems atleidi, nes 
Tu esi Viešpats, mūsų Dievas". 

(Išm. 11, 24-25-27) 

Šiais žodžiais Bažnyčia kiek-
vieneriais metais kviečia 
žmones į dvasinį atsigaivinimą, 
susimąstymą, maldą ir atgailą. 
Jeigu šiandien sugrįžtų šv. 
Povilas į mūsų miestus, kaimus 
ir parapijas, jis prabiltų vėl tais 
pačiais žodžiais, kaip anuomet: 
,,Būdami Dievo giminės, 
neturime manyti, kad Dievybė 
panaši į auksą, ar sidabrą, ar 
akmenį... Dievas... dabar 
skelbia žmonėms, kad visi visur 
darytų atgailą" (Apd. 17, 29-30), 
tai turbūt susilauktų to paties 
atsakymo, kokį jis gavo iš 
tuometinių Atėnų vyrų: 
..Pasiklausysime tavęs apie tai 
kitą kartą" (Apd. 17,32), ir gal, 
tardami Apreiškimo žodžius: 
„Esame turtingi... nieko ne
privalome", nueitų savais 
keliais. Su šv. Povilu pasiliktų 
tik nedidelė žmonių grupė, kuri 
su juo dėtųsi širdin šiuos žo
džius: „Aš tau patariu pirkti iš 
manęs ugnyje ištirto aukso, kad 
pasidarytumei tur t ingas , 
būtumei apvilktas baltais rū
bais... patepk savo akis akių 
tepalu, kad regėtumei. Taigi, 
būk uolus ir daryk atgailą" 
< Apd 3, 17-19). 

Turime tik pavartyti Šv. Raš
tą ir įsitikinsime, kad atgaila 
nėra Bažnyčios sugalvota ir 
žmonėms primestas dalykas. S. 
Testamente Dievas kvietė per 
Mozę ir kitus pranašus į atgailą 
visus žmones. Pats įsikūnijęs 
Dievo Sūnus, Jėzus Kristus, 
prieš pradėdamas viešąjį savo 
darbą, išbuvo keturias dešimtis 
dienų ir naktų, nieko nevalgy
damas ir negerdamas. 

..Jei sakytume, kad neturime 
nuodėmės, mes patys save 
suvedžiojame, ir nėra mumyse 
tiesos" (Jn. 1, 8). Kyla klau
simas, kaip galime jį per
maldauti, paveikti, kad mums 
atleistų kaltes ir neatlygintų 
pagal jas? Kito atsakymo 
nerasime Šv. Rašte, kaip šį — 
nuoširdi atgaila, sujungta su 
pasninku, malda ir gerais dar
bais. S. Testamente skaitome 
apie karalių Dovydą, kuris nuo
širdžiai gailėjosi už savo 
padarytus nusikaltimus ir Die
vas jam atleido. Arba vėl seno
vės Ninivos miesto gyventojai, 
kurie buvo padarę daug baisių, 
nedorybių, jog jei nedarys 
atgailos, tai visą jų miestą dul
kėmis paversiąs. Pranašo Jono 
šaukiami, jie suprato. Prie 
atgailos ir maldos jie prijungė 

Jam užmigti ir ramiai sau mie
goti, o patys tikriausiai tylomis 
šnekėjosi apie savo kasdieninius 
darbus bei dalinosi rūpesčiais. 
Tačiau ūmai Genezereto ežere 
kilo smarkus vėjas. Milžiniškos 
bangos galėjo bet kurią minutę 
užlieti ar apversti laivą. Apaš
talai nusigandę puolėsi žadinti 
nuvargusį V. Jėzų, šaukdami: 
„Viešpatie, gelbėk mus, žūs
tame! (Mt. 8, 25). Ir jie neapsi
vylė; V. Jėzus bematant sustab
dė šėlstančias bangas. Neap
sakomai geras pasirodė V. Jėzus 
audros i š t ik t ies iems apaš
t a l a m s . J is mielai davės i 
žadinamas ir pažadintas tuojau 
pašalino pavojų. Tikrai ne 
kitoks Jis bus ir mums, jei tik 
mes būsime Jam tokie, kaip 
apaštalai, pilni gilaus tikėjimo, 
tvirto pasitikėjimo, karštos 
meilės ir į Jį kreipsimės? „Vieš
patie, gelbėk mus ir mūsų 
tautą, nešančią sunkų vergijos 
jungą". 

Labai teisingai ir gražiai sa
ko šv. Augus t inas : , ,Kas 
šiandien yra raugė, ryt gali būti 
geriausios rūšies kvietys". Iš 
tiesų, Dievas nori, kad visi žmo
nės būtų kviečiai, o ne piktžolės, 
todėl Jis kviečia mus visus į 
maldą ir atgailą. Daug kam 
kyla klausimas į kokią atgailą? 
Jis kviečia mus į širdies ir min
čių pasikeitimą, kuris naikina 
nuodėmes ir išsprendžia mums 
daug abejonių ir padeda giliau 
įžvelgti į dvasinio gyvenimo 
paslaptis. 

Yra tiesa, kad meilės didumą 
galima pažinti iš aukos, kurią 
žmogus sugeba da ry t i dėl 
pamilto asmens ar tautos, ir iš 
skausmo, k u r į pa jėgiama 
pakelti. Todėl Išganytojas sako, 
kad: „Niekas neturi didesnės 
meilės, kaip tas, kuris guldo 
savo gybybę už savo prietelius" 
(Jon. 15,13). Juk džiaugsmas ir 
skausmas — tai meilės paly
dovai ir liudytojai: skausmas 
lydi, siekiant pamiltos gėrybės, 
džiaugsmas — ją pasiekus. Be 
tokio pasirengimo nėra valios 
pakeitimo, nėra tikro gailesčio, 
o be gailesčio nėra nė nuodėmės 
atleidimo. 

Popiežius Leonas XIII sako: 
„Vienas Dievas tėra pats gyve
nimas. Kiti daiktai vien tedaly
vauja gyvenime. Kaip be Kris
taus malonės žmonės negalėjo 
savęs atpirkti, taip negali bėjo 
pagalbos ir išsilaikyti". Tad, 
lieka mums patiems savęs pa
klausti. Ar norime būti, kaip tas 
Sa l iamonas , s t a t ą s gyvąją 
maldos ir atgailos šventovę, ar 
l ikti smilkstančiais nuodė
guliais, smėlio pilstytojais, ar 
net moderniškojo Babelio sta
tytojais. Juk suprantame, kad 
žmogus pats savaime nieko ne 
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TĖVYNĘ APLANKIUS 
Kaip grįžtančius namo 

paukščius, 
Parveski, Viešpatie, ir mus. 
Į žemę mūs tėvų sugrįžki. 

stiprią viltį. Jie nebevaikštinėjo 
paniurę ir susiraukę, atrodė 
linksmesni. Pastebėjau, kad 
daugiau žmonių vaikščiojo gat
vėmis šnekučiuodamiesi ar 

Ir sugrįžom, ir susidrauga- juokaudami, 
vom, ir pasikalbėjom, padisku- Lietuvos jaunimas paliko man 
tavom, ir pasivaišinom, ir pasi- labai gerą ir didelį įspūdį, 
svečiavom, ir t.t., ir t.t... Ši jau Jaunimas atrodė nieko nebi-
buvo mano antra kelionė į Lie- jantis, ir turintis stipriausią 
tuvą. Ir vėl grįžau į namus apdo- vilties liepsnelę. Jie bandė ir ne
vanota gintaru, šokoladu ir kny- bijojo susitikti ir pasikalbėti su 

MOKSLEIVIŲ 
ATEITININKŲ 

VASAROS STOVYKLA 

gomis. Bet svarbiausia, grįžau 
pilna įspūdžių ir brangių 
prisiminimų. 

Nors metų laikotarpyje dar 
daug kas nepasikeitę, pvz. dar 
vis žmonės laukia eilėse, nuolat 
trūksta mėsos, vaisių ir daržo
vių, bet visur buvo galima 
matyti plevėsuojančias tri
spalves ir girdėti nepriklau
somos Lietuvos himno žodžius. 
Mano nuomone, dar reikš
mingesnis pasikeitimas žmonių 
dvasioje ir veiduose. Buvo 
galima pajusti, kad žmonės turi 

d i z a i n o i i i i i a iv ivo jiv. į i i i j u . i Į , , 
dar pasninką. Tuo jie permalda- gali, tačiau jis tampa galingu 
vo Dievą ir nukreipė nuo savęs 
Dievo rūstybę. 

Šių laikų religinės krizės, 
kurią vadiname abejingumu, di
džioji nelaimė ir yra ta, kad 
visuomenėje naikinamas pats 
svarbiausios religijos pagrindas 
-- tikėjimas. 

Vieną iš gražių Šv. Rašto 
vaizdų, mums pateikia evange
listas šv. Matas. Apaštalams 
besikeliant per Genezareto 
ežerą buvo drauge su jais 
Viešpats Jėzus, bet jie nedaug 
tekreipė į Jį dėmesio. Jie leido 

melsdamasis, nes Dievas yra 
Visagalis. „Dievui visa galima" 
(Mok. 7, 7). „Visą, ką tik mano 
vardu prašysite bus jums duota" 
(Jon. 16, 23). „Prašykite, ir bus 
jums duota, ieškokite ir rasite, 
belskitės, ir bus jums atidaryta" 
'Mat. 7, 7). 

Iš S.T. žinome, kad žydai pa
keliui į žadėtąją žemę, nulipdė 
aukso veršį, jį pagarbino, todėl 
40 metų klajojo tyruose. Tačiau 
Sa l iamonui , pas tač ius iam 
Jeruzalėje šventovę. Dievas 
ta rė : ,,Aš išklausiau tavo 

maldos ir tą vietą pasirinkau 
sau aukos vieta. Jei kada nors 
dangų uždarysiu ir lietus ne
belįs, jei siųsiu marą ir skėrius, 
kad sunaikintų kraštą, aš išgir
siu maldą ir atleisiu nuodėmes, 
o kraštui suteiksiu išganymą, 
jei tik tauta sugrįš prie manęs, 
maldaus, ieškos mano veido ir 
darys atgailą už savo piktus ke
lius". (2 Kron. 7,12). Ir dar dau
giau: „Štai aš surinksiu Jus iš 
visų kraštų po kuriuos išsklai
dęs buvau, grąžinsiu į tą pačią 
vietą ir leisiu jums ramiai 
gyventi. Ir bus jie mano tauta, 
o aš jiems Dievas" (Jer. 32, 37). 

Gavėnios mistika moko, kad 
kančia yra būtina mūsų dvasi
nei gerovei, mūsų sielos išgany
mui. Visi sutinka, kad žmogui 
yra taip sunku suprasti, kodėl 
kentėj imas veda į būties 
gelmes, į jos versmę — Dievą. 
Priimame, nes tai yra Kristaus 
mokslo ir Jo gyvenimo palikta 
išmintis. Jis kelią į tobulybę pa
rodė kryžiuje. Ir žmonių giminę 
Jis atpirko ta kaina, kuri yra 
kūrinio nuosavybė — kentėjmu 
ir mirtimi. Dievas pasidalijo su 
mumis mūsų likimu, kad mes 
galėtume dalytis Jo dieviš
kumu. Mūsų tauta šiandien 
kenčia, kad turėtų didesnį 
džiaugsmą. Žmogus miršta šiam 
gyvenimui, kad prisikeltų amži
najam. 

Po gilių susimąstymų, atliktų 
dvasinių susikaupimo dienų 
drauge su visais gavėnios gale 
galime kartoti J au saulelė 
vėl atkopdama" budina žmones, 
ir jos stipresnis spindulių šyps-
nis griauna „žiemos šaltos triū
sus" , o danguje sučyrena 
vyturėlis, ir atokaitoje vienur 
kitur juoduoja dirvos, tada ne 
pavasario atbundančioje gamto
je, ir ne papročių įvairume, bet 
religiniame išgyvenime visi gie
dosime linksmą Aleliuja. 

Ses. Margarita 

mumis, atvykusiais iš užsienio. 
Jie labai norėjo susipažinti ir 
pasidalinti įspūdžiais, susidrau
gauti. 

Taip mus priėmė ir studentai 
ateitininkai jų susirinkime. 
Ateitininkai turi savo kam
barėlį Katedroj ir prieš Mišias 
mes visi labai trumpam susi
tikom. Buvo sutarta turėti susi
rinkimą už poros dienų, kad visi 
galėtume giliau padiskutuoti ir 
apibūdinti ateitininkų veiklą iš
eivijoj. Buvom nuvežę į Lietuvą 
daug informacinės medžiagos 
bei knygų šiai atsinaujinančiai 
organizacijai. Tos medžiagos iki 
šiol labai trūko ir visi labai apsi
džiaugė ir ją įvertino. Į susi
rinkimą atėjo arti dvidešimt 
studentų, kurie labai domėjosi 
mūsų organizacija. Susirinkimą 
pradėjom malda. Pasivaišinom 
ir toliau diskutavom atei
tininkų organizacijos tikslus ir 
veiklą. Jie ypač domėjosi Atei
tininkų Federacijos valdybos 
vaidmeniu, norėjo giliau įsi
sąmoninti ateitininkų principų 
reikšmę ir bendrai norėjo suži
noti apie ateitininkų veiklą išei
vijoj. Iš klausimų buvo labai 
aišku, kad ateitininkišku sąjū
džiu besidomintis jaunimas pa
geidauja ir laukia iš mūsų daug 
broliškų nurodymų, žinių ir 
dvasinės pagalbos. 

Rita Račkauskaitė 

Šių metų moksleivių ateiti
ninkų vasaros stolvykla vyks 
birželio 25 d. - liepos 9 dienomis 
Dainavoje (prie Manchester, Mi-
chigan). MAS stovyklos re
gistraciją tvarko Lina Palubins
kaitė, 2870 Meadovvbrook Rd., 
Cleveland Heights, Ohio 44118. 
Telefonas - 216/932-3798. Ne
trukus kuopų globėjams bus pa
siųsti registracijos lapai. Kuopų 
nariai, prašomi kreiptis į savo ! 

globėjus arba valdybos narius. 
Moksleiviai, gyvenantieji toliau 
nuo lietuvių kolonijų, arba vie
tovėse kur nėra MAS kuopos, 
raginami kreiptis tiesiai j Liną 
Palubinskaitę aukščiau nuro
dytu adresu. Stovyklauti ragi
nami visi moksleiviai baigę aš
tuntąjį pradžios mokyklos sky
rių. Tėveliai, raginkime savo 
jaunimą praleisti porą savaičių 
lietuviškoje, katalikiškoje, drau
giškoje aplinkoje. Tai yra daug 
svarbiau negu dviejų savaičių 
uždarbis. Neleiskime, kad dar
bas nustelbtų jaunatvišką dva
sią bei norą bendrauti su savo 
amžiaus bendraminčiais. Jūsų 
pastangos bei pasiaukojimas 
duos šimteriopą atpildą. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETR1STAS 

2709 VVest Slst Street 
Tel. — 476-2400 

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

6132 S. Kedzie Ava., Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

OR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Fields, III. 

Tel. 748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian ptaza Court 
Tai. 925-8288 

S07 S. Gilbsrt. LaGranga, IL. 
Tat. 352-4487 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami Kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
Tai . 434-5848 (veikia 24 vai.) 

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

Ofs. 735-4477; 
Raz. 246-0087; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. LU 5-0348; Re*. PR 9-55331 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Prasidėjo registracija 
J A S vasaros stovyklai, kuri 
bus liepos 9-23 dienomis Daina
voje. Registruojasi per kuopas 
iki gegužės 15 dienos. Po šios 
datos reikės primokėti 25 dol. 
Bendrai informacijai kreiptis j 
Eglę Paulikienę, 9 So. 221 Rose-
hill Ln., Downers Grove, IL 
60516, tel 312-985-5579. 

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

3900 W. 95 St. 
Tat. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Pirm , antr., ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

Nechirurginis išsiplėtusių venų 
•i hemoroidų gydymas 

5540 S. Pulaskl Road. Tai. 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 
Penkt., antr., ketv. ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzte 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS 

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

Šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago, III. 
Tei. 925-2670 

1185 Oundee Ave., Elgin, III. 60120 
Tai. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

ATEITININKŲ 
STOVYKLOS DAINAVOJE 

Birželio 25 d.-liepos 9 d . -
Moksleivių Ateitininkų. Kreip
tis — Darius Mičiūnas, 2570 
Overlook Rd., Apt. 2, Cleveland 
Heights, OH 44106. Tel. (216) 
371-9908. 

Liepos 9-23 d. - Jaunučių 
Ateitininkų. Kreiptis - Laima 
Šalčiuvienė, 411 E. Lynnwood, 
Arlington Heights, IL 60004. 
Tel. (312) 253-1904. 

Liepos 23-30 d. - Sendrau
gių Ateitininkų. Kreiptis -
Vytautas Šoliūnas, l l l t h and 
Highway 83, Lemont, IL 60439. 
Tel. (312) 257-6739. 

Rugpjūčio 26-31 d. - Stu 
dentų Ateitininkų. Kreiptis -
Darius Polikait is , 7235 
Sacramento, Chicago, IL 60439. 
Tel. (312) 257-6739. 

Rugpjūčio 31-rugsėjo 4 -
Ateitininkų Federacijos valdy
bos Studijų savaitgalis. Kreip
tis - Birutė Bublienė, 5190 
Long Meadovv, Bloomfield Hills, 
MI 48013. Tel. (313) 646-8588. 

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 Madlcal Clinic 
217 E. 127 St. — Lamont. IL 60439 
Priklauso: Patos Comm> iity Hospital n 

Silver Cross Hospital 
Valandos pagal SJS'tanmą 

Tai. 257-2265 

5R. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Ambsr Chlropractlc — 
5522 S. WoH Rd. 

VVaatarn Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. 767-7575 
5780 Archar Ava. 

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

DR. UNAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2S3« W. 71st Straat 
Susitarimui, trec.. ketv., šešt 

436-5568 

k a i . kabineto Ir buto: OLymplc 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Clcaro 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

5635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 
Tai. 566-2960 (veikia 24 vai.) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

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

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 Wast 71 st Straat 

Tai. 4341818 - Raz. 852-0889 
Vai : pirm , antr ketv ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Straat 

Kablnato tai. RE 7-1168; 
Rszld. 385-4811 

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

2636 W 71 st. St., Chicago, IH. 
Tai.: 436-0100 

11800 Southwsst Hlgrmay 
Palo* Halghts. I I I . 60463 

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

Ofs. tai. 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Waat 63rd Straat 
Vai.: pirm., antr . ketv ir penkt. 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 

Dr. Tumasonio kablnatą parama 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Straat 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kablnato tai. 776-2880, raz. 448-5544 

EDMUNDAS VIŽ INAS, M.D., S.C. 

Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai 

6165 S. Archar Ava. (prie Austm) 
Valandos pagal susitarimą 

Tat . 585-7755 



Darbas ir poilsis — 

TEISĖ IR PAREIGA 
Gegužes pirmoji d iena socia

l i s t in iam ir k o m u n i s t i n i a m 
pasauly skir ta darbo šventei. 
Šiame krašte darbas ir darbi
ninkas gerbiamas Darbo dienoje 
rudenį. Vienur da rbas garbi
namas kaip būtinybė partijai ir 
valstybei, ideologijai ir jos įsi
galėjimui. Tai komunis t in i s 
pasaulis. Kitur darbas negarbi
namas , bet ta diena skir ta pa
gerbti darbininkui ir jo poilsiui, 
kad darb in inkas pr is imintų 
esąs ne įrankis, o sąmoningas ir 
savo darbe a t sak ingas asmuo. 
Taip yra vadinamame kapitalis
t in iame pasaulyje, bet ypač 
švenčiama Amerikoje. 

Tai didelis pažiūros į darbą ir 
darbininką sk i r tumas . Vienur 
darbininkas yra padary tas tik 
į rankiu, nors komunis t inė val
džia vadinama darbininkų arba 
liaudies valdžia. Amerikoje dar
bininkas išnaudojamas kar ta is 
godžių darbdavių, didelių kapi
talistų, norinčių darbininkų 
raumenimis k r au t i s dar di
d e s n i u s t u r t u s . Vis dė l to 
kapitalist iniuose kraštuose ir 
darbininkas tur i savo teises, 
darbdavys turi savo pareigas. 

Darbininkų susivienij imai, 
nors kar ta is pačių vadų iš
naudojami, priverčia ir darbo 
davėjus skaitytis su darbininkų 
reikalavimais, ypač privalomu 
jų poilsiu. Ir čia ne visuomet 
b ū n a t ik idealais, t ik geru 
pasisekimu pasiekiami laimė
j imai , bet vis t ik geriau, negu 
tuose kraš tuose , k u r darbi
ninkas išnaudojamas eisenomis 
ir tuščiomis pagyrų kalbomis 
net darbo dieną — gegužės 
pirmąją. 

Prancūzų žurnalistas ir filoso
fas Ernest Heilo sako: „Dabar
t is yra daug menk iau pažįs
tama, negu praeit is . Dabart inė 
istorija yra negarsiausia iš visų 
istorijų. Vis dėlto, kada kalbama 
apie dabar t in ius praeinančius 
dalykus, visados atsiranda daug 
juos pažįstančių erudi tų" (Žmo
gus. 307-8). Tai gal ima pasakyti 
ir apie savo gyvenimą šiuo 
metu. Darbo pareiga ir poilsio 
prievolė daug ger iau pažįstama 
savoje aplinkoje, negu ten, kur 
iš tikrųjų darb in inkas išnau
dojamas. 

Socialiniais re ika la i s susi
rūpinę žmonės gerai supranta 
darbininką ir darbdavį, darbo 
dienos šventę ir poilsio pareigą. 
Tai supranta ir įsakmiai pa
brėžia katal ikų Bažnyčia, nes 
jai rūpi ne tik pats darbininkas, 
bet darbininkas kaip žmogus, 
kaip turįs ar galįs turėt i šeimą, 
kaip tur įs ar galįs turė t i parei
gą daryti amatininkišką ar pro
fesinę pažangą. Vat ikano II 
susirinkimas primena, kad dar
bas yra tik į rankis , kuriuo 
gaminamos bei pr is ta tomos 
gėrybės ir te ik iami ūkiniai pa
tarnavimai . „Šis darbas, ar 
būtų a t l iekamas sau ar už atly
ginimą kitam, betarpiškai kyla 
iš asmens, kuris gamtos daiktus 
tarsi pažymi savo antspaudu ir 
pajungia savo valiai . Darbu 
žmogus paprastai pelno sau ir 
saviesiems pragyvenimą, susy-
ja su savo broliais ir jiems tar
nauja: darbu jis gali pareikšti 
tikrą savo meilę ir prisidėti prie 
Dievo kūrinijos tobulinimo" 
(Bažnyčia dabar t ies pasaulyje, 
67). 

I darbą daugelis žiūri kaip į 
pasipelnymo įrankį, bet kar tu 
kaip i priemonę išsilaikyti val
džioje ar darbo bendrovės prie
šakyje. Marksis tai darbą laiko 
ta r tum išganymu, bet jis iš
ganymu tampa tik tada, kai 

da rb in inkas darbu t a rnau ja 
valstybei. O tą valstybę valdo 
pasižymį žiaurumu komunistų 
vadovai, kurie darbininko nesi
gaili. Darbininkas tėra t ik dir
va t a rp t i žolei, t ik į rank is 
p a d i r b t i kok ia i n a u d i n g a i 
priemonei, naudojamai valdžios 
žmonių ar privilegijuotų part i
jos p i rmūnų. 

Tas pats Ernest Heilo, nors 
ki ta proga, kalba, kad „Žmones 
sukvail ina žodžiai. Tai yra nuo
stabu arba, mažiausiai, t u rė tų 
būti nuostabu. Juk nesunku 
suke l t i žmoguje pyktį , pa
vadinant daiktą t am t ik ru var
du, ir sukelti tame pačiame 
žmoguje simpatiją, pavadinant 
tą patį daiktą kitu va rdu" (t.p. 
306). 

Iš tikrųjų sukeliamas viešas 
pyktis, kai komunist iniam pa
sauliui primenama, kad jis dar
bininką tik išnaudoja. Išnaudo
j imas juk įrašytas jų nuosta
tuose. Dar labiau jis vykdomas, 
nežiūrint paskelbtos darbininkų 
šventės, kurią turi švęsti pasau
lio d a r b i n i n k a i i r po i l s io 
niekada neturį tikrieji darbinin
kai. 

KAS APSAUGOJO 
VAKARŲ EUROPĄ 

Rimties valandėlei 

FIGOS MEDŽIO VAIZDAS 

Gegužės pradžioje reikia t ik 
pasidairyti , reikia t ik pamatyt i 
savo artimuosius, kurie yra 
menka i apmokami, o tu r i dirb
ti nesuskaičiuojamas valandas 
visiškai veltui — valstybės nau
dai. Ten paverčiami darbininkai 
t i ng in i a i s , nes, kai n i e k a s 
nemato, kai tijūnas su „botagu" 
šalia nestovi, jie nedirba. Ne
dirba ne dėl darbo paniekos, bet 
dėl to, kad darbas tėra t ik jų 
išnaudojimas, užmokestis t ik 
varganas , o darbininką pri
verčia pasipildyti kitais neteisė
ta is būdais savo šeimai pra
gyvenimą. Tai jaučia nauji 
Lietuvos įvykių vadovai, ta i 
jaučia ir komunistų viršūnės, 
nes pati komunizmo sistema yra 
pasiekusi katastrofišką būklę . 

Darbo diena yra verta darbi
ninko poilsio, o ne jo didesnio 
išnaudojimo. Verta dar kar tą 
prisiminti Vatikano II susi
r i n k i m o d i rek tyvas , t a iko 
mas bent katalikams, bet ne 
kata l ikai jas turėtų prisiminti . 
„Visas našaus darbo vyksmas 
y r a d e r i n t i n a s su a s m e n s 
re ikmėmis ir su jo gyvenimo 
būdu. Pirmoje eilėje re ik ia 
kreipt i dėmesį į jo šeimos gyve
nimą, ypač turint reikalo su mo
t inomis ir visuomet atsižvelgti 
į lytį ir į amžių" (t.p.). Negali 
darbdavys, ar jis būtų pr ivatus 
žmogus, bendrovė ar valstybė, 
išnaudoti silpnesnių moterų, 
motinų, vaikų — jiems mokama 
pigiau, o juos verčiama at l ikt i 
tuos pačius darbus. Asmuo tur i 
rūpėti pirmoje vietoje, lytis taip 
pa t pirmoje vietoje, o t ik 
paskiau darbai ir užmokestis. 
Išnaudojimas silpnesnių yra iš
naudojimas, jei tai ir pava
dinsime ki tu vardu — pagalba 
silpnesniems. 

Galima laukti sąžiningumo, 
teisingumo darbe iš darbininkų, 
kurie atlieka tam t ikras parei
gas. Bet to paties reikia reika
lauti ir iš darbdavių, nežiūrint, 
kas jie bebūtų. Tai elementarus 
darbo ir darbdavio santykis , 
vienų kitiems pagarbos rody
mas, meilės pareiškimas. Jei iš 
kiekvieno krikščionio reikalau
jama meilės, nes tai yra jo krikš
čioniškumo įrodymas, tai ypač 
meilės reikia reikalauti iš dar
bininko darbe savo draugams, iš 
darbdavio meilės darbininkams 
ir iš visų meilės pačiam darbui 
ir poilsiui, nes tai jų teisė ir pa
reiga. 

P r . Gr. 

Pasibaigus antram pasauli
niam karui , sąjungininkams 
laimėjus pr ieš Vokietiją ir 
pasidalinus Europą, rusiškojo 
imperializmo ir komunizmo 
siekimai padidėjo. S ta l inu i 
padarytos nuolaidos sudarė 
sąlygas jo didesniems užmo
jams. Tuo metu anglų slaptoji 
tarnyba perspėjo, kad Kremlius 
ruošiasi likusią Europos dalį 
jungti po komunizmo skėčiu, o 
vėliau viduriniuosiuose ir To
limuosiuose Rytuose įgyvendin
ti pasaulinę diktatūrą. 

Demokratinių valstybių aki-
lesni politikai ir strategai laiku 
suprato tokią grėsmę ne tik 
Vakarams, bet ir visam laisvam 
pasauliui. Greit atsirado nesu
tar imai ta rp Rytų ir Vakarų 
sąjungininkų. Jungtinių Tautų 
organizacija nepajėgė tų nesu
tarimų pašalinti, kaip ir iki šiol 
nepajėgia. Komunistinė Rusija 
su savo satelitinėmis valstybė
mis 1947 m. padarė susitarimą 
Varšuvoje nuk re ip t ą pr ieš 
Vakarų sąjungininkus. Ir tuo 
pačiu laiku buvo įsteigtas tarp
tautinis komunistų informaci
nis b iuras — Kominformas, 
bendro fronto propagandinei 
koordinacijai prieš JAV ir kitus 
k a p i t a l i s t i n i u s k r a š t u s . Jo 
pagrindinis tikslas buvo ypač 
suaktyvinti komunistines pas
tangas pasaulyje ir užtikrinti 
Europos komunistų partijos pri
klausomybę Maskvai. 

Po karo legalizuotos komunis
tų partijos Europoje greit didė
jo ir stiprėjo. Vakarai, matydami 
grėsmę iš rytų, ėmėsi atitin
kamų priemonių organizuotu 
būdu apsaugoti Vakarų Europą 
nuo užpuolimo. JAV suplanavo 
Europos atstatymo programą ir 
pradėjo organizuoti likusios lais
vos Europos saugumui užtikrin
t i . Tuojau pagal T r u m a n o 
doktriną JAV suteikė finansinę 
paramą Graikijai ir Turkijai, 
nes Stalinas jau taikstėsi jas 
paimti į savo globą. JAV valsty
bės sekretoriui gen. Maršalui 
remiant Trumano doktriną, su
teikta ekonominė didelė pagal
ba Vakarų Europos valstybių 
atstatymui. 

1948 m. Rytų sąjungininkas 
pradėjo Berlyno blokadą, kuri 
tęsėsi daugiau negu metus. 
Buvo uždarytas kelias susisie
kimui Vakarų Vokietijos su 
Berlynu, kuris buvo pasidalin
tas tarp karo sąjungininkų. Ten 
esančių okupacinių kariuome
nės įgulų ir gyventojų aprūpi
nimas sudarė dramatišką padėtį 
ir įtampą. Taip Stalinas norėjo 
Vakarų sąjungininkus įklimpu
sius Berlyne iškelti, bet nepa
sisekė. Blokada buvo pralaužta 

JUOZAS NAVAKAS 

anglų ir amerikiečių transporti
nių lėktuvų skridimais — „oro 
t i l tu" . Tą „t i l tą" stebėjome iš 
pabėgėlių stovyklų ir drebėjo
me, kad gal w i k ė s vėl toliau 
bėgti į vakarus . 

Vakarų saugumui užtikrinti 
buvo pasirašyta 1949 m. balan
džio 4 d. Wasbįngtone Šiaurės 
Atlanto sutar t i s (North Atlan
tic Treaty). Ją pasirašė 12 
valstybių ir vėliau prisidėjo dar 
trys. Šios sutarties svarbiausias 
nuostatas y r a tas , kad užpuo
limas bent vienos iš jų Europo
je a r Amerikoje bus laikomas 
užpuolimu visų. Vadovaujantis 
šia sutar t imi buvo sudaryta 
at i t inkamos sudėties Šiaurės 
Atlanto sutarties organizacija — 
NATO. Jos bendrų karinių 
pajėgų viršininkais yra buvę 
JAV generolai. Tas pareigas ir 
dabar eina amerikietis. 

Šiais metais suėjo 40 m. nuo 
suorganizavimo NATO, kuris 
apsaugojo Vakarų Europą nuo 
komunistinės imperijos užpuo
limų ir jos barbariškos sant
varkos. Per tą laikotarpį NATO 
nariai turėjo ruoštis ir budėti su 
visų rūšių ginklais, įskaitant ir 
a t omin iu s , kad a tg ra s in tų 
Kremliaus pastangas pasiekti 
Atlanto krantus. Čia JAV kari
nės pajėgos buvo didžiausios ir 
svarbiausios. Jos buvo sparčiai 
didinamos nuo Korėjos karo 
pradžios. Dar ir dabar Vakarų 
Europą saugo 350,000 JAV ka
rių, kurių išlaikymas ir apgink
l av imas k a s m e t ka inuo ja 
160 bil. dol. To kaina neigiamai 
atsiliepia ir į JAV biudžetą, 
kuris sutrukdo įvykdyti įvairius 
civilinio gyvenimo reikalingus 
planus. 

Gorbačiovo sukelti vėjai pasie
k ia Vakarus ir paliečia jų 
saugumo klausimą. Sovietų 
perestroika atsirado, kai mil
žiniškos apsiginklavimo ir ka
riuomenės išlaikymo išlaidos 
privedė juos prie didelio biu
džeto deficito ir ekonominio 
bankroto. Gorbačiovas bando 
gelbėtis, žadėdamas mažinti 
apsiginklavimą ir net dalinį 
kar iuomenės a t i t raukimą iš 
Rytų Europos, bet j is nori, kad 
ir Vakarai tai darytų. „Pravda" 
perspėja ir ragina NATO nebe
siekti karinės pirmenybės, at
sisakyti savo įsipareigojimų ir 
r imtai siekti ginklų sumaži
nimo susitarimu. Tokiais paska
tinimais labiau pasitiki europie
čiai negu amerikiečiai. Gorba
čiovo gundymai ir kitos prie
žastys gali privesti NATO prie 
krizės. 

Europos ekonominės bendruo

menės stiprėjimas ir didėjimas 
kelia savimi pasitikėjimą. J i 
gali pasidaryti pajėgi kreditų, 
investavimų ir rinkų varžove 
Amerikai, o taip pat ir Vakarų 
vadove. Tai liečia JAV saugumą 
ir jos ekonominį gyvybingumą. 

Tokie klausimai yra dide
lės reikšmės ne tik strategams, 
bet ir milijonams amerikiečių 
paprastų žmonių, kurie šiame 
šimtmetyje buvo net du kar t 
siunčiami mirti Europos laukuo
se ir po to mokėti už ats tatymą 
iš karo griuvėsių. Kai kurie ir 
senatoriai mano, kad gal j au ir 
pasibaigė JAV vaidmuo NATO 
sudėtyje. Tokiam abejingumui 
yra ir daugiau priežasčių. 

Po 40 m. NATO dramatiškų 
pastangų apsaugoti Vakarų 
Europą, jaučiamas tarp jos na
rių nekantrumas, nepasitenki
nimas ar nusivylimas. JAV, 
nešdamos sunkiausią naštą, 
nesusilaukia net dėkingumo. 
Amerikiečiai priekaištauja, kad 
europiečiai nesistengė paremti 
JAV interesų už Europos ribų. 
I šk i lus konf l ik tui Pers i jos 
įlankoje, Europos NATO nariai 
pradžioje atsisakė pagelbėti, kai 
tuo t a rpu Europa daugiau nau
dojasi Vidurio Rytų nafta negu 
JAV. Kai kur ie nariai net 
suteikė finansinę paramą Nika-
raguos vyriausybei, kurią JAV 
stengiasi pašalinti ir sudemo-
krat int i valstybę. 

Panašūs susierzinimai kyla ir 
antroje pusėje Atlanto, kur 
didėja pasipriešinimas prieš 
žemus skraidymus lėktuvais ir 
prat imus tankais , reikalingus 
NATO pajėgų pasiruošimui 
kovai . Daromi vis didesni 
s u n k u m a i JAV t u r ė t i ir 
išlaikyti karines bazes Europo
je. Iš kitos pusės Gorbačiovas su 
savo pažadais ir pasiūlymais 
silpnina europiečių atsparumą 
ir bendrą saugumą. Bet ar 
galima Gobačiovu pasitikėti? 
Jis yra marksistas-lenininstas ir 
rusas imperialistas, nežadantis 
nei laisvės, nei nepriklauso
mybės pavergtoms tautoms. Jo 
peres t roika yra t ik naujas 
bandymas tautų kalėjime. Kol 
jis nepakels geležinės uždangos, 
be sąlygų neat i t rauks savo ka
riuomenės ir ginklų iš Rytų 
Europos i r kitų okupuotų 
kraštų, bus ir toliau reikalingi 
NATO įsipareigojimai Vakarų 
Europos saugumui išlaikyti. 

Stenkimės taip gyventi, kad, 
kai ateis laikas mirti , mūsų 
gailėtų net ir laidotuvių direk
torius. 

Mark Tivain 

Tiek Jeruzalės šventyklos — 
žydų tautos vienybės — galą, 
t iek ir viso pasaulio pabaigą 
Jėzus Kristus pavaizdavo įvai
r ia is būdais. Vienas iš tokių 
vaizdų yra sprogstantis figos 
medis. Šį Kristaus par inktą 
vaizdą paduoda visi t rys sinop
t i n i a i evange l i s t a i : M a t a s , 
Morkus ir Lukas. 

Šv. Matas jį taip atpasakoja. 
Kristus, nurodęs, kokie bus 
Jeruzalės šventyklos (taigi ir 
žydų tautos) sunaikinimo bei 
pasaulio pabaigos ženklai, sako: 
„Iš figmedžio išmokite supras
t i palyginimą: kai jo šaka 
suminkštėja ir sprogsta lapai, 
j ū s žinote, kad artinasi vasara. 
Ta ip pat , visa t a i išvydę, 
ž inoki te , jog jis a r t i , p r i e 
slenksčio. Iš tiesų sakau jums , 
jog nepraeis ši karta, iki visa ta i 
įvyks. Dangus ir žemė praeis, o 
mano žodžiai nepraeis" (Mt.24, 
32-35). 

Taigi Kristus, ka lbėdamas 
apie būsimuosius dalykus, šį 
kartą apie Jeruzalės šventyklos 
sunaikinimą, paima pavyzdį — 
sprogstantį figmedį. Tie1: seno
vės laikais, tiek ir dabar vyn
medžiai, alyvmedžiai ir figme
džiai y r a į p r a s t i n i a i i r 
plačiausiai auginami medžiai. 
Figmedis duoda plačius lapus ir 
saldžius vaisius. Auga ne t ik 
žemumose, bet ir kalnų atšlai
tėse. Žiemai numetęs lapus, fig
medis pavasari ima sprogti, jo 
šakos pasidaro minkštos, nes 
jose teka medžio sultys. 

Tiesa. ankstyvasis ;žiedais pa-
sipuošęs.pavasarinis medis y r a 
migdolų medis. Jis pasipuošia 
žiedais anksčiau už išsprogusius 
lapus, gana anks t i , t a č i a u 
dažnai t a i p a t s i t i n k a , k a d 
anks tyvo p a v a s a r i o š a l n o s 
pakanda šio medžio žiedus ir tą 
metą vaisių nebūna. 

Kitaip y ra su figmedžiu. J i s 
sprogsta tuo laiku, kada šalnų 
jau nebūna, kada j au yra vasa
ros pradžia. Figmedžiai, alyv
medžiai ir vynmedžiai Rytuose 
yra Apvaizdos palaima. Figos 
vaisiai yra valgomi vos nunokę, 
jie galima sudžiovinti žiemai a r 
kelionei. Bet ypač gausūs figos 
medžio lapai sudaro puikų šešė
lį, tarsi palapinę, kai re ikia 
slėptis nuo deginančių saulės 
spindulių darbo ar poilsio metu. 
Dėl to pas rytiečius, kai norima 
nusakyti laimės būsena, sako
ma, kad žmogus yra po figos me
džiu. Tokių išsireiškimų yra Se
nojo Testamento knygose. Pvz. 
III Karalių knygoje skaitome: 
„Judas ir Izraelis gyveno be jo
kios baimės, kiekvienas po savo 
vynmedžiu ir po savo figmedžiu 

nuo Dano iki Bersabėjai per 
visas Saliamono dienas (III Kar. 
4, 25). Ne tik Saliamono dieno
mis, bet ir visada Palestinoje 
figos medis savo te ikiamu pavė
siu ir vaisiais buvo ramaus , tai
kaus gyvenimo vaizdas. 

„Visa tai išvydę", reiškia ma
tydami figos medį sprogstant, 
žinokite, kad „Jis yra ar t i , jau 
prie slenksčio". Apie ką čia 
Kr is tus kalba, kas y ra t as 
„visa", kieno buvimas j au prie 
slenksčio čia skelbiamas arba 
pranašaujamas? Ar ta i Žmo
gaus Sūnaus Kristaus atėjimas, 
alegoriškai vasaros pradžia, tai 
y ra žmonijos laimės pradžia, o 
gal tai t inka tik Izraelio tautos 
pabaigai, sunaikinimui? 

Iš Evangelijos teksto matyti, 
kad greičiau ka lbama apie 
Jeruzalės šventyklos pabaigą, 
t a i g i ir žydų t a u t o s 
sunaikinimą, nes Kris tus pri
duria: „nepraeis ši kar ta , iki 
visa tai įvyks". Betgi norint su
prasti palyginimą apie pasaulio 
pabaigą, reikia, kaip kai kurie 
egzegetai daro. žodį „ši ka r ta" 
imti plačia prasme — ši žmonija. 
Betpi tiesioginiai imant iš paly
ginimo konteksto „ši kar ta" yra 
Kris taus klausytojai. Ir todėl 
jiems skelbiama, pranašaujama 
greitas Jeruzalės, jos šventyklos 
sunaikinimas, kas įvyko 70 
metais po Kristaus ginimo, taigi 
beveik po 40 metų. 

Visa tai aišku iš Mato ir 
M o r k a u s evange l i j ų , k u r 
K r i s t a u s žodžiai u ž r a š y t i 
vienodai. Tačiau Lukas, atpasa
kojęs tą patį dalyką, vietoj , j i s 
a r t i , prie slenksčio", pavartoja 
k i tus žodžius: „Pamatę visa ta i 
dedantis, žinokite, kad Dievo 
karalystė a r t i " (Lk.21,31). Atro
do, kad čia evangelistas Kris
t a u s palyginimą su vynmedžio 
sprogimu nukreipia į pasaulio 
pabaigos nusakymą. Tačiau ir 
jis prideda Kristų pasakius: 
..Nepraeis nė ši kartą, kol visa 
ta i įvyks" (Lk. 21,32). Reiškia, 
Kristus kalbėjo apie Jeruzalės 
šventyklos sunaikinimą, ko liu
dininkais bus Jėzaus klausyto
jai . Luko mąstysenoje šventyk
los pabaiga yra ženklas ir pir
mavaizdis pasaulio pabaigos, 
neimant dėmesin chronologinio 
l a iko , k a s dažnai y r a pas 
pranašus. 

J . V . 

J a u pats turėj imas asmens, 
kur is padės verkti — sumažina 
palinkimą į ašaras. 

V. Alfieri 
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Kiekviena rožė tai Dievo auto
grafas mūsų aplinkoje. 

Th. Parker 

Gyvenimas mus veda unks-
mingais keliais į šviesias aukš
tumas . A. Fragapane 

Į Vorkutą skubiai tiesė geležinkelį. Dirbo kaliniai, 
t remtiniai . Krito žmonės kaip lapai. Ne an t pabėgių, 
bet ant žmonių kaulų klojo bėgius. Visais geležinkelio 
pakraščiais — įvairiausių tautų žmonių kūnai. Kad 
atsikeltų žuvusieji, kokia tai būtų armija. Niekas jų 
nežino ir nežinos: suėmė, išvežė — ir jokios ž.nelės. 

1943 metų žiemą pradėjo imti vyrus iš miškų, 
sudarė darbo armijas (trudarmia) ir išvežė i Vorkutos 
anglies kasyklas. Iš pradžių niekas nenorėjo važiuoti, 
palikti šeimų, bet ten j iems buvo daug geriau Kast i 
anglis, žinoma, nelengva, tačiau ten jie tapo žmonėmis: 
gavo algą, davė korteles, įsteigė valgyklas. J ie pamažu 
atsigavo. Tokie iš mūsų buvo Šaulys, Budrys, Račiukas, 
Bernotas ir kiti. Vėliau į Vorkutą išsikvietė ir savo 
šeimas, o karui pasibaigus grįžo į Lietuvą. 

1943 metais pradėjo vežti t remtinius nuo Lenin
grado, iš tų vietų, kurias buvo užėmę vokiečiai. Iš
mušus iš ten vokiečius, žmonės buvo įtarinėjami, kad 
bendravo su vokiečiais, kur nors dirbo, buvo šnipai. 
Atvežė daugiausia moteris, kai kurios su vaikais. Pra
dėjo statyti Zešarte ant Vičegdos kranto popieriaus fab
riką. Rusės apsigyveno priėjo, išsikasė žemines ir sulin
do į jas. Joms davė maisto korteles. Buvo toks 
sukrečiantis įvykis. Dvi vienoj žeminėj gyvenusios 
rusės gavo maisto korteles. Viena užmušė kitą, pasi
savino kortelę, o užmuštosios kūną sukapojo į gabalus 

ir nunešė parduoti į Prateko geležinkelio stoties turgelį. 
Sklido gandų, kad ir daugiau tokių atvejų buvę. Sykį 
atvažiavo į komandiruotę iš Aikino miesto moteris, ėjo 
per mišką, ją pagavo, nužudė (ji neišbadėjusi buvo) ir 
mėsą pardavė. Sakydavo, kad žmogaus mėsa beveik 
nesiskiria nuo jautienos. Mūsų mama vis sakydavo: 
„Kaip jūs nebijot iš Gojagos naktį miškais eiti 13 
kilometrų į Žešartą: ne t ik žvėrys gali sudraskyti, bet 
ir žmonės pagauti ir papjauti". — Kas mus tokias 
sudžiūvusias, utėlių sugraužtas ims ir pjaus. 

Pas mus į mišką atsiuntė keletą rusių. Jos buvo 
irgi tokios pat nelaimingos, kaip ir mes, nieko nekaltos 
kaip ir mes. Niūrų rudenį išėjo uogauti, paklydo, ne
beturėjo jėgų ir suklupo... Mus tr is dienas varė jos 
ieškoti, — mat, pabėgo. Mes išeidavom už stovyklos ir 
sėdėdavom — kur mes ją surasime, o ir jėgų nėra po 
mišką vaikščioti. Tik pavasarį žvejai ją rado ant upe
lio kranto su spanguolių krūvele. 

Kitą moterį senutę užmušė griūdama nupjauta 
pušis. Ją ištrėmė todėl, kad jos sūnus karininkas po 
mūšio dingo. į tarė , kad jis bus pakliuvęs į nelaisvę, o 
tai lygu tėvynės išdavimui. Motiną už sūnų ištrėmė. 
O pasirodė, kad sūnus, sunkiai sužeistas, gulėjo ligo
ninėje ir nepajėgė motinai parašyti. Išėjęs iš ligoninės, 
parvyko namo su ordinais ir medaliais, o motina — iš
tremta. Sužinojęs kur. atvažiavo su raštais, kad ją 
paleistų, o motinos nebėra. Matėme, kaip kare užgrū
dintas karininkas verkė... Kas dėjosi jo širdyje? Kokia 
meilė santvarkai, brangiajam Stalinui draskė jo 
ordinuotą krūtinę? 

1944 metai. Zoselė gyvena Žešarte, tebedirba sta
tines, verda dervą, degutą. Aš visą laiką dirbu miške: 

žiemą ker tam medžius, vasarą r aunam kelmus. 
Didžiulį šaknytą kelmą išrauti labai sunku. Išlupę 
kelmą pjūklais supjaustom, suskaldom, štabeliuojam 
ir priduodam, o užmokest is — t ik 400 gramų duonos 
ir druskos. Anksčiau dar šį tą parduodavom. prisidur-
davom kokių kruopų ar miltų, o ilgainiui viskas par
duota, išmainyta, ir gyvenk, kaip nori. Tai t ikras ste
buklas, kad mes. ta ip dirbdami ir maitindamiesi, dar 
likome gyvi. 

Atėjo pavasaris . Sudygo žolė, atsirado grybų — 
puolėm jais gaivintis . Pradėjo mane pilti dideli kaip 
kiaušiniai skauduliai . Nubėrė visą kūną. J ie augdami 
tempia odą. paskui t rūks ta , bėga pūliai su krauju. 
Sušlampa nuo pūlių drabužiai, prilimpa, t r auk ian t 
lupasi nuo gyvo kūno oda. Jeigu skauduliai nepri
dengti, ta i puola uodai, siurbiasi į kūną. Utėlės lenda 
į tuos skaudulius. Puvau gyva. Nei sėdėti, nei gulėti, 
nei judėti . O dirbti re ikia — negausi tų 400 gramų 
duonos. Dejuoju dieną dirbdama, dejuoju naktį. Visiems 
t rukdau poilsį. Todėl nakt į išeidavau iš barako ir įlįs
davau į tokią lauko krosnį, kurią sumūrijo anksčiau 
lenkai t remtinia i . — buvo numatyta čia steigti plytų 
fabriką. Tai klupsčia įlįsdavau į tą krosnį, jos angą užsi
dengdavau skuduru, kad neprilėktų daug uodų, ir visą 
naktelę taip prarymodavau. atsiklaupusi ant kelių, 
pasirėmusi ant delnų, nes ten nebuvo skaudulių. Kiek 
pasnausdavau. Rytą vėl varo į darbą. Organizmas ėme 
visko atsisakyti , net išsvajotos duonos nebegalėjau 
valgyti. Paimu duoną ir pakilnojusi atiduodu kitiems. 
Sutinau. 

• Bus daugiau) 

"» • 
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TARYBINĖS SPAUDOS 
P U S L A P I U S 

Lietuvos komunist inei val
džiai sugrąžinus tikintiesiems 
Vilniaus katedrą, prieš dauge
lį metų ateistiniu muziejumi pa
verstą Šv. Kazimiero bažnyčią, 
Klaipėdoje apie 1960 m. naujai 
pastatytą Taikos Karalienės 
bažnyčią, viešai pasižadėjus 
leisti pasistatyti dar vieną kitą 
naują bažnyčią, nuo 1988 m. 
pabaigos religiniais klausimais 
pradėjo domėtis ir r imtesnė ta
rybine spauda, šalia daugiau 
užs ien io l i e t u v i a m s ski r to 
„Gimtojo kraš to" . 

Šta i pernykščiame savait
raščio „Li tera tūra ir menas" 
nr., pasirodžiusiame Kalėdų 
švenčių metu, religinėms te
moms skirti du straipsniai. 
Vienam iš jų — „Nugalėk blogį 
ge rumu" — aprašomos palai
mintojo arkivyskupo J. Matu
laičio 70 m. sukakt ies iškilmės, 
kai j is pirmą kar tą įžengė į 
Vilniaus katedrą ir ten pasakė 
pirmąjį pamokslą. Kitas straips
nis — „Dėl Bažnytinio meno 
muziejaus" — skir tas paragin
ti, kad toks muziejus vėl būtų 
a tkur tas . 

1988.XII.8 Menininkų namuo
se Vilniuje įvykusiame ark. Jur
gio Matulaičio minėjime gal 
pirmą kartą po daugiau kaip 40 
m. šalia dvasininkų viešai pasi
rodė ir pasauliečiai: „Istorike- G. 
Gustai tė kalbėjo apie lietuviš
kuosius vyskupo veiklos mo
mentus , r.ktorius R. Rimeikis 
pa ska i t ė garsųjį 1918.XII.8 
pamokslą, iš t raukų iš jo dieno
raščio. Tarptaut inio konkurso 
laureatas konservatorijos kame
rinis choras 'vadovas T. Šums
kas) atliko keletą tokiai valan
dai pr i taikintų kūrinių. .Vince 
ma lum in bono' (nugalėk blogį 
gerumu i — bylojo to vakaro dva
sia. Toks ir buvo gyvenimas ar
kivyskupo, kuris 1987 metų bir
želio 28 d. Romoje buvo paskelb
tas palaimintuoju", pagarbiu 
tonu rašo Aldona Žemaitytė 
intelektualams skirtame savait
raštyje „Li te ra tūra ir menas". 

LIETUVIAI GIEDOJO 
POPIEŽIAUS MIŠIOSE 

T a s pa t s L ie tuvos konser
vatorijos kamer in i s choras, 
kur is 1988.XII.8 Vilniuje atliko 
da l į p r o g r a m o s a rk . J . 
M a t u l a i č i o minė j ime , š.m. 
balandžio mėnesį su lietuviška 
muzika, papuošta folkloro ele
mentais, dalyvavo konkurse Ita
lijoj. Ta proga choras aplankė 
Romą ir Vatikaną, kur giedojo 
popiežiaus laikomose Mišiose ir 
apsilankė lietuvių Šv. Kazimie
ro kok-gijoje. įspūdžių repor
tažas buvo perduotas per užsie
nio lietuviams skirtą Vilniaus 
radijo laidą. Reportažo pradžioje 
perduotas pasikalbėjimas su 
choro vadovu Tadu Šumsku, 
kuris apie vizitą Vatikane taip 
pasakojo: „...Tai buvo mūsų gy
venime istorinis įvykis. Mums 
teko garbė dalyvauti popiežiaus 
aukojamose Mišiose ir ten pa
giedoti l ie tuviškai religines 
giesmes. Po to jis mus asme
niškai kiekvieną priėmė savo 
pr ivač io je koplyčioje, 

pasveikino, palaimino, įteikė po 
rožančių. Mes jam sugiedojom 
Ilgiausių metų ir išklausėm jo 
kalba lietuviškai.. ." 

Čia Vilniaus radijas perdavė 
iš magnetofoninio įrašo pasku
t in ius Šv. Tėvo kalbos žodžius: 
,,Iš širdies jus sveikinu... Per
duokite mano linkėjimus vi
s i e m s j ū s ų n a r i a m s , jūsų 
šeimoms, Lietuvos jaunimui ir 
visai brangiai lietuvių tautai. 
Visagalis Dievas telaimina jus 
v isus" . 

Šiems lietuvių kalba tartiems 
popiežiaus žodžiams nuskambė
ju s , radijo pranešėja pridėjo šį 
komentarą: „Popiežiaus kalbos 
lietuvių muz ikams pagrindine 

mintis buvo ta, jog tarp pasaulio 
tau tų lietuviai tu r i už imt i 
deramą vietą. Dabar mūsų 
Lietuvoje, kaip atrodo, šitokia 
mintis yra ne tik prasminga ir 
aktuali. Prieš save mes matome 
gražią, pergalingą ateitį tautos, 
kuri buvo pasmerkta žūti". 

BAŽNYTINIO MENO 
MUZIEJAUS REIKALU 
Dabar dar kartą grįžkime prie 

antrojo savaitraštyje „Litera
t ū r a ir m e n a s " paske lb to 
straipsnio „Dėl Bažnytinio 
meno muziejaus". Straipsnyje 
rašoma apie Šv. Jurgio bažnyčią 
Kaune, kuri yra „vienas iš 
gražiausių ir ver t ingiaus ių 
Lietuvos gotikos paminklų... 
1864 m. Žemaitijos vyskupystės 
centrą kar tu su seminarija 
perkėlus iš Varnių į Kauną, Šv. 
Jurgio bažnyčia kar tu su 1842 
m. panaikinto bernardinų vie
nuolyno p a s t a t a i s a t i t e k o 
seminarijai..." 

1948 m. bažnyčia buvo užda
ryta. Apie šiandieninę jos padėtį 
savaitraštyje „L. ir m." rašoma: 
„Deja, šiandien Šv. Ju rg io 
bažnyčios patalpos tebenaudo
jamos kaip sandėlis... Uždarius 
bažnyčią, interjeras buvo žiau
riai nuniokotas, nemaža dalis 
meninių vertybių prarasta.. ." 

Toliau yra ši straipsnio au
torės Laimos Šinkūnaitės pa
staba: ..Pokario metais švento
ves vertėm sandėliais, vėliau 
kūrėme jose koncertų sales ar 
netinkamos paskirties muzie
jus, tai gal jau atėjo metas 
sus to t i ir n e b e k a r t o t i 
anks t e sn ių klaidų. Todėl 
i šmint ingiaus ia Šv. Ju rg io 
bažnyčią sugrąžinti ankstes
niam šeimininkui — Tarp-
diecezinei kunigų seminarijai, 
jei ji tam pritartų... Seminarijoje 
trūksta patalpų, nes klierikų 
skaičius didėja. Dėl nepaprasto 
patalpų ankštumo kenčia dailės 
kūriniai (seminarija per keturis 
pokario dešimtmečius surinko ir 
saugo nemažai meno kūrinių — 
H). Taigi yra akivaizdus porei
kis atkurti Bažnytinio meno 
muziejų. Juolab, kad seminari
joje skaitomas bažnytinio meno 
istorijos kursas, ir joje esantys 
dailės kūriniai talkins mokymo 
tikslams. Kita vertus, didelė jų 
dalis dėl mokymo įs taigos 
uždarumo yra neprieinama 
visuomenei", rašė praeitą gruo
džio mėnesį straipsnio autorė L. 
Šinkūnaitė. Tačiau iki šiol apie 
Šv. Jurgio bažnyčios sugrąžini
mą kunigų seminarijai Kaune 
ir apie Bažnytinio meno muzie
j aus įkūr imą dar nieko 
negirdėti. 

Bažnyčių ir vienuolynų sugrą
žinimo reikalu ilgas ir labai 
drąsus laiškas paskelbtas tik ką 
gautam „Literatūra ir menas" 
1989.IV.22 nr„ kur jo autoriai 
G. Karalius, V. Vildžiūnas ir V. 
Žukas rašo: „...Vilniaus Karme
litų vienuolynas turėtų būti 
sugrąžintas Bažnyčios numaty
tam reprezentaciniam Religinio 
meno muziejui į r eng t i , o 
Bazilijonų v i e n u o l y n a s su 
bažnyčia — tikriesiems šeimi
ninkams. Lietuvos unitams..." 

Tikėkime, kad ateis laikas, 
kai valdžia t i k i n t i e s i e m s 
sugrąžins visas nusavintas bei 
uždarytas bažnyčias ir vienuo
lynus, kurie, minėto laiško 
žodžiais, „per amžius skleidė ne 
tik Gerąją Naujieną, bet ir įvai
rialype kultūros šviesą..." 

KREIPIMASIS I 
SKAITYTOJUS 

Rašančiam šią skiltį reikalin
ga elektrinė rašomoji mašinėlė 
su lietuvišku raidynu, nes senoji 
jau visai susidėvėjo. Naujų šiais 
kompute r ių l a i k a i s 
nebegamina, tad tenka ieškoti 
vartotos, už ją t inkamai atsi
lyginant . Je i kam a t l i eka 
ELEKTRINĖ raš. mašinėlė su 
lietuvišku raidynu, malonėkit 
pranešti telefonu 312-778-7066 
arba 202-966-5830. Gera būtų 
tokia mašinėle rasti Chicagoje 
ar Washingtone. 

Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokiniai ir mokytojai. Dešinėje — Ignas Me
džiukas, Vakarinio pakraščio lit. mokyklų inspektorius ir Vladas Pažiūra, buvęs ilgametis šios 
mokyklos direktorius. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
ŠV. KAZIMIERO LIT. 
MOKYKLAI 40 METŲ 

Los Angeles Šv. Kazimiero 
l i tuan i s t inė šeštadieninė mo
kykla y r a viena iš pirmųjų, 
įkurtų va ikams pokario lietuvių 
pabėgėlių šeimų, persikėlusių iš 
Europos į JAV. Mokyklą 1949 
m. įsteigė kun . J. Kučingis 
(vėliau už nuopelnus paaukštin
t a s pre la tu) . Taigi šiemet šiai 
mokykla i s u k a n k a 40 metų . Ir 
nuos tabu, ka i kitose vietovėse 
tokios mokyklos jau užsidarė ar 
jų mok in ių skaič ius žymiai 
sumažėjo , L.A. l i t u a n i s t i n ė 

mokykla dar stipriai stovi, 
t u r ėdama arti 120 mokinių. 

Šią sukakt į paminėti, balan
džio 14 d., Šv. Kazimiero parap. 
salėje mokyklos vadovybės ir 
t ėvų komi te to pas t angomis 
buvo surengtas sukaktuvinis 
balius, kurio tikslas — pagerb
t i mokyklo je d i r b u s i u s i r 
d i r b a n č i u s mokyto jus , jos 
rėmėjus ir sutelkti lėšų toli
mesniam mokyklos išlaikymui. 

Programa pradėta dir. Mary
tės Sandanavičiūtės-Newsom 
entuziastingu žodžiu, kuriame ji 
užtikrino, kad mokykla, šiemet 
švenčiant 40-tį, sulauks XXI 

šimtmečio. Šie jos žodžiai buvo 
palydėti, susirinkusiems smar
kai plojant. Akt . A. Žemaitai
t is , vienas iš trijų mokyklos 
direkcijos narių, pateikė mokyk
los darbų charakteristiką, pami
nėdamas trumpiau a r ilgiau 
vadovavusius šiai mokyklai 
asmenis . Mirusieji mokyklos 
vedėja i ir mokytoja i buvo 
pagerbti susikaupimo minute. 
Trumpą žodį, prisimindamas 
pirmąsias šios mokyklos dienas, 
t a r ė jos steigėjas prel. J. Ku
čingis, buvęs Šv. Kazimiero 
parap. klebonas, dabar eme
r i tas . Jis sukalbėjo ir maldą, po 
kurios buvo vaišės, paruoštos 
mokyt. G. Plukienės; j a i tėvų 
komiteto pirmininkė R. Vitkie-

INTERNATIONAL 
I N D U S T R I E S 

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

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪDAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE 
Jūsų artimieji tikrai apsidžiaugs gavę "kvietimą, alVykti į užsienio valiutos parduotuvę Vilniuje, 
Kaune ar Klaipėdoje ir. jiems patogiu laiku, be palydovo, už Jijsų nurodytą sumą apsipirkti; 
ar atsiimti naują Volgą ar Žigulį. 

Kreipkitės — atsiųsime kainoraščius bei platesnę informaciją apie šį išimtinį patarnavimą. 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS 

LIETUVOJE ZaibaS*' 
ŽAIBO greitumu jūsų artimieji bus pasveikinti vardinių, jubiliejų, 
sukaktuvių, vestuvių, 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 

nė gražiai padėkojo ir įteikė 
dovaną. 

Direktorė Gedgaudienė supa
žindino su k v i n t e t u , ku r į 
paruošė ir jam akompanavo 
muzikas A. Jurgutis. Šią grupę 
sudaro gražiabalsės Regina 
Jogienė, Onutė Šepikaitė, Re
gina Stitelytė, Gailė Radveny-
tė ir Danguolė Varnienė. Jos 
padainavo keletą nuotaikingų 
dainelių, netgi vieną parašytą 
akt. A. Žemaitaičio, pritaikytą 

šių dienų l ie tuviškos mokyklos 
gyvenimui . 

Dar buvo rodomi paveikslai iš 
mokyk los gyvenimo. įdomu 
buvo p a m a t y t i , kaip mokykla 
augo, k a s joje mokė ir mokėsi. 
Ne v ienas galėjo išvysti ir save, 
kaip j is a t rodė prieš 30 ar 
daugiau me tų . 

G. Leškys tėvų komiteto var
du padėkojo mokyklos rėmė
j a m s , o s tambiaus ie j i buvo 

( N u k e l t a į 6 psl.) 

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 

8905 

Maskva 1 nkt.. Vilnius 10 nkt.. Viena 1 nkt., gegužės 12-25 d. 
i i Čikagos: $2,267.00 Iš New Yorko: 2,157.00 
M a s k v a 1 nk t . . Vi lnius 9 nkt.. K a u n a s 1 nk t . . Viena 3 nkt., birželio 15-30 d. 
I i Čikagos; $2,496.00 I i New Yorko: $2,386.00 
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt., Kaunas 1 nkt., birželio 16-28 d. 
I i Čikagos: $2,296.00 I i New Yorko: $2,186.00 
Maskva 1 nkt., w ' ~ |6pARDUOTA nkt '" V i e n a 3 n k t ' l i e p o s 13"28 d 

l i Čikagos: $2,**o?uo I i New Yorko: $2,386.00 
Maskva 1 nkt.. Vilnius 7 nkt., Kaunas 3 nkt., Helsinkis 1 nkt., liepos 14-27 d. 
I i Čikagos: $2,366.00 I i New Yorko: $2,256.00 
Maskva 1 nkt.. Vilnius 9 nkt.. Kaunas 1 nkt., Viena 3 nkt., rugpjūčio 10-25 d. 
I i Čikagos: $2,496.00 I i New Yorko; $2,386.00 
Maskva 1 nkt , Vilnius 9 nkt.. Kaunas 1 nkt., Viena 1 nkt.. rugpjūčio 11-24 d. 
I i Čikagos: $2,366.00 I i New Yorko: $2,256.00 
Maskva 1 nkt., VILNIUS 15 NAKTŲ, Viena 1 nkt., rugsėjo 14-spalio 2 d. 
I i Čikagos: $2,648.00 I i New Yorko: $2,538.00 

M A L O N I A I PATENKINS IME PAVIENIŲ (be grupės) KELIAUTOJŲ PAGEIDAVIMUS TRUMPESNIAM 
A R B A ILGESNIAM LAIKUI L IETUVOJE BE PASKELBTŲ GRUPIŲ YRA KELETAS SPECIALIZUOTŲ 
G R U P I Ų . KURIOSE GALI BŪT I VIENA. KITA PAPILDOMA VIETA G. T . INTERNATIONAL TVARKO 
V I S U S KEL IONIŲ R E I K A L U S T U R I Z M O AR BIZNIO K E L I O N Ė M KREIPKITĖS Į M U S . 

8 9 0 6 

8907 

8908 

fev G. T. INTERNATIONAL, INC. 
10401 ROBERTS ROAD 
PALOS HILLS, IL 60465 
TELEF.: (312) 430-7272 

Putnamo seselių 
1989 m. stovyklų 

kalendorius 
VERMONT'e 

liepos 1-4 Buvusiųjų NERINGOS vadovų suvažiavimas 

liepos 9-23 d. Lietuviškai kalbantiems vaikams stovykla 

liepos 23-29 d. Savaitė šeimoms su mažais vaikais 

liepos 30-rugp. 12 d. Lietuvių kilmės vaikams stovykla 

rugp. 13-19d. Jaunuoliams/studentams savaitė 

Informacijai kreiptis: 

Neringa, ICC - RT21, Putnam, CT 06260 

BALTIC 
TOURS 

LIETUVA. RUSUA. ŠVEDIJA IR SUOMUA — 18 dienų: 7 d. Lietuvc»e, 6 naktys Vilniuje. 
2 Kaune. 2 Maskvoje. 2 Leningrade. 2 Stokholme. 1 Helsinkyje Kelionė laivu 
Baltijos jūra naktį iš Stokholmo į Helsinkj. 

Kelione Nr. 627 birželio 27-liepos 13 $2,949 iš Bostono ir Niujorko 
$3,132 iš Čikagos 

UEPA 
LIETUVA IR ŠVEICARIJA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje. 11 naktų Vilniuje.2 Zuriche. 
Kelione Nr. 713 liepos 13-27 $2,269 iš Bostono ir Niujorko 

$2,452 iš Čikagos 
LIETUVA, RUSUA IR SUOMUA — 15 dienų: 7 d Lietuvoje. 5 naktys Vilniuje. 2 Kaune. 

2 Maskvoje. 2 Leningrade, 2 Helsinkyje 
Kelionė Nr. 717 liepos 17-31 $2,459 iš Bostono ir Niujorko 

$2,642 iš Čikagos 

RUGPJŪTIS 
LIETUVA IR ŠVEICARUA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje. 8 naktys Vilniuje. 3 Kaune. 

2 Zuriche 
Kelionė nr. 603 rugpjūčio 3-17 $2,299 iš Bostono ir Niujorko 

$2,482 iš Čikagos 
LIETUVA, AUSTRUA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje. 8 naktys Vilniuje. 3 Kaune, 2 Vienoje 
Kelionė Nr. 610 rugpjūčio 10-24 $2,399 iš Bostono ir Niujorko 

$2,582 iš Čikagos 
LIETUVA. RUSUA IR SUOMIJA — 15 dienų: 7 d Lietuvoje. 6 naktys Vilniuje. 2 Kaune. 

2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinkyje. 
Kelionė nr. 814 rugpjūčio 14-28 $2,459 iš Bostono ir Niujorko 

$2,642 iš Čikagos 

RUGSĖJIS 
LIETUVA IR SUOMIJA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje. 1 Helsinkyje. 
Kelionė Nr. 914 rugsėjo 14-27 $2,209 iš Bostono ir Niujorko 

$2,392 iš Čikagos 
LIETUVA — 10 d.: 7 dienos Lietuvoje, 8 naktys Vilniuje 
Kelionė Nr. 944 rugsėjo 14-23 $1,799 iš Bostono ir Niujorko 

$1,982 iš Čikagos 

SPAUS 
LIETUVA IR AUSTRIJA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje. 11 naktų Vilniuje. 2 Vienoje 
Kelionė Nr. 105 spalio 5-19 $2,159 iš Bostono ir Niujorko 

$2,342 iš Čikagos 

LAPKRITIS 
LIETUVA IR SUOMIJA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje. 11 naktų Vilniuje. 1 Helsinkyje. 
Kelionė Nr. 102 lapkričio 2-15 $1,699 iš Bostono ir Niujorko 

$1,882 iš Čikagos 

GRUODIS 
LIETUVA IR BELGUA Naujų Metų kelionė. 14 dienų: 9 naktų Vilniuje. 1 Maskvoje. 

2 Briuselyje 
Kelionė Nr. 129 gruodžio 29-sausio 11 $1,599 iš Bostono ir Niujorko 

$1,782 iš Čikagos 

BALTIC TOURS S ORBIS 
PARODO VISĄ LIETUVOS IR LENKIJOS GROŽĮ 

16 d. kelionė: 6 d Lietuvoje 
7 naktys Vilniuje. 4 Varšuvoje. 2 Krokuvoje, 1 Zuriche. 
Kelionė Nr. 616 birželio 16-liepos 1 $2,159 iš Bostono ir Niujorko 

$2,342 iš Čikagos 
Kelionė Nr. 714 liepos 14-29 $2,159 iš Bostono ir Niujorko 

$2,342 iš Čikagos 
Kelionė Nr. 811 rugpjūčio 25-rugsėjo 9 $2,159 iš Bostono ir Niujorko 

$2,342 iš Čikagos 

Ekskursijos | Palangą ir Klaipėdą su pemakvojimu kiekvienai grupei1 

Bettlc Taura patarnauja sudarant jūsų artimiesiems dokumentus viešnagei pas jus. 

Nuperkamos mašinos ir kitos dovanos užsienio valiutos parduotuvėse Vilniuje. Kaune 
ir Klaipėdoje 

Taip pat pradedame naują paslaugą, statant paminklus jūsų mirusiems giminaičiams 
Lietuvoje. 

Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis 
BALTIC TOURS 

SuRe4 
77 OAK STREET 

NEWTON. MA 02164 
Tel. 617-965-8080 



Ką daryti su pralaimėjusiais? DRAUGAS, šeštadienis, 1989 m. gegužės mėn. 6 d. 

Redaguoja di. K. A. Dagys 

Perestroikos laikais 

ATSISAKO IR RUSIŠKŲ 
KEIKSMAŽODŽIŲ 

Kai Lietuvoj vyksta persi
tva rkymas , kėdžių kai ta l io
j i m a s , k e p u r i ų m a i n y m a s , 
t ikras ar veidmainiškas sąžinės 
perkrat inėj imas ir viešos išpa
žintys, laukiant pilnų ar dalinių 
a t l a i d ų , v e r t a p a v a r t y t i 
tenykščią spaudą, kur ka r t a i s 
juoku pro ašaras gal ima paste
bėti , suvokti kai kieno nuotai
kas. Antai Šluotoj k lausia: 

„Kol aš su kitų tautybių žmo
nėmis bendravau t ik šal ies 
mastu, man pakakdavo keiks
mažodžių, išmoktų iš vyresnio
jo brolio. Dabar, kai Lie tuva 
atveria langus ne t ik į Rytus , 
bet ir j Vakarus , bijau, kad ne 
visur būsiu sup ra s t a s . Tad 
patark, gerbiamasai , kur gaut i 
anglų, prancūzų, ispanų keiks
mažodžių žodynėlį?.. 

„Esu pasidėjęs į ta ip vadi
namą taupomąjį banką 5 rub
lius. Kaip sakoma —juodai die
nai . Dabar matau , ka ip ne 
dienomis, o valandomis liesėja 
rublis. Nusibaigęs kaip kaulų 
vyniotinis po stagnacijos. Taigi. 
a r pasikeis rublis j litą, a r ne? 
Gal. sakau, man už tuos penkis 
rublius kokį vertingesni da ik tą 
nusipirkus? Sakykim, centnerį 
druskos?.. 

..Kas mane pažįsta, žino: iki 
šiol tebesu įsitikinęs a te i s tas . 
Nors gimdytojai mane ir kr ikš
tijo Rymo katal ikų bažnyčioje, 
tačiau apeigos buvo a t l ik tos 
manęs neatsiklausus, ir poterių 
mokiausi t ik todėl, kad mane 
papirkinėdavo riestainiais . . . O 
d a b a r , ka i t i k i n t i e s i e m s 
grąžinta Vilniaus ka tedra , kai 
per televiziją t ransl iuojamos 
šventos mišios, aš . žinot, pasi
mečiau. Tad ir k lausiu Jūsų: 
gal, sakau, dėl viso pikto pasi
kartoti ..Tikiu i Dievą Tėvą"? 
Tą maldą seniau mokėjau... 

„Galų gale paskutinis klausi
mas, bene pats skaudžiausias : 
savo laiku turėjau garbės papil
dyt i par t i jos e i les , o š iuo 
is toriniu momentu , par t i j a i 
iššaukus kritikos ugnį į save, jos 
ir, savaime aišku, mano autori
te tas smarkiai kri to. Visi lie
žuviais mala, kad mano sąžinė, 
atseit , kaip degla kiaulė . Persi
tva rkymas , atseit, daromas tik 
švariomis rankomis ir sąžinė
mis. Tai gal, sakau, tą par t in į 
dokumentą pakišti į palėpę? 
Žinoma, laikinai . Kol baigsis 
t a s mūsiškis pers i tvarkymas . 
Persi tvarkymui pasibaigus, aš 
jį vėl ištrauksiu. Aš vėl — par
tinis, ir prašau duoti man t iek. 
kiek priklauso!" 

Kita problema Lietuvoje — 
gir tavimas ir dėl to didelis 
skaičius nelaimingų atsi t ikimų 
keliuose. Yra visokių s iūlymų, 
ka ip sumaž in t i tą ska ič ių , 
ne le i s t i g i r t a m s ė s t i s už 
mašinos vairo. Tie rūpesčiai 
l inksma forma atsispindi toj 
pačioj Šluotoj: 

„Rašoma, kad reikia ska t in t i 
tuos, kurie suranda ir sulaiko 
neblaivų, skirti j iems 30 proc. 
nuo 1000 rublių baudos. Mano
me, tai labai mažas at lyginimas 

už vargą, landžiojimą po pašiū
res , palėpes, trobas, už girtuok
lių vaikymąsi po laukus ir ke
lius. Tokiems aktyvistams reik
tų 50 proc. duoti. Bet, išleidus 
tokį į s t a tymą, neužs idarys 
durys nuo revizorių. Po karo 
t a i p j a u buvo. Žinau tai iš savo 
t ė v ų . I e š k o d a v o gryčiose 
banditų t a rp auksinių žiedų ir 
piniginių. Kaip t ik tokia laimė 
nuskilo ir mano tėvams — liko 
abu be vestuvių žiedų. Jeigu bus 
apmokami tikrintojai, kažin, ar 
nuo Š iau l ių iki Panevėžio 
nuvažiuosi per diena: čiupinės 
kas kilometrą". 

Širvintų rajonas sugalvojo 
kitą būdą sumažinti girtavimui: 

..Talonus įvedė. Žinia, ne šal 
dytuvams ar automobiliams. li
ne sv ies tu i , k a i p kitur, o 
degtinėlei. Rimti vadovai per 
d a u g n e s i s m u l k i n o : vienai 
varganai dūšiai 24 buteliuku?, 
me tams atseikėjo, tarsi tai 
valerijonų lašai, nei už dolerius 
negausi" . 

Viena kaunietė , jei jos valia 
būtų. visus geriančius už grote
lių ar grotų sodintų. Tačiau 
prisipažįsta, kad ir ji pati nėra _ D a b a r t a m s t a i b Q t ų r e t a p r o g a 

šventa: J a u keturiolikta valan- p a r o d y t i kapitalizmo gerąją puse. 

GERA BŪTI Š U N E L I U 

Sydney Mot ning Herald skai
tytojas skundžiasi Australijos 
ligoniniu tvarka: kai jo šunelis 
pradėjo kosėti ir kažkas jam 
pasidarė negerai, jis tuojau jį 
nuvežė p a s ve t e r i na r i j o s 
gydytoją. Ten labai greitai prie 
jo apspito visi patarnautojai, ap
žiūrėjo, davė vaistų, ir šunelis 
pasijuto gerai, galima buvo par
sivežti namo. Po kelių dienų su
sirgo to skaitytojo dukrelė. Ją 
kankino skausmai, tampė kon
vulsijos. J is ją skubiai nuvežė į 
ligoninę, k u r reikėjo laukti t r is 
valandas, iki ja susidomėjo 
gydytojai. Ir pradėję gydyti, su 
ja elgėsi gan šiurkščiai, nerodė 
jokio pasigailėjimo. Todėl tas 
skaitytojas, C. Moroney, rašo, 
kad kitą kartą, jei reikės, savo 
vaiką jis veš pas veterinorių. 

Senovės romėnų laikais iš 
vergų ir karo belaisvių būdavo 
parenkami stipriausi vyrai ir 
parengiami gladiatoriais. Jie 
turėdavo kaut i s vienas prieš 
vieną iki vieno kurio mirties. 
Gyvas išlikti galėjo tik nuga
lėtojas. 

Daug kur , o taip pat ir nepri
klausomos Lietuvos laikais ka
riuomenės reikalams būdavo 
parenkami drąsūs šunes. Tie 
gyvulėliai būdavo treniruojami 
ir po to turėdavo išlaikyti 
egzaminus, parodyti savo suge
bėjimus. Je i kas tų egzaminų 
neišlaikydavo, šuneliai, kaip 
netinkami, sugadinti norma
liam gyvenimui, būdavo naiki
nami. 

Kažkas p a n a š a u s žadama 
daryti Maskvos imperijoj su tais 
partiečiais, kurie Velykų dieną 
pralaimėjo, nebuvo išrinkti į 
Aukščiausią tarybą. Mat pirmą 
kar tą ten buvo laisvi r inkimai. 
Užsienio s p a u d a r a š ė , kad 
pralaimėjusieji bus baudžiami. 
Kaip net inkami t iems uždavi
niams, kur iems jie buvo nuo 
s p a l i u k ų ir p ion ie r ių 
dienų treniruojami. J i e turėjo 
bū t i visur t ik la imėto ja i s . 
Stalino laikais visi būtų bema
tan t sušaudyti, o dabar nežino, 
ką su jais daryti : išsiųsti ten, 
ku r jie k i tus nekal tus žmones 
siųsdavo, atimti medalius, neįsi
leisti į didžiūnams skir iamas 
pirtis ar be tr iukšmo sušaudyti. 
Pagyvensim, pamatysim. 

Kęstutis S i a u h t i s , Šluota 

SPAUDOS APŽIŪRĖJIMAS 

BULDOGAS PASENO 

da. Imu dešimtrublinę ir lekiu, 
bėgu, ,nešu kudašių' parduotu
vėlės link..." 

Spyglių užuojauta nuken
tėjusiems arba kenčiantiems dėl 
pradėto persitvarkymo ir gir
tuoklių glostymo prieš plauką. 
Gaila, nieku negalima padėti. 

Iš australų spaudos 

Vienas švedas Expres<;en laik
rašty rašo, kad buvo sugestijuo-
j ama nevartoti pieno tų karvių, 
kurios ganosi netoli elektros 
laidu. Galima susirgti vėžio 
liga. Dabar laikraščiai jau tvir
t ina, kad labai nesveika valgyti 
vištieną: mėsa netikusi, jokios 
naudos, dažnai pilna neaiškių 
bakterijų. Ir vėl per radiją pra
nešama, kad žuvys iš Baltijos 
jūros ir upių irgi užkrėstos bak
terijomis. Dar daugiau: nepata
riama gerti nei vandens — pavo
jus susirgti hepat is liga ar dar 
kuo blogiau. Tai kas gi galima 
valgyti ir gerti, šiais moderniais 
išradimų laikais, jei negalima 
bus nei v a n d e n s gurkšnio 
nuryti? 

* 

Ačiū Dievui, kad aną penkta
dienį nebuvau gudrus. 

K. G. Chester ton 

Akiračių drausmės sargyboje 
ta rnau jąs buldogas gerokai 
suseno, žlibas, tik apgraibom 
spanginėja ir vartydamas Drau
gą neatskiria, kur spausdina 
mos naujausios žinios, kur 
atskiram kampely Lietuvos po
grindžio nesenstantys doku
mentai , _ šauksmai į laisvąjį 
pasaulį. Žinoma, nusipelniusiam 
ir daug ką apkramčiusiam šu
neliui būtų ramiau, patogiai 
snausti, jei vakarykščios kege-
bistų skriaudos nebūtų minimos 
ir iš atminties ištrintos. Taigi 
tas veteranas pagal savo pašau
kimą garsiau amtelėjo šiuokart 
mūsų adresu, kad ne pagal jo 

Po to, kai Rusijoj blaivybės r e k o m e n d a c i j a s tvarkomas 
idėja buvo pradėta vykdyti pasaulis. 
milicijos priemonėmis, kolcho-
zininkai taip apsidžiaugė, kad 
tam, kuris tai sumanė, nutarė 
pradėti statyti paminklus iš 
tuščių butelių. Visa bėda. kad 
gal i p r i t rūk t i p a m i n k l a m s 
erdvės, nežiūrint, kad Rusija ir 
užima pusę Europos ir pusę Azi
jos . S ta tyba i medž iagos , 
atrodo,nepritrūktų. 

PRITRŪKS VIETOS 
PAMINKLAMS 

LENKO AIMANAVIMAS 

The Gazette, M o n t r e a l i o 
laikraštis, įdėjo M. Brzeskio 
laišką, kuriame piktinasi, kad 
l i e tuv ia i Vilniuje p a k e i t ė 
lenkiškus vietovių pavadinimus 
lietuviškai. Jis tik nepasakė, 
kad lietuviai atlietuvino tai , ką 
lenkai Lietuvos sostinėje buvo 
sulenkinę. Jam turė tų tam 
pačiam laikrašty k a s nors 
atsakyti , kad lenkai , netu
rėdami jokių teisių į vokiškąjį 
Breslau, jį vadina Wroclaw, o 
Danziga pakrikštijo Gdansku. 

— Laikai pasikeitė. Vietoj laikrodžių, tenka imtis pelningesnio 
darbo. 

1$ Jugoslavijos spaudos 

Kazys Saja pabrėžė, jog būtų 
kas kita. jei dabar okupuotoje 
Lietuvoje veiktų teisinė sis
tema, bet jos nėra, teisingumo 
n ė r a . Te i sė jams į s a k y m a i 
duodami telefonais, ir velniop 
įstatymai, konstitucija, teisinės 
knygos. 

Draugas, 1989.11.18 

Kar ta i s spaudoje tur t ingų 
žmonių buveines mėgstame 
vadin t i rūmai s . Bet pagal 
„ tarptaut inę teisę" negali būti 
„ rūmai" , jei juose yra tik gra-
mafonas ar televizijos aparatas. 

P a u l i u s Mieliulis, Draugas 
Mūsų laikais tokie „ rūmai" 

paparastai vadinami „reziden
cijomis" ir juose, kaip autorius 
sako, irgi randame gramafoną, 
te leviz i jos apa ra t ą ir dvi 
knygas: telefonų ir biznierių 
sąrašą. 

» 

Scenoje vyrus pakeitus mo
t e r i m i s , da lykai šiek t iek 
pasikeitė — ne dėl to. kad jos 
gražesnės ar kad jų ansamblis 
stipresnis. Mykolas D r u n g a 
apie Draugo koncertą. 

Draugas 

Paveikė mane teisėjo 
elgesys. Tiesiog žavu! — 
Prieš save jis pasidėjo 
visą portfelį galvų. 
Nusivožia aferisto 
ir užsideda juristo. 

R i m a n t a s Klusas, Šluota 

Balys Pavabalys 
TU ŽYMIAUSIAS IŠ VISŲ, 
BET IR AŠ TOKS PAT ESU 
Nei turtas, nei viešoji nuomonė 
Taip neišaukštino tavęs, 
Kaip ta politinė šviesuomenė, 
Kur nesimėto po gatves. 

Susirišai su savo partija. 
Išjos laiškų semies jėgų. 
Tik nežinai, dėkot ar barti ją, 
Kad nuolat prašo pinigų. 

Kiek jai davei, net neatsimen i. 
Nė neskaičiuoji pagaliau. 
Už tai gavai reikšmingą žymenį. 
Tai reiškia: remk ją ir toliau. 

Taip ir darai. Juk tikslas didelis. 
To nesupras tamsi minia. 
O aš sakau: ,,Nebūk išdidėlis: 
Toks pat žymuo ir pas mane..." 

NEPAPRASTAS 
PUNKTUALUMAS 

„Balandžio 9 d. - 11:04 v.r. 
(Sp. p a b r a u k t a * C a r r i a g e 
Greens Westgate , Pavasario 
turnyras (golfo)", skelbia Spor
to apžvalgoj Draugas. 

Štai, k u r pavyzdys, ka ip 
reikia pradėti žaidimus — po 
vienuoliktos valandos keturiom 
minutėm praėjus! O kad ta ip 
laikytųsi punktua lumo rengi
nių rengėjai, kurie skelbia 7:00 
vai. o pradeda 8:00 ar dar 
vėliau. 

* 

Oro taršos klausimas čia. 
Kalifornijoj, ypač paaštrėja 
prieš kiekvienus gubernato
riaus r inkimus. Tuomet per 
smogą vienas kito nematom, 
neturim kuo kvėpuoti. 

Be rn . Brazdž ion i s 

Vaikų pareikalavimas dabar 
yra didelis. Daugiausia jų par
duoda Lotynų Amer ika , o 
daugiausia perka Izraelis, pvz.. 
už blondiną vaiką mokėdamas 
iki 25,000 dolerių. 

A. M a u r a g i s , 
Laiškai lietuviams 

Išaugau šėtono paunksmėje. 
Tai šešėlis toks ilgas, kad 
paliečia ir čia, Amerikoj, kai ku 
riuos Stalino tarnus. Jie nemato 
saulės. 

S ig i tas G e d a 

NAUDINGA ŽINOTI 

AR ŽINOTE? 

Kad ..Kauno baldų" gamy
b i n i s susivieni j imas klijus 
gauna iš Tūlos srities, kad ne 
blogesni klijai gaminami vie
t iniame „Inkare". „Kotono" 
kojinių fabrikas elastinį kap-
roną gauna iš Kemerovo, o tokį 
pat kaprona gamina Daugpilio 
cheminio pluošto susivienijime. 
Nereikėtų stebėtis, kad kaliošus 
gamindami patys, juos užsisaky-
tumėm Vladivostoke. 

Šluota 
* 

Kad Meksikos mieste pra
ėjusią žiemą daugiau negu pusė 
mokyklų buvo uždaryta dėl 
nepakeliamos taršos? Tai civili
zacijos pažanga! 

* 

Kad garsiosios Indijos šven
tyklos Taj Mahal fotografuoti iš 
priekio neleidžiama. 

Geriausas būdas atsikąsti 
ušsnigtą išvažiavimą iš garažo 
— turėti septyniolikmetį, ku
riam reikia naudotis automobi-
liu. 

Karolis V. vokiečių karalius 
VI a., sakydavo, kad melstis 
reikia ispaniškai, su merginom 
kalbėti itališkai, su moksli
ninkais prancūziškai, su ka
reiviais vokiškai, su arkliais 
vengriškai, o su žąsimis angliš
kai . 

* 

Jokūbas Cnaras. Nemaniūnų 
vlsč.. Alytaus apskrities felčeris, 
kažkokiu reikalu 1923 metais 
rašė pareiškimą policijai šitaip 
pradėdamas: 
„Gerbiamam Alitaus apskryčio 
III nuovados Nuovadai 
Nemaniuno felpczerio Jokūbo 

Unaro 
PRANEŠTUVAS..." 

DIDELĖ N U O L A I D A 

Pensininkams, kurie gyvena 
tik iš n e d i d e l ė s soc ia l in io 
aprūpinimo pensijos, veik visi 
daro didesnes nuolaidas, ypač į 
renginius ir pramogas. Toronto 
Lietuvių nama i , ruošdami Ve
lykų stalą, po ilgų diskusijų irgi 
nutarė padaryt i pačią didžiau
sią nuolaidą pens in inkams : 
visiems įėjimas buvo 16 dolerių 
o senukams nuleido n e t vieną 
dolerį! 

Vienos Kalifornijos krautuvės 
grąžinamų prekių skyriuje pa
stebėtas užrašas: „Je igu mes 
grąžintume j u m s jūsų pinigus, 
atsiųstume k i tą prekę be užmo
kesčio , u ž d a r y t u m e s a v o 
krautuvę ir n u š a u t u m e mena-
džeri. ar t a d a jūs paga l iau 
būtumėt pa tenk in ta?" 

Iš šveicarų spaudos 

„Taitfi dabar išties prasideda geri laikai satyrai ir humorui", rašo 
Literatūra ir mena* ir įdėjo šią Albino Šimansko karikatūrą iš 
parodos ..Lietuva nuo 1939 iki 1989 metų*, atidarytą bal. 1 
Vilniuje 

Salem. Mass. , 1692 meta is 
buvo raganų te ismas , mir t ies 
bausme nubaus t a ir bausmė 
įvykdyta 20 asmenų, tačiau t a s 
miestas nuo raganių — burti
ninkų nėra la isvas ir š iandien. 
Ten o f i c i a l i a i e g z i s t u o j a 
„veikia" visų pripažintas burti
ninkas dar ir dabar. 

* 
Žmogaus a t s i r ad imas žemėje 

tai beveik nesus ipra t imas . 
B. S tundž ia 

O R A S 

Gegužės m ė n u o pats gražiau
sias metų la ikas . Lyg tyčia t a s 
mėnuo skirtas įsimylėjusiems ir 
šiaip pado r i ems p i l i eč iams , 
kurie dar nepra rado širdies 
suvirpėjimų, priminus anų senų 
laikų pirmuosius susižavėjimus, 
kai būdavo pražysta alyvos, 
todėl visai sup ran t ama , kad 
nepa togu p r a n a š a u t i š a l t ą 
gegužę ir k i t u s nege i s t inus 
gamtos reiškinius, dar gali bū t i 
apšauktas l iaudies priešu, ka ip 
nesen ia i L i e t u v o j e b ū d a v o 
pavadintas k iekvienas , kur is 
namuose ne la ikė draugo Leni
no abrozdėlio. Taigi, tegul būna 
kasdien sau lė t a , o k a s n a k t 
žvaigždėta. Je igu bus kada ir ki
taip, ta i jau n e mūsų kaltė. 
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Lietuviai Californijoj 
(Atkelta iš 4 psl.) 
pagerbt i , į t e i k i a n t j i e m s 
plaketes. Tokie s tambiomis 
aukomis, ne mažiau 500 dol., 
mokyklą buvo parėmę ir gavo 
atžymėjimus: Albinas ir Vita 
Markevičiai, Antanas Mikalajū
nas. 

Salė buvo gražiai papuošta, 
menininkių D. Žaliūnaitės ir G. 
Kijauskienės, o scenoje buvo 
skaitlinė „40". Mokyklos stei
gėjas ir mokytojai buvo pagerb
ti, prisegant j iems gėles. 

Po skanios vakar ienės ir 
šampano mokin ių t ėva i ir 
svečiai, grojant gerai muzikai, 
kurios „roko" orkestre daly
vauja ir trys lietuvaitės sesutės 
Grikevičiūtės. galėjo smagiai 
pasišokti. 

I g - M . 

GYVA B I R U T I E C I Ų 
VEIKLA 

Dinamiškoji Los Angeles lie
tuvių kolonija su savo veiklio
mis organizacijomis, ir ypač jau
nesnės ka r tos naujų narių 
į s i jungimas į o rganizac inę 
veiklą, t e i k i a daug vilčių 
ateičiai. 

Veikliųjų organizacijų tarpe 
yra Birutietės. Š.m. balandžio 
16 dieną, šios organizacijos 
metiniame susirinkime sky
r i a u s p i rmininkės Alfonsos 
Pažiūrienės pranešimas buvo 
optimistiškas. 

Optimizmo pagrindas — 15 
naujų nariu įsijungimas į orga
nizacija. Kaip nesidžiaugti, kai 
eiles papildo 15 jaunų lietuvai
čių ir to birutiečių egzistenciją 
pratęsia dar ilgam laikui. 

Kitas pozityvus reiškinys, kad 
nežiūrint šios organizacijos 
ribotu pajamų, ju šalpos darbas 
y ra gerai organizuotas. Parama 
skirstoma ir teikiama jos tiUrai 
jos reikalingiems. 

Birutietės remia ne vien ligo
n i u s ir sene l ius , jų šalpa 
pradeda pasiekti ir Lietuvą 
platesniu mastu. Birutietės sa
vo aukomis taip pat remia 
l i e t uv i šką spaudą , radijo 
valandėlę, parapiją ir kt. Savo 
veikla t a lk ina ramovėnams 
įvairių minėj imų rengime. 
Vietos ALTO skyrius, rengda
m a s Vasario 16 d. minėjimus, 
susilaukia gausios Birutiečių 
paramos. 

Siame susirinkime išrinkta 
nau ja s k y r i a u s va ldyba : 
pirmininkė — Alfonsą Pažiū-
rienė. vicepirmininkės — Aldo
n a Audronienė, Regina Gaspa-
ronienė, Dalia Trotmanaitė ir 
Bronė Venckienė. Sekretorė 
Laima Jarašūnienė ir Iždininkė 
Gražina Raibienė. Revizijos 
komisija: Veronika Andrašiū-

Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokytojai ir tėvų komitetas 1989 metais. Iš 
kaires pirmoje eile. — Regina Jogiene. Dalia Navickaitė, Gailė Radvenytė, Aldona Kudirkienė, 
Vladas Pažiūra, buvęs direktorius, Marytė Xewsom. Ignas Medžiukas — mokyklų inspektorius, 
muz. Aloyzas Jurgutis. Algis Žemaitaitis. Antr. eil. — Eugenijus Dambra, Genė Plukienė, Rolandas 
Giedraities. Dalia Trotmanaitė, Danguolė Varnienė, Aldona Butkienė, Rita Zukienė, Dalia Jasuko-
nienė. Treč. eil. — Audrone Žemaitaitiene, Jūrate Venckienė. Kristina Dudor, Rūta Aneliauskienė, 
Jonas Bužėnas. Angelė Mošinskienė. Dalia Gricienė. Ona Barauskienė, Ramunė Vitkienė ir Ša
rūnas Karuža. 

D I D Y S I S FONTANAS 

Grant parko didysis Buck-
ingham fontanas nuo gegužės 
pirmos j a u pradėjo veikti kas
dien iki vienuoliktos nakties. 

D I D E L Ė A P Y V A R T A 

Walgreen krautuvės balan
džio mėnesį pardavė prekių už 
426 mil. dol., ne t 6.7% daugiau 
negu praei tų metų balandžio 
mėn. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOUS 
3208V2 Wost 95th Street 

Tel . — GA 4-8654 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

nienė. J a n i n a Radvenienė ir 
Ona Dovydaitienė. 

Šį metinį susirinkimą savo at
silankymu pagerbė Vilhelmina 
Genienė iš Chicagos. kuri yra 
v iena iš šios organizacijos 
steigėju Lietuvoje. 

S ė k m ė s B i r u t i e t ė m s ju 
kilniame darbe. 

V y t Šeštokas 

N A U J A ŠAULIŲ VALDYBA 

Juozo Daumanto šaulių kuo
pos metinis susirinkimas ba
landžio 30 d. įvyko Los Angeles, 
vila „Trakai" patalpose. Pra
nešta praėjusiu metų veikla. 
Buvo renkama nauja valdyba, 
tad susirinkimui pirmininkauti 
pakviestas inž Vyt. Vidugiris, 
sekretoriauti inž. Juozas Ruo
kis . P i rmininku pe r r ink tas 
Juozas Pažėra . Va ldybom 
Apeikis, Karuža, Sula. Moterų 
vadove Mikalonienė. Sunkiai 
serga kuopos iždininkas Avi
žienis, pageidautąjį aplankyti. 

Kazys Karuža ragino visus 
šaulius, šaules prenumeruoti 
..Kario" žurnalą, kuriame yra 
platus šaulių skyrius. Jis, gavęs 
kvietimą iš ..Kario" adminstr. 
Alfonso Samuš io , aps iėmė 

parinkti žurnalui p renumera tų : 
gal ima per jį užsisakyt i . 

Po susirinkimo, visi dalyva
vusieji pavaišinti k a v a , užkan
džiais, kuriuos puik ia i paruošė 
sesės šaulės. Š a u l y s 

Tolandas Petraiti-

P A S I Ž Y M Ė J Ę S 
J A U N U O L I S 

Tolandas Petraitis. 19 m., iš 
Los Angeles, Californijos. trečią 
kar ta iš eilės yra į trauktas į 
JAV Aviacijos Akademijos di
rektoriaus garbės sąrašą už 
akademišką pasižymėjimą ir 
karišką pranašumą. Jis taipgi 
yra užsitarnavęs dvejus spar
nus, baigės parašiutininkų ir 
sklandytuvu lakūnu kursus. 
T o l a n d a s y ra a n t r ų metų 
s tudentas , siekiąs bakalauro 
statybos inžinerijoje. 

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

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 — fcOO v. v a k a r o . 

V isos laidos i i W C E V stoties 
1450 AM banga. 

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

Tel: (312) 839-2511 

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 tikra padėtį Lietuvoje ir jos brutualią 
okupaciją. 

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

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

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

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

LIETUVIŠKAS TEATRAS JŪSŲ NAMUOSE 
JEIGU JŪS TURITE VCR (VIDEO) TAI GALITE 
UŽSISAKYTI ŠIAS AMERIKOS SISTEMOS, 

LIETUVIŲ KALBA VAIZDAJUOSTES. 

FILMAI-SPEKTAKUAI: I. Simonaitytės ..Vilius Karalius" 3 dalys. .Urtė", 
J Žemaites ..Marti". ..Petras Kurmelis". A Vienuolis ..Paskenduolė", 
..Žarckai", J Baltušio ..Gieda gaideliai''. J Grušo ..Barbora Radvilaitė", 
M Putinas „Valdovas" 2 dalys, T. Vaižgantas ..Nebitys". 

NUOTAIKINGOS KOMEDIJOS: ..Amerika pirtyje". ..Palanga" 

VAIKAMS: ..Buratino nuotykiai". ..Multiplikacinių (cartoons) filmų 
rinkinys". ..Labanakt vaikučiai". 

MUZIKINĖS: .Grok Jurgeli". ..Lietuvių liaudies dainos", ..Miss Lietuva 89 

KITI FILMAI-SPEKTAKLIAI: ..Skrydis per Atlantą". ..Pinigėliai", 
..Gyvenimas po klevu". „Karaliai visagaliai' . ..Eglės namai". 

DĖL INFORMACIJOS PRAŠAU RAŠYTI ARBA SKAMBINTI: 
VAIZDAJUOSTĖ 

7018 S. ROCKWELL 
CHICAGO, IL. 60629 

TEL. (312) 434-2655 po 4 P.M. 

P A N A I K I N O M I R T I E S 
B A U S M Ę 

Federalinis teismas panaikino 
Illinois valstijos nuos ta tą , lei
džiantį vartot i mir t ies bausmę . 
Numatoma, kad šis sprendimas 
bus apeliuojamas. 

N A U J A S P R O K U R O R A S 

Vieton R. Da ley , t apus io 
Chicagos meru, d a b a r Cook 
a p s k r . p r o k u r o r u p a s k i r t a s 
Cecil Par tee . 

j WEDDIN 
CENTRAL SERVICE BUREAU 

TRAVEL AGENCY 
6614 S. Pulaski. 

Chicago, III. 
582-4745 

Honeymoon Speciahsls 
Havvaii • Acapulco - Ouises 

GLASS DOME HICKORY PIT 
2801 S. Halsted. Chicago, III. 

842-7600 
• VVedamgs • Ali Specal Occasions 

• 3 Rooms Available • Accomodatmg Up 
Te 290 People. F'ee Parking. Convement 
Location — 1C Minutes S 0? Loop 

MIDWAY CATERING & 
BANOUET HALL 

4222 W. 63rd St., Chicago, III. 
581-4222 

Banqyets Por Weddmgs & Ali Occasions 
In Your Home Or In Our Hali 

Package Plans Available 

POLONIA BANOUETS 
4604 S. Archer Ave. 

Chicago, III. 
523-7980 

Family Style Catenng 
100 to 500 People 

Package Plans Available 

GBELL,S 
TATRA I N N 

6040 S. Pulaski 
Chicago, I I I . 

582-8313 
For Every Occasion 

Polish-American Cuisine 
Weddmgs-Showers-Christenings 

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

847-4500 
VVorld Wide Travel 

Never A Service Charge 
Airline Tickets At Airport Prices 

Honeymoon Specialists 

VACATION WORLD TRAVEL INC. 
4008 W. 63rd St. 

Chicago, I I I . 
767-1900 

Compiete Travel Services 
Honeymoon Specialists 

No Charge For Our Services 

VIOLETTA'S RESTAURANT 
AND BANOUET MALL 

3207 W. 51 St St. 
Chicago, I I I . 

476-3333 
Parties For Ali Occasions 

Free Parking 

RE/MAX 
REALTORS 

RIMAS L. 
361-5950 

GREIT 
PARDUODA į 

i | 

STANKUS 
636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
pafainėti. Kad esate arba .norite būti 
Rimo Stankaus Klijentais Nuosa
vybes įkainavimas namokamai. 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

U E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

VALOME 
KILIMUS. BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

MARO.UETTE 
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 
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos. Antrad. irtreciad. susikalbėsit 
lietuviškai. 

3314 West63rd Street 
Tel. - PRospect 6-8998 I 

O a n M ^ i KMIECIK REALTORS 
^ l 7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ SCERBAITE MAYER 

284 -1900 

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

Pavasarį geras laikas pirkti ir par
duoti namus. Norint pirkti, galiu 
parodyti gerus namus. Namą parduo
dant, veltui įkainoju ir, susitarus, galiu 
parduoti. 
Brokeris P. Žumbakis, 778-6916 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja. Parduoda. Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 
5610 S. Pulaski Rd., Chicago 

PHONE-581-4111 

ARA REALTORS, INC. 
PERKANT PARDUODANT NAMĄ 
ar bet kokią nekilnojamą nuosavy
bę, sąžiningai ir mielai jums patar
naus 

VALDA PASKŲS 
* kalba lietuviškai 
* namų įvertinimas — veltui. 
598-6222 857-7187 

Sav. parduoda 2 butų po 4 
kamb. namą Brighton Pk. apyl 
Medin'S, aluminiu apkaltas; 2V2 
garažo, $52,000. Skambinti po 8 
v.v. 523-2017. 

Beautiful country building site, 
65 aeres in Elkhorn. Wl. Write: An
dre * , Rt. 4, Box 114, Elkhorn, 
Wisconsin, 53121. 

"ATTENTION — GOVERNMENT 
HOMES from $1 (U-repair). Delin-
quent tax property. Reposses-
sions Call 1-602-838-8885 Ext. 
GH 7765. 

"ATTENTION - GOVERNMENT 
SEIZED VEHICLES from $100. 
Fords, Mercedes, Corvettes, 
Chevys. Surplus Buyers Guide. 
1-602-838-8885 EXT. A7765". 

Švariai ir greitai išdažysime 
Jūsų kambarius 

Skambinkite vakarais, po 6 v.v.: 
476-5147 

K a m b a r i ų , namų dažymas, 
elektros ir vandens vamzdžių 
TAISYMAS Skambinti Vytui 
925-5300. 

REAL ESTATE 

ffl AUS, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

776-2233 

SIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60629 

Tai . 436-7878 

Sav. parduoda IV* a. namą 71 & 
Francisco apyl. Marquette Parke. 6 
kamb. pirmam aukšte; antrame a 
galima įrengt kambarius. 2 auto. ga
ražas su automatiniu atidarymu. 
Skambint 434-1307. Kalbėt 
angliikai. 

CASH! CASH! CASH! 
Immediately we buy homes, 
two-tlats and foreclosures. 

Call G. Bormus 
436-7600, Eva. 429-7854 

No. 465 — 57 & Narragansett. Tik 
$75,900! 4 mieg.. nereikia remontų; graži 
virtuvė, moderniška prausykla; 2 auto. ga
ražas su atidarymu. Ištisas rūsys. Gerai 
išlaikytas Skambinkite dabar! 

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 
katiline, nuomininkas moka už šilumą, 
aukšta nuoma Skambinkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik paskam
binki te telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes |ums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Namo Įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar. 

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

FOR RENT 

Išnuomojamas 3 kamb.. šviesus, 
naujai dekoruotas butas. II a., 71 & 
Calif. Pageidaujami vyr. amžiaus 
žmonės. $350 į mėn. + deposit. 

Skambinti 436-6407 

HELP WANTE0 

NEW CAR SALESPEOPLE 
• 18.00 GUARANTEED 1ST YEAR 
• Earning Potential of $39.000 + 
• up to 40% Commission 
• 5 Day Work Week 
• Paid Vacation 
• Hospitalization 
• Excellent Training Program 
• 500 Cars to Sell From 
• Dental Insurance 
• Great Location 
• Management Potential 
Hardvvorking individuals—Male/Female 
encouraged to apply m person from 11 arr 
- 4 pm at 
MIDWAY PONTIAC/GMC TRUCK/VW 

93rd & Cicero 
Oak Lawn 

MACHINIST 
MUŠT SPEAK FLUENT ENGLISH 

Job shop Mušt be expenenced on engine 
lathe and milling machme Able to read 
blueprints Immediate full time 2nd shift 
opening. Excellent pay and benefits Mušt 
have tools 

Apply in Person; 
KASTALON, INC 

4101 W. 123rdSt., ALSIP 
389-2210 

"ATTENTION - H IR ING! 
Government jobs — your area 
Many immediate openings vvithout 
vvaiting list or tęst. $17,840-
$69.485 Call 1-602-838-8885. 
Ext. R7765. 

For rent 2 bedrm. summer 
cottage m Beverly Shores 

Call 430-1607 

Išnuomojami 5 dideli kamb. (2 
mieg.) žmonėms be vaikų ir be 
gyvuliukų. Šiluma ir karštas van
duo Tel . 737-1097. 

Išnuomojamas 4 kamb. butas II 
a., įėjimas iš kiemo. Suaugusiems. 
Galima užimt nuo birželio 1 d. 
Skambinti 925-6616 po 5 v.v. 

Išnuomojamas gražus 2 mieg. 
butas Marquette Parko apyl. 
Apšildymo ir virimo dujos, virykla. 
šaldytuvas, oro vėsinimas; parke
to grindys, balkonas. Suau-
gusiems. Tel. 737-0835. 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

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

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

Kreiptis |. Hermis Deckys 
Tai. 585 6624 

Nuo 8 v. ryto Iki 5 v. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

V E N C K A U S K A S . INC . 
Bulldars & Romodol ing 

Porcnes & Decks • Floor & Wali Tii* 
Aljmmum Sirjmg A Tr,m • KilChen & Bams 
Masonry «Rec Roo^is 
Add'tions 'Insurance Reoa.-s 

Joe(312) 582-7606 
Petar(312) 448-0113 

• I 



JAV LB KULTŪROS TARYBOS 
1988 metų laureatai 

Dr. Algimantas Greimas 
Dr. Petras Jonikas 
Pianistas Andrius Kuprevičius 
Los Angeles Dramos Sambūris 
Žurnalistas Vytautas Meškauskas 
Dailininkė Zita Sodeikienė 
Radijo vedėjas Juozas Stempužis 

Čikagoje Jaunimo centre 

Premijų Mecenatai 
Lietuvių Fondas 
JAV Lietuvių Bendruomenė 

DEVINTOJI PREMIJŲ ŠVENTĖ 
Gegužės 20 dieną 

Pasižmonėjimas — 
Puota — 7:30 v.v. 

6:30 v.v. 

Premijų įteikimas 
Menine dalis: 
Dariaus Polikaičio Muzikinis Ansamblis 
K. Ostrausko RAUDONKEPURAITĖ — premjera 
Tema ir Variacijos 
Atlieka Los Angeles Dramos Sambūris 

Rengia: JAV LB Kultūros Taryba 

KAS YRA ŽINOTINA, 
FOTOGRAFAVIMO 
SEZONUI ATĖJUS 

EDMUNDAS JAKAITIS 

Kiekvienoj pastogėj rasime 
toto aparatą. Vienur jis bus 
drabužių spintoj, k i t u r — 
stalčiaus gale. Rasime jį knygų 
lentynoje. Nenustebsime radę 
batų dėžutėje kartu su krūva 
nuotraukų. Kai kurie aparatai 
yra pajudinami kartą metuose, 
kiti — dažniau. Foto mėgėjai 
la iko juos p a r a n k i u i , n e s 
nežinia , kada reikės juos grieb
ti. Rimtas mėgėjas nori jj turėti, 
kada kardinolas yra nutūpęs 
ant lesyklos. Vikri voveraitė 
nelauks, kol bus surastas apara
t a s . Su temus , g r a u d ž i a n t 
perkūnijai ir žaibams besišvais
tant po debesis, ne laikas ieš
koti aparato. 

Kurie fotografuoja dažniau, ži-
r,o ir apie filmus. Bet gaila 
tokių, kurie pr imena m a n 
matytą moteriškę rimtoj foto 
reikmenų krautuvėj. Kas nori 
gauti gerą, profesionališką 
patarnavimą, eina į tokią foto 
prekybą. Čia tarnautojai žino 
savo sritį ir mielai dalinasi savo 
patyrimu su klientais. Matyt, 
įėjusi moteriškė buvo apie ta i 
girdėjuM. Padėjus ant preky
stalio 24 nuotraukų Koda-
chrome filmą, paprašė padaryti 
po 2 nuotraukas. Patyręs parda
vėjas užmetęs akį. suvokė pa
dėtį. Į jo klausimą, kokio dydžio 
nuotraukas ji pageidavo, at
sakymas patvirtino jo spėjimą, 
kad turima reikalų su nieko 
nežinančia, nesusivokiančia 
a smenybe . Pradė jus j a m 
aiškinti, kad iš skaidrių nuo
traukos yra gana brangios, mo

teris nekant r ia i n u t r a u k ė su 
, ,Okay, O k a y " . A t s a r g u s 
tarnautojas ė m ė skaičiuoti , kai 
tuo tarpu k l i en tė nekan t r i a i 
žvalgėsi. B a i g u s ska ič iuot i , 
suma susidarė iki 37.50 dol. be 
taksų. Bematan t filmas dingo 
nuo prekysta l io ir, i š tarusi 
„Roberiai'", d ingo tarpduryje. 

Iš visko buvo maty t i , kad 
filmas buvo p i r k t a s maisto 
p a r d u o t u v ė j , p a č i a i pasi 
tarnaujant . S m a l s u m o veda
mas, nuėjau į K-mart sužinoti, 
kiek toks procesas kainuoja 
didžiojoj Amerikos nuolaidinėj 
prekyboj. P i rmiaus i a buvau 
įspėtas, kad už t ruks apie 2 sa
vaites ir k iekviena n u o t r a u k a 
kainuoja 75 centai , neska i t an t 
filmo aiškinimo ir t aksų . Ką 
vargšė padarė su savo filmu, 
liko nesužinota. 

Nežinojimas veda prie nesusi
gaudymo. Nesus igaudymas — 
prie nereikal ingų išlaidų ir 
nusivylimo. T a m išvengti trum
pas filmų rūš ių apibūdinimas 
nebus pro šalį . 

F i lmų p a s i ū l a y r a įvairi : 
j a u t r ū s , n e t a i p j a u t r ū s , 
spalvoti, nespalvoti , negatyvi
niai, pozityviniai ir t a i p toliau. 
Filmų j a u t r u m a s nus t a tomas 
ISO (International S tandards) 
Organization) metodu. Pvz. ISO 
25 yra labai silpno j au t rumo 
filmas. Toliau eina ISO 64.100, 
ISO 200 ir t a i p toliau. Jaut r iau
si filmai pas iekia 1600, 3200 ir 
su specialiu a i šk in imu pasie

kiama net 6400 riba. 
Ką ta i praktiškai reiškia? 

Silpno jaut rumo filmas nie
kuomet neduos gerų rezultatų, 
esant blogam orui ar fotogra
fuojant viduj be pagalbinės švie
sos. J a u t r u s filmas išsprendžia 
t as p rob lemas . Kraš tut in ių 
j au t rumo filmai yra daugiau 
profesionalams. Eilinis mėgėjas 
gerai išsivers vidutinio ilSO 
100-200* jautrumo filmais. Tie 
filmai normaliose sąlygose yra 
nepakeičiami. Smulkus emulsi
jos g r ū d a s u ž t i k r i n a gerą 
ryškumą ir natūral ias spalvas. 
Aukšto ISO matavimo filmai 
dėl savo nepaprasto jautrumo 
emulsijos grūdas yra stambus, 
kas atsiliepia neigiamai į nuo
t raukos bendrą kokybę, bet 
t ik ras išganymas foto žurnalis
t a m s . ISO 25 f i lmas y ra 
nepakeičiamas patyrusiems pro
fesionalams. 

ISO matavimas yra visų rūšių 
filmams tas pats . 

Perkant filmą, žinotina, kad 
spalvoti filmai yra nuotraukoms 
ir ska idrėms . Skaidrės yra 
gerai , kas tu r i prožektorių ir 
didesnį buri žiūrovų. Gera 
skaidrė ant 4 x 6 pėdų ekrano 
a t r o d y s t i k r a i į s p ū d i n g a i . 
Perkant filmą skaidrėms, reikia 
žiūrėti , kad prie kompanijos 
vardo būtų priedėlis ..chrome". 
Pvz. Kodachrome, Fujichrome, 
Agfachrome ir pan. Filmai nuo
t raukoms y r a -negatyviniai ir 
ant dėžutės pažymėta: ..For col-
or prints" . Juoda — balta filmai 
turi užrašą: ..Black and vvhite 
print film". 

P r a s i d ė j u s fo tografavimo 
sezonui, norėtųsi priminti , kad 
pats laikas pat ikr int i aparato 
veikimą. Senos, nusilpusios 
baterijos turi būti pakeičiamos 
naujomis. Objektyvo paviršius 
nuvalomas specialiu skiediniu. 

„Murzinas" objektyvas neduos 
ryškių nuotraukų. Iškratyti iš 
apara to vidaus atsiradusius 
filmo trupinius. Laiku pašalin

tos kliūtys laiduos patikimą vei-
k imą. S ė k m i n g a i pradž ia i 
belieka palinkėti „Geros švie
sos!" 

A.tA. 
MARIJA BAKANAVIČIENĖ 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 19S9 m. gegužės 5 d., sulaukusi 93 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime Lietuvoje sūnus Algirdas ir 

sesuo Adelė su šeimomis: Australijoje dukterys: Eleonora ir 
Dana su se;moinis; Amerikoje duktė Elena ir sūnus Algis su 
šeima; anūkai Edvardas, Vida ir Irena su šeimomis bei kiti 
giminės Lietuvoje, Australijoje ir Amerikoje. 

Kūnas pašarvotas sekmadienį, gegužes 7 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Gaidas-Daimid koplyčioje. 4330 S. California. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, gegužės 8 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekaito Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos Damaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę duktė ir sūnus su šeima. 

Laidotuvių direk. Gaidas-Daimid. Tel. 523—0440. 

PABRANGS VANDUO 

Chicagos miesto t a r y b a 
balandžio 26 d. priėmė nutari
mą pakelti mokestį už gyvento
jams teikiamą vandenį 16%. Tai 
daroma, norint gau t i l ė šų 
apmokėti 1,031 tarnautoją, 
kuriems grėsė atleidimas iš 
tarnybos. 

PORAI PENSININKŲ 
18 MIL. DOL. 

Pensijon išėjusi Caroline ir jos 
vyras Robert Weirick balandžio 
29 d. Illinois valstijos loterijoje 
laimėjo 18 mil. dol. Jie gyvena 
Mt. Prospect. Jie dar pasidalins 
laimikį su sūnumi, kuris irgi 
buvo įgijęs bilietą. 

TEISMAS 
PRIEMIESČIAMS 

Chicagos pietvakarių prie
miesčiai nuo birželio 1 d. tu rės 
savo teismą, kuris veiks nau
juose specialiai už 57 mil. dol. 
pastatytuose rūmuose, 2121 
Euclid gatvėje, Rol l ing 
Meadows. 

ĮSAKĖ PRIIMTI VAIKUS 

Federalinis teismas balandžio 
20 d. nusprendė, kad Oak Forest 
namo savininkas turi šeimai su 
keturiais vaikais išnuomoti 
butą. Dabar Th. Bobak galės įsi-
kraustyti į tą trijų miegamųjų 
apartamentą. 

A.tA. 
ANDRIUI VAITKUI 

t r ag i ška i m i r u s , žmoną MARIJĄ, duk ra s GRAŽINĄ 
ir ŽIVILE ir jų še imas nuoši rdžiaus ia i užjaučiam ir 
l iūdim. 

Ona, Aldona, Irena, 
Leonas ir Audrius Rusenai 

A.tA. 
VIOLETAI KAROSAITEI 

mirus , jos motinai , mūsų mielai kolegei ONAI KA-
ROSIENEI. g iminėms ir ar t imiesiems giliausią 
užuojauta re iškiame 

S. Bmžionienė 
J. Damušienė 
K. Miečienė 

T. Norkienė 
B. Prapuolenienė 
M. Rašimienė 

P. Sošienė 

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

1989 m. KELIONES į LIETUVĄ 

1 n 
2 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8 
9. 

10. 
11. 
12. 

Balandžio 27 • Gegužės 15 
Gegužės 15 • Gegužės 31 
Birželio 12 • Uspos 01 
Birželio 14 • Liepos 01 
(Lietuvių gydytojų ir medicinos 
Birželio 2 6 - 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 
Spalio 03 • Spalio 16 

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

profesionalų grupė) 
Maskva 1, Vilnius 10. Leningradas 2. Helsinkis 2 
Maskva 2. Vilnius 15. Maskva 1 
Maskva 2, Vilnius 10. Lenmqradas 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 
2.395 00 
2.795.00 
2.595.00 

2.595 00 
2.795 00 
2.695.00 
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 
2.54500 
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 r draugų iškvietimo iš 
Lietuvos dokumentus ir parūpina lėktuvų rezervacijas atvykimui į Ameriką. Taip pat darome 
nuotraukas vizoms ir pasams. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
JONAS BATAITIS 

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą Tėvą, kurio netekome 1988 m. gegužės 
15 d. 

Nors laikas bėga, bet mes jo niekados negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybe 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos gegužės men. 15 
d. 8 vai. ryto Ascension parapijos bažnyčioje, St. Louis, MO. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimels
ti už a.a. Jono sielą 

Nuliūdę: dukterys, žentai, anūkai ir draugai. 

Mielai 

mirus, 

kolegei 

A.tA. 
VIOLETAI KAROSAITEI 
4© 

reiškiame nuoširdžią užuojautą jos 
ONAI KAROSJENEI, visiems artimiesiems ir 
kartu. 

-
•Jaunutis Puodžiūnas ir 
baleto studijos mokiniai 

motinai 
liūdime 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. Ca l i fo rn i a A v e n u e 
T e l e f o n a i — 523-0440 ir 523-9852 
4 6 0 5 - 0 7 Sou th 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 fo rn i a A v e n u e 

T e l e f o n a s - 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR S U N Ū S 

2 5 3 3 VVest 71 St . , C h i c a g o 
Te l e fonas - 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 So. 50 th A v „ C i c e r o 
Te l e fonas - 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Sally Donald M.. J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. 652-5245 

\ * 
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x Kun. dr. Ignas Urbonas, 
Šv. Kazimiero parapijos Gary, 
Indianoje, klebonas ir lituanis
tinės mokyklos steigėjas, ir ses. 
Janina Golubickytė, lit. mokyk
los vedėja, kviečia buv. vedėjus, 
mokytojus, mokinius, rėmėjus ir 
visą visuomenę dalyvauti lit. 
mokyklos 30 metų sukakties 
šventėje, kuri bus gegužės 14 d. 
Pamaldos 10 vai. Šv. Kazimie
ro bažnyčioje Gary Ind. Po to 
trumpa minėjimo programa pa
rapijos salėje. 

x Birutė Jasaitienė, JAV 
LB vicepirmininkė, rūpinasi, 
kad visuomenė gausiai atsilan
kytų i devintąją laureatų 
premijų šventę. Chicagos lie
tuvių visuomenei bus proga pa
bendrauti ir pagerbti savo 
kūrėjus, kartu pasidžiaugti vai
dinimu ir puikia programa. 
Premijų įteikimo šventė bus 
gegužės 20 d. Jaunimo centre. 

x Dr. Konstantinas Savic
kus , vienas iš žymiausių spor
to veteranų ir daug prisidėjęs 
prie Lietuvos krepšinio per
galių, neseniai atšventė savo 
gimimo 80 metų sukaktį. 

x Teisininkas Pranas Šu
las ilgesnį laiką praleido pas 
sūnų dr. Leoną Šulą Portlande, 
Wisc.. ir dabar grįžo sustiprėjęs 
į savo namus Brighton Parke. 
Vėl jis žada darbuotis lietuvių 
tarpe. 

x Lietuvių Jaun imo są
jungos Chicagos skyriaus susi
rinkimas bus gegužės 7 d., 
sekmadienį, 12 vai. (tuoj po šv. 
Mišių) Lietuvių centre, 511 East 
127 St., Lemont, 111. Bus disku
sijos susirinkime apie lietuvių 
jaunimo ateitį. Visi Chicagos ir 
apylinkių jaunuoliai nuo 18 iki 
35 metų amžiaus kviečiami 
susirinkime dalyvauti. 

x Pakely į Chicagą yra Vil
niaus Radijo ir televizijos 
ansamblis „Armonika", ku
ris gegužės 28 ir 29 d. 5 v.v. 
koncertuos Jaunimo centre. Bi
lietai parduodami dovanų ir 
elektronikos parduotuvėje 
PATRIA,2638 W. 71st St., tel. 
312-778-2100. 

(sk) 

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

(sk) 

x Darome nuotraukas pa 
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service 
Bureau, 9727 S. Vvestern Ave., 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

(sk) 
x Noriu susirašinėti su jud 

resniais' pensininkais laiko 
praleidimo (vienas kito aplan
kymo, filatelijos, kitų hobby) 
tikslu. Prašau rašykite: Vladas 
Navickas, P.O. Box 1184, 
Gresham, OR 97030. 

(sk) 
x Dėmesio! Jeigu ruošiatės 

pirkti ar parduoti namą Cicero, 
Benvyn, 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 patys nupirkti! 

(sk) 

x Penk io l i k t a s l i tuan i s 
tikos seminaras bus šią vasarą 
rugpjūčio 6-20 dienomis La Sale 
Manor, Plano, 111. Kursus dėstys 
prof. R. Šilbajoris, prof. I. Gražy -
tė-Maziliauskienė, prof. Romu
aldas Misiūnas, dr. Robertas 
Vitas, kun. J. Vaišnys, Mykolas 
Drunga, prof. Antanas Klimas, 
prof. Vytautas Kavolis. I 
seminarą kviečiami studentai ir 
suaugusieji. 

x Alfredas Raguckas , Jr., 
su aukščiausiais pažymiais bai
gė Levvis universitete Romeo-
ville, 111. Studijavo informacijai 
vadovavimą ir kompiuterių 
mokslą. Jis yra išrinktas garbės 
draugijon ir trejus metus iš eilės 
gavo departamento premijas. 
Balandžio 28 d. A. Raguckui 
buvo įteiktas žymuo už geriau
sius baigimo laipsnius 1989 
metais. Savo srityje gavo darbą 
People's Gas Company. Toliau 
planuoja mokslą tęsti magistro 
laipsniui gauti Chicagos uni
versitete. 

x Rožinis ir šv. Mišios bus 
aukojamos gegužės mėn. 12 d., 
penktadienį, 6:30 v.v. tėvų jėzui
tų koplyčioje. Po pamaldų 
pokalbis J. centre tema: 
„Krikščioniškojo atsinaujinimo 
judėjimas pasaulyje, Lietuvoje 
ir išeivijoje". Mišias konceleb-
ruos ir pokalbyje dalyvaus kun. 
dr. K. Trimakas ir kun. R. 
Repšys. Visi maloniai kviečia
mi. Židinys. 

(sk) 

x Krištanavičiaus Fondas 
padeda išlaikyti Lituanistikos 
Tyrimo ir Studijų centrą, kurio 
užmojis yra išsaugoti mūsų tau
tos kultūrines vertybes ateities 
kartoms. Mūsų darbai reikalaus 
moralinės ir mater ia l inės 
paramos iš lietuvių visuomenės. 
Bendrai dirbant mūsų ateitis 
gali būti šviesi ir laiminga. 
Kviečiame visus į talką. Nuo 
mokesčių nurašomos aukos ar 
paskolos gali būti siųstos adre
su: 5620 South Claremont 
Ave., Chicago, IL 60636 USA. 
Telefonas (312) 434-4545. Pirmi
ninkas Robertas Vitas. 

(sk) 
x Baltic Monuments , Inc.,~ 

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

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings. 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI 7-7747. 

(sk) 

x Greit pa rduodu vieuos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX F I R S T , R i m a s 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x Ligos draudimas atvyku 
šiems 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 Un ion P i e r L i e tuv ių 
draugijos pavasarinis narių 
susirinkimas, kurio metu bus 
pagerbtos motinos, kviečiamas 
gegužės 13 d., šeštadienį, 3 vai. 
p.p. A. ir P. Mikštų namuose. Po 
susirinkimo bus bendri sunešti
niai užkandžiai. Kviečiami visi 
draugijos nariai. 

x Antanas Šimėnas, gyve
nąs Oak Lavvn, 111., Prudential 
apdraudos pardavimo atstovas, 
gavo Prudential prezidento 
žymenį už gerą pardavimo 
tarnybą pereitais metais. Šis žy
muo suteikiamas labiausiai me
tuose pasižymėjusiam parda
vėjui. A. Šimėnas gavo pirmą 
kartą tokį žymenį. 

x K o n s t a n c i j a Masola i -
tė-Degutienė ieško savo gimi
nių Masolų, kurie , galbūt 
gyvena Cincinnati, Ohio. Ži
nančius apie Masolų šeimą, pra
šome rašyti: Lithuania, 235763 
Ši lu tės ra j . , P a n e m u n ė , 
Nemuno 36 a. 

(sk) 

x Stebuklingo grožio ke
lionė po Amerikos ir Kanados 
Šiaurės Vakarus, aplankant, 
Seatelį, Viktorijos salą, Vanku
verį, Banfą. Rugpjūčio 11-21 d. 
Informacijai kreipkitės į Travel 
Advisers Inc., 1515 N. Harlem 
#110 Oak Park , IU. 60302, 
telef.: 312-524-2244. 

(sk) 

x PATRIA, 2638 W. 71 St., 
C h i c a g o , IL 60629, te l . 
312-778-2100 dovaninių prekių 
ir elektronikos parduotuvėje ra
site didelį pasirinkimą Lie
tuvoje pageidaujamų prekių. 
Siunčiame prekes k a r g o į 
Vilnių. Priimame užsakymus ir 
iš kitų miestų. Sav. A. ir F. Siu
tai. 

(sk) 
x Visi keliai veda į Čiurlio

nio galeriją gegužės 12 d., kur 
7:30 v.v. įvyks dail. J. Paukš
tienės parodos atidarymas. Pa
roda tęsis iki gegužės 21d. Paro
dą globoja „Kernavės" tunto 
„Verpsčių" ir „Emilijos Pla-
terytės" būreliai. 

(sk) 
x Lietuvos Dukterys malo

niai kviečia į Pavasa r io po
kylį, ruošiamą lietuviškai lab
darai paremt i , įvyksiantį 
gegužės 13 d., 7 v.v. Jaun. cen
tre. Bilietai dr-jos raštinėje kas
dien 10-5 vai. Laukiame ir fantų 
loterijai. 

(sk) 

Chicagos „Vaidilutės" teatro vaidintojai ir vadovai. Iš kairės sėdi: R. Jankauskas ir S. Gūdis; 
antroj eilėj: G. Braslauskaitė, K. Bielskutė, režisierė L. Šulaitytė-Day, D. Viktoraitė ir A. Pankienė; 

. trečioj eilėj; V. Lapenas, pirm. dr. P. Kisielius, E. Šulaitis ir A. Viktorą. Nauja premjera bus 
gegužės 21 d. Nuotr. E. Šulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PRIEŠ ODOS VĖŽĮ 

Jei žmogus turi odoje daug 
pigmentuotų dėmių, kurios va-

x J a u n a , energ inga mo
teris ieško darbo restorane, 
namų ruošoj, arba bet kokio. 
Kalba tik lietuviškai. Skam
binti „collect": 1-219^74-2519. 

(sk) 

x Laurea tų IX-ji premijų 
šventė įvyks gegužės 20 d. Jau
nimo centre Chicagoje. Visi 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti. 
Rezervacijoms skambinti Ire
nai Polikaitienei 434-2243. 

(sk) 

x Ieškomi Melanijos Poš-
kevičiūtės (Poškutės) Sabu-
tienės vaikai: Stasė, Jozefina ir 
Edvardas, gyvenę Omaha, Ne-
braska. Ieško pusbrolis Lie
tuvoje. Žinantieji apie šiuos as
menis prašomi rašyti: Lithunia 
- Lietuvos TSR, 235406 Šiau
liai, Gardino g-vė Nr. 33, b t . 
21, Stanislovui Paškevičiui . 

(sk) 
x Akiniai siuntiniui į Lietu

vą. Kreiptis: Optical Studio, 
2620 West 71 Street, Chicago, 
111. 60629. Telefonas 778-6766. 

(sk) 

x Pigiai parduodu Lietu
voje tinkamus kompiuterius ir 
kitą elektroninę techniką. Tel . 
312-579-3243. 

(sk) 
x Jei norite padėti savo gi

minėms Lietuvoje pinigais, 
skambinkite: 312-434-2655 arba 
579-3243 po 4 v. p .p . 

(sk) 

x Amerikos Lietuvių Tary
b a ir šiemet siųs vieną lietuvį 
studentą 10 sav. tarnybai in-
ternu į Jungtinį Amerikos Pa-
baltiečių komitetą (JBANC), 
Washington, D.C. Pirmenybė 
teikiama studentams, ne jau
nesniems kaip 18 m., studi
juojantiems politinius mokslus, 
tarptautinius santykius , 
Lietuvos ar Sovietų istoriją. 
ALT parūpins kelionės ir pragy
venimo lėšas. Reikia turėti au
tomobilį. Pageidaujama darbą 
pradėti nuo birželio 1 dienos. 
Prašymus siųsti Amerikos Lie
tuvių Tarybai, 2606 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629, Tel. (312) 
778-6900. 

(sk) 

dinamos apgamais, tai labai 
svarbu sekti jų didumą, spalvą, 
išvaizdos pasikeitimą, simetriš-
kumą, ribų lygumą ar išsišako
jimą, dėmės paviršiaus iškilimą 
ir t . t . 

Visa tai tur i būtinai sekti pats 
žmogus, o dar geriau kai stebi 
gydytojas ar dermatologas. 

Žinokite, kad iš kiekvieno 
spalvoto apgamo, jeigu jo dydis 
yra didesnis už 6 mm, yra 
galimybė, kad gali būti jau pra
sidėjusios vėžio ligos pradžia. 

Visiems suinteresuotiems 
odos problema — bus daroma 
ve l tu i odos pat ikr inimas tre
čiadienį, gegužės 10 d., nuo 8:30 
vai. ryto iki 2 vai. po pietų, Mar-
ąuette Medical Center 6132 So. 
Kedzie Ave. Tel. 925-2670. 

MOTINOS DIENOS 
iMINĖJIMAS 

Anglijos l ie tuvių klubo 
valdyba Chicagoje surengė 
pusmetinį pirmą susirinkimą 
k a r t u i r Motinos dienos 
minėjimą. Susirinkimas buvo 
šaulių salėj balandžio 30 d. Susi
r inko gana didelis skaičius klu
bo narių ir svečių. Nariai jautė
si geroj nuotaikoj. Susirinkimą 
atidarė klubo pirmininkas Jus
t i n a s Šidlauskas ir padarė 
pranešimą apie klubo veiklą ir 
klubo planus. Buvo ruošiama 
Šaulių salėj piknikas ir banke
tas . Klubo nariai dalyvauja 
v isame Chicagos lietuvių 
judėjime. 

Motinos dienos minėjimo svar
biausia dalis buvo kun. R. Rep-

x American Travel Service 
Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir Washingtono į Chicagą, Los 
Angeles, 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 patį patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Kreiptis į American Travel 
Service Bureau, 9727 S. Wes-
tern Ave., Chicago, III. 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

- ' (sk) 
x J B Wordley & 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) 

šio paskaita. Jo paskaita buvo 
gerai paruošta ir visiems patiko. 
Nukrypo visų dėmesys į savo 
motinas. Buvo gražiai iškeltas 
motinų kilnumas, jų mokėjimas 
aukotis savo vaikams ir visiems 
žmonėms. 

Prelegentas labai pagarbiai 
įrodė, kiek motinos turi savo 
tautai reikšmės, kiek daug gali 
priklausyti tautos ateitis nuo 
motinų pasišventimo kilniems 
uždavinams. Jis pabrėžė, kad 
mes dirbam su kilniom mo
tinom. Motinos gali kunigų 
darbą auklėjime iškelti ar su
žlugdyti. Motinos yra savo 
tikėjimo vaikuose saugotojos ir 
ugdytojos. 

Visi susirinkimo svečiai pa
rodė daug pagarbos ir nuošir
dumo kunigui. Agota Sopienė 
padeklamavo ilgą jautrų eilė
raštį Motinai tremtinei atmin
ti . Kaip visuomet po susi
rinkimo ir kalbų buvo visi sve
čiai valdybos rūpesčiu pavai
šinti kukliais pietumis. Sopie-
nės padeklamuotos eilės yra 
parašytos Antano Miškinio. 

J . J . 

VALDYBOS 
PERSITVARKYMAS 

Liet. Krikšč. demokratų 
sąjungos Chicagos skyriaus 
valdyba persitvarkė. Jonas 
Jokubka po daugelio metų pasi
traukė iš skyriaus pirmininko 
vietos. Dr. P. Jokubka pakvies
tas į sk. valdybą ir kovo 27 d. iš
rinktas L. Kr. dem. sąjungos 
Chicagos sk. valdybos pirmi-

x „Lietuva Parce l Service" 
praneša, kad priima apmokėtų 
muitų kargo įvairią aparatūrą, 
buitinę techniką, kaip šaldytu
vus, skalbimo, siuvimo, mez
gimo mašinas ir kt. daiktus. 
Taip pat patarnaujame grįžtan
tiems į Lietuvą, išsiunčiant 
kargo. Siuntinius priimam ap
mokėtu ir neapmokėtu muitu. 
Darbo valandos pagal susi
tarimą. Kreiptis pas Jan iną 
Juodva lk ienę , 4457 S. 
Talman, Chicago, IL 60632, 
tel. 847-2614. 

(sk) 

x Nuo gegužės 17 iki birže
lio 5 d. išvykstu i Lietuvą. Ga 
liu patarnauti nuperkant auto
mobilį jūsų giminėms arba pa
dedant jiems apsipirkti „doleri
nėje". „Lietuva Parcerl Service" 
dirbs ir nebus uždaryta. Kreip
tis pas J . Juodvalkienę, 4457 
S. Talman, Chicago, IL 60632, 
tel. 847-2614 a r b a 927-3704. 

(sk) 

IŠ ARTI IR TOLI 
K A N A D O J E 

— Calgario, Alb„ nauja iš
r inkta miesto jaunuolių ka
ralaite — Mis8 Teen Calgary lie
tuvaitė Aldona Valadkaitė. Jos 
seneliai Aldona ir dr. Aleksas 
Valadkai gyvena Toronte. Jos 
tėvai iš Prince Edward atsikėlė 
į Calgary. Aldona Valadkaitė 
dar pusantrų metų turės būti 
aukšt. mokykloje, o paskiau 
žada studijuoti Viktorijos 
universitete ir ruoštis mokyto
ja. 

— A. a. Stasys Mačikūnas, 
Lietuvos nepriklausomybės 
karų buvęs savanoris-kūrėjas, 
Klaipėdos krašto atgavimo daly
vis, sulaukęs 90 metų amžiaus, 
mirė vasario 23 d. Niagara 
Falls, Ont. Liko nuliūdime trys 
sūnūs — Vytautas, Stasys ir 
Laimutis su šeimomis. 

— Išganytojo evangelikų 
parapija išsirinko tarybą; E. 
Steponas — pirm., E. Bartminas 
ir G. Šernas — vicepirm., M. 
Dambarienė ir L Delkuvienė — 
sekr., J. Novog — ižd., E. Pama
taitis ir V. Stanaitis — ūk
vedžiai, A. Šimkuvienė — 
Jaunimo reik., A. Monstvilienė 
— soc. ir visuom. reik., W. Dau
ginis — Toronto liuteronų tary
bos atst., E. Varden — narys. 

— Rožė Zilvitytė-Augus-
tinavičienė atšventė 90 metų 
sukaktį. Į sukakties minėjimą 
buvo atvykęs iš Chicagos jos 
giminaitis kun. A. Tamošaitis, 
taip pat vietos klebonas kun. L. 
Kemėšis. Buvo specialios 
pamaldos, kuriose grojo P. 
Vytas iš Toronto. I iškilmes 
suvažiavo giminės iš visos 
Kanados. Vadovavo sūnus Sta
sys Augustinavičius. Ji yra 
kilusi iš Bružių, Panevėžio 
apskr. Baigusi mokytojų 
seminariją, kurį laiką moky
tojavo. Kanadoje turėjo ūkį 
Tilsinbouro apylinkėje. 

— Londone priešvelykuų 
susikaupimą pravedė pranciš
konas kun. Rafaelis Šakalys iš 
Kennebunkporto. Per Velykas 
specialų pamokslą pasakė kun. 
L Mikalauskas, Londono 
lietuvių klebonas. Per pamaldas 
giedojo „Pašvaistės" choras, 
vadovaujamas Ritos Abromai
tytės-Vilienės. 

ninku. J. Jokubka liko sk. 
valdybos sekretorium. 

L. Kr. D. S. Chicagos skyrius 
galvoja, daro planus labiau su
aktyvinti ir praplėsti veiklą. 
Rudenį ruošiama Chicagoje L. 
Kr. D. sąjungos konferencija. 
Sk. valdyboje dirba Jonas Ka
valiauskas, vicepirmininkas, 
Andrius Povilaitis, iždininkas, 
Joana Mikalauskienė ir Izabelė 
Pocienė, valdybos narės. 

J . J . 

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

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

Tel. 4604866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
TC1. — 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d. 
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ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W 6Bth Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9-6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

" ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 
201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 

Hinsdale, IL 60621 
Tel. 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 
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