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vadus ir visus lietuvius prisikėlimu ir nepriklausomybės pergale! 

Ukrainos Bažnyčia keliasi 
naujam gyvenimui 

Kardinolas grįžta namo 

Roma. — Ukrainos Katalikų 
Bažnyčios vyriausias vadovas 
kardinolas Myroslav Ivan Luba-
chivsky sugrįžta į savo sostą ir 
į savo tėvynę. Jis išvyksta spe
cialiu lėktuvu iš Romos ir 
skrenda tiesiog j Lvovą šian
dien, kovo 30 d. 

Kardinolą Lubachivsky lydi 
Ukrainos katalikų Bažnyčios 
vyskupai vakaruose, žurnalistai 
iš daugelio kraštų ir specialūs 
svečiai. Kartu su kardinolu 
skrenda arkivysk. metropolitas 
Maxim Hermaniuk iš YVinnipe-
go. vysk. Ivan Praško iš Austra
lijos, vysk. Innocent Lotocky iš 
Chicagos, vysk. Michael Kuč-
miak iš Anglijos ir vysk. Basil 
Filevič iš Saskatoon. Kartu 
vyksta ir kun. Werenfried van 
Straaten. kuris vadovauja Uk
rainos Bažnyčios fondui. Ry
šium su kardinolo sugrįžimu, 
Ukrainos Katalikų Bažnyčios 
centras yra įsteigtas Lvove. 

Po 45 metų 
Kard. Lubachivsky sugrįžęs 

praleis kelias savaites savo ar
kivyskupijoje Lvove, o vėliau 
aplankys vakarine Ukrainos da
lį, sustos Kijeve ir gegužės mė
nesį bus rytinėje Ukrainoje. Po
piežius Jonas Paulius II susitiks 
su juo Lenkijoje Peremyshl 
mieste birželio 2 d., kai jis at
vyks į tą Lenkijos sritį. 

Sis sugrįžimas į Ukrainą reiš
kia 45 metų pabaigą, kai Ukrai
nos Katalikų Bažnyčia neturėjo 
savo vyriausiojo Ganytojo, kuri 
veikė pogrindyje. Tai buvo 1945 
m. balandžio 11 d., kai buvo 
areštuotas metropolitas Josyf 
Slipyj ir prasidėjo dar didesnis 
ukrainiečių dvasiškių ir visų 

katalikų persekiojimas. Kard. 
Slipyj kentėjo 18 metų Sovietų 
darbo stovyklose už tikėjimą, 
kol jis buvo išvežtas į Vakarus 
1963 m. 

Atleisti ir suprasti 
Kard. Lubachivsky, kuris yra 

kardinolo Slipyj įpėdinis, Ukrai
noje nėra buvęs 52 metus. Jis 
grįžta į savo tėvynę ir Bažnyčią 
tuo metu, kai vyksta politiniai 
pasikeitimai, specialiu Ukrai
nos vyskupų kvietimu ir Lvovo 
miesto ir to regiono tarybos 
kvietimu. „Mano sugrįžimas į 
Lvovą žymi hierarchinį pastovu
mą ir Bažnyčios tęstinumą'", 
kalbėjo kard. Lubachivsky Ro
moje. Mes turime atlikti daug 
dvasinių, filosofinių ir prak
tiškų dalykų. Atėjo laikas mūsų 
Bažnyčiai augti ir vystytis ir 
pasitikti tuos žmonių reikalavi
mus pasaulyje, kuriame mes gy
vename. Mes tur ime atlikti tai 
per daug trumpesnį laiką, kas 
būtų buvę padaryta per 45 me
tus" , pasakė kardinolas. 

„Aš prašau visus tikinčiuosius 
Ukrainoje paruošti save dvasiš
kai mano sugrįžimui ir Velykų 
laikui, kurį mes švęsime kartu. 
Kaip kad Kristus prisikėlė iš 
numirusių, taip mūsų Bažnyčia 
keliasi iš pogrindžio, tad ir mes 
turime pakilti virš persekioji
mų, kuriuos išgyvenome ir mo
kytis gyventi krikščioniškais at
leidimo ir supratimo principais. 
Mes privalome išmokti gyventi 
kartu taikoje ir pagal Dievo 
įstatymą. Tik tuo būdu mes 
kaip žmonės ir Bažnyčia galėsi
me užimti savo teisingą vietą 
pasaulyje", kalbėjo kardinolas 
prieš išvykdamas į Ukrainą. 

Landsbergis britų enciklopedijoje 
Londonas. — „Encyclopaedia 

Britannica", papildydama savo 
žinias, išleido 1990 metais žy
miųjų žmonių biograf i jas , 
įtraukdama naujuosius vadus 
Europoje. Tuoj šalia Vokietijos 
kanclerio Helmut Kohl eina 
Oskar Lafontaine, Vokietijos 
Socialdemokratų partijos vadas, 
o po jo Vytautas Landsbergis. 

Lietuvos simbolis 

Kai Sovietų imperijoje padidė
jo skilimas, Vytautas Landsber
gis iškilo kaip asmuo simboli
zuojantis Lietuvos apsisprendi
mą už laisvę nuo Sovietų Sąjun
gos. Ten toliau rašoma, jog 
Landsbergis buvo pasirinkęs 
akademiko kelią, tik nepriklau
somoje Lietuvoje, bet kad pa
siektų šį tikslą jis tapo politiku. 
Jis griežtai kritikuojąs Ameri
kos. Britanijos ir kitų Vakarų 
valstybių atsisakymą palaikyti 
Lietuvos žmonių apsisprendi 
mą. Jis šaltai žiūri į tai, kad 
Vakarai mato Gorbačiovą, kaip 
vadą, kuris neša demokratiją 
Sovietų Sąjungai. Padedant 
Gorbačiovui, reiškia, kad Lie 
tuvai bus daug sunkiau tapti 
laisva. Toliau rašo, kad Lands 
bergis lankėsi užsienyje, aplan 
kė Angliją ir kalbėjosi su min 
pirm. M. Thatcher. 

Tik b iograf in ia i d u o m e n y s 
Enciklopedija rasojo biografi

nius duomenis, jog jis yra gimęs 
1932 m. spalio 18 d. Kaune, lais
voje Lietuvoje, kad jo tėvas yra 
žymus architektas Žemkalnis ir 
kad motina yra iš literatų šei
mos. Toliau pažymimos jo išei
tos studijos. Jei j is būtų sutikęs 
stoti į Komunistų partiją, jis 
būtų galbūt buvęs Konservato
rijos direktor iumi. Glasnost 
metu susidarė galimybės reika
lauti, kad Pabaltijo valstybių 
aneksija būtų atšaukta. Išaugo 
tautos organizacija — Sąjūdis ir 
Landsbergis buvo išrinktas Są
jūdžio pirmininku 1988 m. Kai 
Lietuva paskelbė savo nepri
klausomybę, Landsbergis buvo 
išrinktas jos prezidentu. Mask
va tada norėjo Lietuvą paklup-
dyti, tačiau blokada Sovietų 
buvo panaikinta. 

Aprašymas baigiamas, kad 
Lietuva dabar yra geresnėje 
pozicijoje tart is dėl savo nepri
klausomybės negu kitos Pabal
tijo respublikos. 

Prie aprašymo pridėta Lands-
berio nuotrauka. Tame pačiame 
puslapyje yra ir Britanijos 
ministerio pirmininko John Ma 
jor biografija ir nuotrauka, o 
prieš tai kanclerio Kohl nuo
trauka. 

Antakalnio kapinėse per parą pastatė laikiną žuvusiems už laisvę paminklą, 
kuris sukurtas tautodailininko Ipolito Užkurnio, padedar.: Petrui Ašmegai, 
Zigmui Daugėlai. Ričardui Sriubiškiui. Jame iškaltos jų pavardės. 

..Katalikų pa.-aulio" nuotrauka 

„Verkime ne žuvusiųjų... 99 

Vilnius. — Sausio 16-ją Vilnius 
ir Lietuva pagerbė tuos pirmuo
sius keturiolika nugalėtojų, ku
rių devynetą ramiai, su meile, 
malda ir pagarba palydėjo į An
takalnio kapines, rašė „Katali
kų pasaulis". 

Jie — ir tie, kuriuos šiandien 
paskutinėn kelionėn palydi 
Kaune, Marijampolėje, Rokišky
je. Kėdainiuose. — visi keturio
lika jau laisvi, amžinai laisvi 
Dievuje. Jie pirmieji tikros Ne
priklausomos Lietuvos piliečiai, 
jie jau Tėvo ramybėje. Jie šauks
mą „ L i e t u v a i " iš tankų burz
gesio, žmonių vaitojimo nunešė 
tiesiai į Dievo rankas. Jų širdys 
mums švies ir mus įkvėps. Die
vas žino, kiek ir kaip besitęsian
čioje mūsų laisvės kovoje. Bet 
norisi tikėti, jog šie pilkapiai 
bus paskutiniai kovų už laisvę 
pilkapiai". — kalbėjo poetas 
Marcinkevičius. 

Gedulo procesija, skambant 
visų sostinės bažnyčių varpams 
pasuko iš Katedros aikštės į An
takalnį. Ir čia prabilo Kauno 
Kunigų seminarijos rektorius 
kun. Sigitas Tamkevičius: 

„Neverkite, neliūdėkite dėl 
šiu devynių, del visų keturioli

kos. Šiandien apverkite tuos, 
kurie per 50 metų mums mela
vo, žudė mus Kalino, grobė, 
atiminėjo mūs.. -isvę ir tą patį 
daro šiandien va gelbėdami 
Lietuvą. O tie r.irie guli kars
tuose, — mūsų =;.' "bė ir jėga. J ie 
neišsigando, nepasitraukė, kaip 
ir tie tūkstančia: kurie iki šiolei 
saugo mūsų Auk-čiausiosios Ta
rybos pastatą tvirtovę. Kas 
žino, kiek dar 
kalti, o gal ne-
jeigu gyvenarr. 
ne kerštu — bū-
ir žūtume". 

...Vyskupas 
laitis pašvent: 
Žemė savo pr; 

<ės karstų su-
- net kam? Bet 
e neapykanta, 
ne laisvi, nors 

ozapas Matu-
kapų duobes 
obstin priimė 

mūsų laisvės a -as, mūsų Isto
rijos gyvąsia? ra des ir žodžius, 
sakinius ir pu.- pius, kuriuos 
galutinai įvertins Amžių Teisė
jas. Iš sugeltu Krūtinių išplau
kia „Lietuva. Ievyne mūsų". 
„Marija, Mar '• „Viešpaties 
angelas", „Graži Tu, mano 
brangi Tėvyn-

— Vidurio Rytu korespon
dentas ame:< ie t i s T e r r y 
Anderson jau 5 . metų laikomas 
nelaisvėje, p a r btas Beirute. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Sovietų prez. Michailas 
Gorbačiovas, kalbėdamas per 
sąjunginę televiziją, pasakė, jog 
Unijos sutart is pasirašyti res
publikoms bus paruošta balan
džio ar gegužės mėnesį. 

— Rusijos Kongresas, kurio 
speciali sesija buvo sukviesta 
Maskvoje, pareikšti nepasitikė
jimo klausimą Jelcinui, to klau
simo iš esmės nesvarstė ir atidė
jo vėlesniam laikui. 

— Irako part izanai , kurie 
nori išlaisvinti kraštą iš pre
zidento Husseino režimo, bet ne
gali del jam ištikimos kariuome
nės, kreipėsi į amerikiečius pa
galbos, bet JAV atsisakė padėti, 
kadangi tai išeina iš Jungtinių 
Tautų nutarimų, be to, Ameri
kos tikslas buvęs išlaisvinti 
Kuwaitą, pasakė Baltųjų rūmų 
spaudos sekretorius Fitzwater. 

— Argentinos, Brazilijos, Pa
ragvajaus ir Urugvajaus prezi
dentai pasirašė susitarimą, kad 
jų valstybės iki 1995 metų sau
sio 1 dienos suorganizuos savo 
bendrąją prekybos rinką, kurios 
idėja pirmą kartą buvo iškelta 
prieš 30 metų. 

— Albanijoje šį sekmadienį 
bus pirmieji daugelio partijų 
rinkimai. Jei komunistai neda
rys trukdymų, Albanijos Demo
kratų partija mano laimėsianti 
rinkimus, kuriai vadovauja jau
nas ekonomistas Fatos Nano. 

— Sirijos prez. Hafez Assad 
tikisi palankaus Sirijai vadovo, 
kai bus pašalintas Irako prez. 
Husseinas. pasakė Damaske vy
riausybės atstovas. 

— JAV keturi senatoriai — 
David Pryor iš Arkansas. John 
Rockefeller iš W. Virginijos, Do-
nald Riegle iš Michigano ir Ed-
ward Kennedy iš Massachusetts 
sudarė grupę, kurie pradėjo rū
pintis amerikiečių sveikatos ap-
draudos reikalais, kai kainos 
šiuo metu iškilo tiek aukštai, 
kad daugelis nebegali kreiptis 
pagalbos į ligonines. 

— Čekoslovakiją paliko pas
kutiniai Sovietų tankai, kurie 
simbolizavo 1968 metų Varšu
vos pakto invaziją, išvykdami iš 
Milovice vietovės, 25 mylios už 
Prahos. Sovietų Sąjunga čia lai
kė 1,200 T-72 tankus, kurių iš
vežimas prasidėjo prieš metus. 

— Libano laikraštis An-Na-
har rašo, jog kai kurie Vakarų 
pagrobtieji asmenys, kurie buvo 
laikomi Libane, būsią paleisti 
Velykų laike, tik esą neaišku, 
ar tai bus ortodoksų Velykų sek
madienis balandžio 7 d. Nuo 
1985 metų tebelaikomi 12 vaka
riečių pagrobtųjų asmenų. 

— NASA erdvių agentūros 
vadovybė praneša, jog balandžio 
5 dieną yra nus ta ty ta išmesti 
erdvėlaivį Atlantis į orbitą su 
penkiais astronautais ir didžiu
le astronomine observatorija. 

— Kanados firma atspausdi
no naujuosius pašto ženklus 
Amerikai. Tai 35 centų ženklas, 
skirtas pagerbti mirusiam Den-
nis Chavez, kur is buvo pirmas 
i spanų k i lmės a m e r i k i e t i s 
išrinktas į JAV Senatą. Dauge
lis stebisi, kad Amerikoje nebu 
vo galima atspausdint i šių paš
to ženklu. 

Minia reikalauja keisti 
sistemą 

Maskvoje protesto demonstracijos 
Maskva. 1991 kovo 28. — Ne

žiūrint 50,000 Sovietų kareivių, 
Vidaus reikalų ministerijos 
dalinių ir .juodųjų berečių", 
kurios reiškėsi Vilniuje ir Rygo
je šaudydamos į žmones, šimtai 
tūkstančių gyventojų nekreipė 
dėmesio į Sovietų prezidento M. 
Gorbačiovo įsakymą nede
monstruoti ir susirinko Mask
vos centre, drąsiai šaukdami: 
„Jelcin, Jelcin!" ir „Gorbačio
vai, pasitrauk!" 

Miestas atrodė kaip karo sto
vyje, lyg būtų apgultas priešo 
kariuomenės. Maskviečiai sako, 
kad jie tiek daug kariuomenės, 
slaptosios policijos agentų ir 
atvežtų dalinių iš kitur nebuvo 
matę nuo pat karo pabaigos. 
Kai diena ėjo vakarop, buvo aiš
ku, kad Gorbačiovas politiškai 
pralaimėjo. Demonstracijos 
vyko, nežiūrint jo uždraudimo. 
Jelcino šalininkai džiaugėsi 
galėję tęsti demonstracijas. Ta
čiau minia šį kartą savo vadų 
žodžiais pareiškė: ,,Jei mes rei
kalausime tik Gorbačiovo ir 
Pavlovo pasitraukimo, mes pa
darysime didelę klaidą. Mes rei
kalaujame visą Komunistų par
tiją pasitraukti iš valdžios". 
Taip jiems kalbėjo Rusijos De
mokratų sąjūdžio vadas Nikolai 
Travkin, pasakydamas, kad rei
kia pakeisti visą sistemą. 

Rusija pasmerkė Gorbačiovo 
įsakymą 

Žinių agentūros sako, jog 
didesnių susirėmimų neįvyko, 
nors Amerikos senatorius David 
Boren iš Oklahomos valstijos 
sako matęs mažiausiai tuziną 
atskirų vietų, kur slaptieji agen
tai guminėmis lazdomis mušė 
žmones. Anksčiau, dienos metu. 
posėdžiavo Rusijos parlamenta
rai, kurie balsų dauguma pa
smerkė Gorbačiovo dekretą 
draudžiantį demonstracijas. 
2:00 vai. po pietų Kremliuje 
Gorbačiovas ir trys jo patarėjai 
susitiko su Rusijos Demokratų 
sąjūdžio vadais, kurie suorgani
zavo šias demonstracijas. Buvo 
sutarta išvengti susirėmimų ir 
kad demonstracijos pakeis savo 
maršrutą, pasakė Michailas 

Populiaresnis už 
prez. Bushą 

Paryžius. Reuterio žinių 
agentūra praneša, jog prez. Bu-
shas yra populiaresnis už visus 
kitus vadus Rytų Europoje, iš
skyrus Lietuvos prezidentą Vy
tautą Landsbergį, kaip skelbia 
apklausinėjimų duomenis tarp
tautinė nuomonių agentūra Pa
ryžiuje penktadienį. Apklau
sinėjimas buvo pravestas Veng
rijoje. Čekoslovakijoje, Lenkijo
je, Rusijoje ir pačioje Lietuvoje. 
Duomenys paskelbti 10 taškų 
sistemoje. Rusai pasisakė už Bu
shą 6.7 taškais, o už Gorbačio
vą tik 3.8. Už Rusijos preziden
tą Jelciną 5.5. Lenkijoje prez. 
Bushas 9urinko 7.4 taškus, o 
pats Walesa 5.3 taškus. Veng
rų prezidentas Antall gavo 7.3 
taškus, o prez. Bushas 4.8. Če 
koslovakijo9 prez. Vaclav Havel 
gavo 7.9 prieš 7.4 taškus. Tik 
vienas Landsbergis viršijo 7.2 
taškais prieš 6.9 už Busha. 

Arutunovas, Rusijos parlamen
taras ir demokratų vienas vadų. 
Išėjęs jis ragino masę pasukti 
nuo Kremliaus į Majakovskio 
aikštę. Ne visi norėjo klausyti, 
bet pasuko. 

Jelcino naujas planas 
Rusijos Kongreso sesijoje, kai 

senieji komunistai jautė nelai
mėsią, tai jie Jelcino pasitikėji
mo klausimą pasiūlė atidėti iki 
penktadienio sesijos. Deputatai 
532 balsais prieš 286 nubalsavo, 
kad Gorbačiovo dekretas yra ne
legalus ir tai buvo Jelcino lai
mėjimas. Po to daugelis delega
tų išėjo į gatvę ir prisijungė prie 
demonstrantų. Rusijos Par
lamentas pasiuntė savo pirmi
ninką Ruslaną Kasbulatovą pas 
Gorbačiovą, bet jis grįžęs pra
nešė, kad Gorbačiovas nesutiko 
atšaukti savo įsakymo prieš de
monstracijas, bet pažadėjo, kad 
penktadienį atšauks iš miesto 
kariuomenę. Rusijos parlamen
tarai pasisakė, kad jie negalį 
laisvai posėdžiauti, kai sostinė 
yra „apsiausties stovyje". Jelci
nas penktadienio sesijoje buvo 
pasiruošęs įteikti naują 
ekonominio Rusijos atstatymo 
reformų pianą, kad būtų grei
čiau pravesti nutarimai pereiti 
į visiškai laisvą ekonomiją, ko 
nenori Gorbačiovas. 

Oficialus Sovietų aptarimas 
Pagrindinės demonstracijos 

vyko Majakovskio, Manežos ir 
Puškino aikštėse, ir ten žmonės 
netilpo. Žmonės visur turėjo pla
katus prieš Gorbačiovą ir prieš 
revoliucines Rusijos vėliavas. 
„Gorbačiovas dar kartą įrodė, 
kad jo pusėje yra kareiviai, 
KGB ir slaptoji policija, o Jelci
no pusėje liaudis, visuomenė ir 
niekas nenori riaušių Maskvo
je", kalbėjo Viktoras L. Šeinis, 
Rusijos deputatas ir demokrati
nio sąjūdžio organizatorius. 
„Čia yra tik bandymas priartėti 
prie demokratinės valdžios". 

Tačiau vakare televizijos 
„Vremia" programoje buvo pa
aiškinta: „Šį vakarą mes ma
tėme, kad pasipriešinimas skal
do mūsų visuomenę". Komenta
torius dar pridėjo: „Nieko nau
jo — tie patys žmonės, tie patys 
šūkiai, tie patys reikalavimai, 
bet mes neturėtume to įvykio 
sumenkinti. Mes negalime ne
matyti reikalavimo pakeisti va
dovybę ir sistemą, o tai yra vis 
daugiau ir daugiau paskutiniu 
metu reikalaujama". 

KALENDORIUS 

Kovo 30 d.: Didysis Šešta
dienis. Ferdinandas. Anelė. 
Gvidonas, Medą, Virmantas. 

Kovo 31 d.: Benjaminas, 
Anastazija. Gina. Kornelija. 

Balandžio 1 d.: Teodoras. 
Dainora. Rimgaudas. Venanci-
jus. 

Balandžio 2 d.: Pranciškus 
Paola. Elona, Jostautė. Jostau-
tas. Vardą. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:39. leidžiasi 6:12. 
Temperatūra šeštadienį 39 L, 

sekmadienį 511.. pirmadienį 56 
1„ antradieni 63 1. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. kovo mėn. 30 d. PRIKELKIME 
DR. ČESLOVAS MASAIT1S 

Velykos. Mūsų Tėviškėje iš logika — m 
vakaro žmonės eina \ bažnyčią 
su palmėmis rankose rezu-
rekcijų pamaldoms ir nešasi 

įsų kūryba nėra 
neklaidinga. Aristotelio logikon 
įrašėme dėsnius: „tertium non 
datur" ir „dalis visada mažesnė 

valgius, kad jie būtų pašventinti už visumą'- Tačiau juos iš-
Velykų vaišėms. Lietuvoje braukėm iš moderniosios lo-
Velyke išmargina velykaičius ir gikos, su kurii kai kurie filoso-
padeda jų prie vaikų lovyčių, fai nelinkę susipažinti, nes ji per 

REDAGUOJA Jonas Žadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 4048 W. 91st PI., Oak Lawn, IL 60453. Tel. 708-4244150 

SVEIKI SULAUKĘ ŠV. VELYKŲ 
Visiems mieliesiems ateitininkams linkiu persiimti Prisikėlimo 

Kristaus pergalės šviesa ir džiaugsmingai dalintis Velykų rytą 
širdy sužibusia nauja viltimi susilaukti galutinio asmeniško 
prisikėlimo ir mūsų Tautos pilnutinės laisvės ryto. 

Kun. dr. Voldemaras Cukuras 
Ateitininkų federacijos kapelionas 

Nugalėjęs mirtį, Kristus prisikėlė, kad atskleistų mums 
amžinojo gyvenimo tikrumą, kad išblaškytų liūdesio, nevilties ir 
baimės jausmus, kad parodytų mums pergalės kelią į Amžino 
gyvenimo buveinę. Triumfuojantis Kristus prisikėlė visoje savo 
didybėje. Melskime, kad Jis prisikeltų mūsų širdyse, mūsų šeimose, 
mūsų sąjūdyje ir mūsų brangioje Tėvynėje. 

Ateitininkų Federacijos vardu sveikinu visus idėjinės šeimos 
narius ir linkiu drąsos nugalėti savo žmogiškas silpnybes, supras
ti Kristaus begalinę meilę ir pasiryžti skleisti ją kitiems, siekiant 
Visą atnaujinti Kristuje! 

Juozas Polikaitis 
Ateitininkų federacijos Vadas 

Brangieji idėjos seserys ir broliai' 

Kristus prisikeldamas mus išlaisvino nuo mirties. Atėjo pa
vasaris, kurį jausti gali ne tik kūnas, bet ir siela. 

Po žiemos speigų akis džiugina pražydę krokusai, nugalėję ledą 
ir sniegą — panašiai Kristus mūsų sielas džiugina, siūlydamas Ji 
sekti naujos laisvės keliu, kartu su Dvasia, atgal pas Tėvą, 

Lai šios Velykos nuridena akmenis nuo mūsų tamsos ir padeda 
mums drąsiai žengti į šviesą. 

Garbė prisikėlusiam Kristui! 
Moksleivių ateitininkų sąjunga 

„Nes iš tiesų, įstatymas yra tapęs žodžiu 
ir senasis nauju 
ir modelis tikrove 
ir avinėlis Sūnumi 
ir avis Žmogumi 
ir Žmogus Dievu 

Nes kaip Sūnus gimęs 
ir kaip avinėlis vestas 
ir kaip avis paskersta 
ir kaip žmogus palaidotas 

Jis prisikėlė iš numirusių kaip Dievas būdamas iš prigimties 
Dievas ir Žmogus". 

Štai kaip Melito iš Sardie, antrame šimtmetyje, suprato Kris
taus išpildymą Senojo Testamento. 

Linkime visiems ateitininkams vis naujai išgyventi šį atpirkimo 
aktą, kad jis mus atnaujintų ir suteiktų mums gyvybės! 

Linksmų Velykų! 
Studentų Ateitininkų sąjungos 

centro valdyba 

Šventos Velykos — tai Kristaus prisikėlimo šventė. Ji mums 
primena ne vien tik tą nuostabų įvykį, bet simbolizuoja visos gam
tos atsinaujinimą. Atsinaujina ir žmonės, kurie gyvena totalitarinių 
valdovų priespaudoje. Pašvęskime save, jiems padėti: lietuviams 
ir latviams, estams, gruzinams, moldavams, rusams, armėnams, 
ukrainiečiams. Melskim Dievą, įkvėpti didžiosios imperijos valdo
vams išminties, kad jie suprastų teisingus santykius tarp valdžios 
ir valdomųjų ir pritaikytų savo sprendimus žmonių norams. Lai 
prisikėlęs Kristus suteikia Lietuvos didvyriams jėgų toliau vienin
gai dirbti Nepriklausomos Lietuvos labui. 

Ateitininkų Sendraugių sąjungos 
centro valdyba 

„Sveiki sulaukę šventų Velykų!" — rodos dainuoja pavasario 
vėjas ir į tos džiaugsmo melodijos taktą linguoja šakos, pasi
puošusios pirmaisiais pumpurėliais... Sveiki sulaukę šventų Velykų, 
broliai ir sesės ateitininkai, įžengę į aštuoniasdešimtuosius savo 
organizacijos gyvavimo metus! Telaimina prisikėlęs Išganytojas 
Jūsų dienas, veiklą ir aukas; tegul Kristus, nugalėjęs mirti, stip
rina ryžtą dirbti ir nepavargti, kol mūsų Tėvynė sulauks savo laisvės 
Velykų! 

,rAteities" redakcija 

* * * 

„Iš Ateitininkų gyvenimo" skyriaus „Drauge" visiems bendra
darbiams, skaitytojams, jūsų šeimoms, „Draugo" redakcijai ir 
administracijai linkiu šventų Velykų džiaugsmo. 

Broliai ir seserys Lietuvoje, tegul skamba jūsų širdyse linksmas 
šv. Velykų Aleliuja prisikėlulsiam Kristui su prisikeliančia Tėvyne. 

Jonas Žadeikis 
Skyriaus redaktorius 

kad būtų linksmos jų Velykos. 
Kai brėkštančiam rytų ho 
rizonte iš džiaugsmo pasišokė
dama teka saulutė, visi ten 
bažnyčioj ir šventoriuje gieda: 
„Linksma diena mums 
prašvito...". 

Džiaugiamės čia ir mes Kris
taus prisikėlimu, dalyvaudami 
ugnies šventinime ir vakaro 
pamaldose ar rytmečio šventų 
Mišių aukoj, nes Velykų prasmė 
yra mūsų tikėjimo ir gyvenimo 
pagrindas. Kr i s t aus prisi
kėlimas yra visų didžiausias 
įvykis nuo pasaulio įkūrimo. 
Jisai išlaisvino mus iš 
nuodėmės vergijos ir jos pinklių, 
pakeitė pasaulio moralės supra
timą ir žmonių tarpusavio san
tykius. Dabar galime rasti tebe-
sekančių senąjį barbarišką dan
tis už dantį „teisingumą" tik 
tarp tų, kurie nepripažįsta šio 
įvykio, nors jį mums liudija 
Marija Magdalena, sutikusi 
sode prie kapo prisikėlusį Kris
tų, ir visi apaštalai, ir į Emausą 
keliavę Kristaus mokiniai, ir 
pirmųjų Sekminių dalyviai. 

Velykos ir šios šventės 
minimas istorinis įvykis yra 
mūsų tikėjimo kertinis akmuo. 
Juk apaštalo Pauliaus laiške 
korintiečiams skaitome „...jei 
Kristus nebuvo pr ikel tas , tai 
tuščias mūsų skelbimas i r 
jūsų tikėjimas". (1 Kor. 15,17). 
Be šio įvykio klaidžiotume 
įsprausti į vieną buvimo plokš
tumą, kurion mus įspraudžia 
kasdienybė, dažnai apribojanti 
mūsų santykius su būtimi tiktai 
dviem dimensijom: patirtimi ir 
logika. Tai ypač būdinga šian
dien informacijos potvyny ir vis 
besiplečiančiuose mokslo atra
dimuose. Atsiranda net ir nuo
širdžiai tikinčių krikščioniškų 
filosofų, kurie neberanda visa
toje jos Kūrėjo ir suveda viską 
į dvi dimensijas: pat i r t ies 
duomenis ir logikos sumegztas 
tų duomenų pynes. J ie linkę 
kartoti kartu su Laplasu, pa
reiškusiu Napolenui, kad jo vi
satos evoliucijos teorijoje ne
reikalinga Kūrėjo hipotezė. 
Nenuostabu, kad Laplasas ne
rado vietos Kūrėjui savo ban
dyme išaiškinti, kaip iš chaoso 
pati savaime išsivystė esanti 
visatos santvarka. Juk šis jo 
bandymas nebuvo teisingas, ir 
jau seniai teko jį atmesti, 
pakeičiant stebuklingu atomu, 
kuris — ir vėl be Kūrėjo — savo 
sprogimu pagamino visą 
pasaulį: žvaižgdes ir svajones. 
Kai kuriems filosofams tai ne 
kūryba, o tik žaidimas. Sprogęs 
atomas sužiedė mano sielą ir 
ilgesį, o Dievas — tiktai Kū
rėjas. Taigi jis nieko nežiedžia! 
0 kas buvo vandens siena 
Raudonojoje jūroje, kai žydai 
bėgo per ją nuo besivejančių 
egiptiečių? Ar tai — kūryba iš 
nieko ar tik realybės pakeitimas 
— žiedimas? 

Turbūt, be reikalo sausroje 
prašome Dievo siųsti mums 
lietų ir ligoje meldžiame Mari
jos — Ligonių Sveikatos — 
užtarimo. Juk lietus — ne 
kūryba! Todėl pagal tokią filo
sofiją — tai ne Dievo reikalas. Ir 
mūsų sveikata — tai tik biolo
ginis pasikeitimas, o ne kūryba 
iš nieko! Tačiau tokia filosofų 
išmintis primena D. L. Moody 
žodžius: „Klūpantis krikščionis 
mato daugiau, negu ant pirštų 
galų pasistiepęs filosofas" Nesi-
ribokime patirtimi — matavimo 
duomenimis ir kokybine ste
bėjimo išraiška (kaip kompiu
teryje - skaitmeniniais ir rai
diniais įvedimais!), nes j ie 
visada su paklaidomis. Nepri-
skirkime mūsų sugalvotos 
logikos visai būties realybei, nes 

daug matematinė, kaip, pavyz
džiui, veikale ..Studies in Logic 
and t h e Foundations of 
Mathematics , redaguotame 
Yehoshua Bar-Hillel. Jei ap
linkos kasdienybė gundo mus 
susigūžti į šių dviejų matmenų 
- patirties ir logikos, t.y. mūsų 
išminties - plokštumą, ta i 
prisiminkime Senojo įstatymo 
Išmint ies knygoje į rašytus 
žodžius: „Kvaili y r a v i s i 
žmonės, kuriuose nė ra Dievo 
pažinimo, kurie iš matomų 
gėrybių neįstengia sup ra s t i 
to .kurs yra, nei iš kūrinio 
didumo i r grožio neatpažįsta, 
kas y r a jo Kūrėjas". 

Tik pakilę iš šios medžiaginės 
realybės plokštumos į trečią 
dimensiją, į tikėjimą, galime 
pajusti, kad mumyse ir aplink 
mus yra Visatos Kūrėjas, kurio 
rankose gimsta kiekviena mūsų 
buvimo sekundė — ir mūsų 
svajonė ir ilgesys, ir pažinimas 
ir min t i s . Vistiek ar mes 
manome, kad Dangaus Valdo
vas žiedžia ar kur ia mūsų 
buvimą, kiekviena mūsų minu
tė gimsta jo rankoje, o ne Lap
laso chaose, ne sprogusiam 
atome, nei dabar naujai kuria
moj kosmogonijoj, nepatenkin-
toj keliolika metų klestėjusią 
sprogstančio atomo teorija, 
pagal kurią šis visagalis atomas 
sukūrė ir žvaigždę, ir žmogų, ir 
žiogą. 

Tiktai žiūrėdami į žvaižgdėtą 
dangų pro tikėjimą, galime tarp 
žvaigždžių ir šalia savęs pajus
ti jų ir savo Kūrėją ir tarti kar
tu su Putinu: 

Dievuli mary. kas per šviesios 
naktys! 

Ir plačių padangių per 
aukštumas! 

O žvaigždes, žvaigždės! Didelės 
ir mažos 

Taip spindi, net graudu. Dievuli 
mano. 

Tiktai per tikėjimo prizmę 
galime matyti pavasario žydė
jime ir rudens spalvų mozaikoj 
Dievo sukurtojo pasaulio grožį 
ir tada pajutę, kad pasaulio Kū
rėjas yra arti arti prie mūsų, 
galime sušukt: „Dievuli mano!" 

Kristaus prisikėlimas sujungė 
patirtį ir supratimą su tikėjimu 
ir praplėtė mūsų buvimą į trijų 
matmenų tikrovę. Šventas 
Paulius rašo korintiečiams: 
„Žydai reikalauja s tebuklų , 
graikai ieško išminties. . .". 
Tačiau tikrovė nesutelpa nei 
stebukle, kur iuo r emias i 
tikėjimas, nei išminty, supintoje 
iš patirties ir logikos. Kristaus 
prisikėlimas yra p i lnu t inė 
tikrovė - joje turime stebuklą 
ir pažinimą, šventajame rašte 
liudijamą daugelio liudininkų. 
Joje ir supratimas, kad mūsų 
būtis nesibaigia išnykstančioj 
sekundėj, ir tikėjimas, kad — 
apaštalo Pauliaus žodžiais ta
riant - Kristus yra Dievo 
galybė ir Dievo išmintis. 

Ši išminties ir tikėjimo jung
tis yra mūsų velykinis džiaugs
mas. Kristus nesiribojo Mari
jos Magdalenos liudijimu, norė
damas įtikinti apaštalą Tomą, 
kad prisikėlimas yra tikrovė. 
Jis pats atėjo pas apaštalus pro 
uždarytas duris ir ragino Tomą 
paliesti delnų žaizdas ir ietimi 
perverta šoną, kad t a sa i 
sujungtu savo tikėjimą su patir
timi ir supra t imu. Ka ip 
prisikėlęs Kristus atėjo pas 
apaštalu- pro uždarytas duris, 
taip jis galėjo išeiti ir iš kapo, 
palikdamas jį uždengtą sunkia 
uola. Todėl, kažin, ar akmuo 
nebuvo nuristas ne tam, kad 
Kristus išeitų iš kapo, bet tam, 
kad moterys su kvepiančiais 
tepalais ir apaštalai Petras su 

STUDENTAI 
ATEITININKAI KVIEČIA 

Chicagos studentų ateitinin
kų draugovė ruošia tradicinius 
šokius Velykų sekmadienį, kovo 
31 d., Jaunimo centro didžiojo
je salėje. Šokiai prasidės 8 vai. 
vakaro. Įėjimo auka asmeniui 6 
dol. Šokiams gros mėgiamas ! 
„Aido" orkestras. Lietuviškas 
jaunimas ir studentai kviečiami 
pabendrauti ir pasilinksminti. 
Chicagos studentai ateitininkai 
kviečia ir laukia visų. 

Jonu galėtų įeiti į kapą ir, 
pamatę, kad Kristaus nebėra 
palaidotųjų ta rpe , sujungtų 
tikėjimą prisikėlimu su patir
timi. 

Supinant Velykų džiaugsmą 
su išminties ir tikėjimo jung
timi, su kasdienybės plokš
tumos pe rkė l imu į pilnąjį 
buvimą, t inka prisiminti ir 
mūsų organizacijos šūkį, nes 
pasaulyje yra įvairaus šios jung
ties suskaldymo. Turime „išlais
vinimo teologijos" šalininkų, 
kuriems kasdienybės rūpesčiai 
yra esmė. Jie, nugrimzdami į 
medžiaginį išlaisvinimą, tariasi 
galį sukurti „išlaisvinimą" be 
artimo meilės, nors be jos, kaip 
mums primena šv. Jonas savo 
laiške, negali būti ir Dievo 
meilės. Iš kitos pusės turime ir 
tokių, kurie ragina suspausti 
tikėjimą ir Bažnyčios veiklą į 
pamaldas bei sakramentus ir 
pa l ik t i v isus kasd ienybės 
reikalus bei žmonių tarpusavio 
santykius anapus tikėjimo. 
Todėl mums t inka prisiminti, 
kad K r i s t u s pr is ikėlęs 
neskubėjo palikt kasdienybės ir 
tuojau žengti į dangų, bet 
pakartotinai susitiko su savo 
mokiniais, kad juos paragintų 
vykdyti visa tai, ko juos mokė, 
vaikščiodamas su jais po Judėją 
ir Galilėją. 

Todėl ir mums šią Prisikėlimo 
šventę t i n k a paki l t i nuo 
kasdienybės rūpesčių plokš
tumos į tikėjimo dimensiją ir iš 
ten pažvelgti į medžiaginę 
tikrovę, nuspalvinti ją Kristaus 
mums dovanota meile, kad 
siektume joje viską atnaujinti 
Kristuje — šeimos santykius ir 
savo pareigas, mokyklų auklė
jimą ir televizijos programas, 
žmogaus bei tautų teises ir tarp
tautinius santykius. Prikelkime 
pasauli prisikėlusiam Kristui! 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympla Flolds. III. 
Tol. (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKSA 

VAIKŲ LIGOS 
•441 8 . Pulaskl Rd., Chicago. IL 

Roz. (1-312) 778-7879 
Kab. (1-312) 582-0221 

Valandos susitarus 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 Wost Burlington, tol. (708) 512-0084 
Wootmont, IL 

Valandos pagal susitarimą 

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

ligos ir chirurgija 
Hory Cross, 2701 W 68 St Chicago 

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

M (708) 423-0313. 425-9353 
Valančios pagal susitarTią 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
W t (1-312)735-7709 

217 E 127st St 
lemont. IL 60439 

Tel.(708) 257-2265 
Pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IP CHIRURGAS 

FflfVNty MoMflCSl CMflrC 
217 C. 127 St. — Lemont. IL 60439 
Paklauso Paios Comniurity Hosp'tai <• 

S'iver Cross Hospitai 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. (7M) 257-2245 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol. (1-312) 787-7575 
5780 Archor Avo. 

(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 
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mų kainos pr i s iunč iamos gavus 
prašymą 

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

Gydytoiai ir chirurgai 
Anestezi|OS ir skausmo gydymo specialistai 

Sherman ligonine. Elgm. IL 
Tel. 708-888-8976 

Skambinti galima 24 vai 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tol. (1-312) 434-5849 įveikia 24 vai 

Pirm . antr. ketv . penki nuo 12 iki 6 v v 

Kab. (1-312)735-4477; 
Roz. (708)248-0087; arūa (708)246-6581 

DR. E. PECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

8449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3000 W. 95 St. Del (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p - 7 v v antrd 12 30-3 v p p 
!recd uždarytaa Ketvd ' -3 v p p penktd 

c seštd 9 v r -12 v p p 

8132 S. Keozie Ave., Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4 0 0 7 W. 5 9 St. 
Tol. ( 3 1 2 ) 7 3 5 - 5 5 5 6 

507 S. Gllbert. LaGrange. IL. 
Tol. (708) 352-4487 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquet te Medical Bui ldmg 

6 1 3 2 S Kedz ie 
Ch icago. IL 60629 

Tel (1-312) 436-7700 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kodzlo, Chicago, III. 
Tol. (1-312) 925-2670 

1185 Dundoa Ave.. Elgln. III. 60120 
Tol. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir krau)o ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

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

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

Reikalui esant atvažiuoiu ir | namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roborts Rd., Hlckory HIHs, IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tel. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. 

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

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

Tol. (708) 448-1777 

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

GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave.. Sulto 324 Ir 
5835 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 

81 St. Ir Koan Ave.. Just lce. IL 
Tol . (1-312) 565-2960 (veikia 2* vai | 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W. 9 5 S t . 
Oak L a w n , IL 6 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

Tol . 7 0 8 - 6 3 0 - 3 1 1 3 

D R D A N A M . S A L I K L I S 
D A N T Ų GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W. C e r m a k Rd. 
VVestchester. IL 6 0 1 5 3 

T o l . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tol. (1-312) 585-0348: 
Roz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9 antr 12-6, penkt 10 12. 16 

Kab. tol. (1-312)471-3300; 
Roz. (708) 442-8297 

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

7722 6. Kodzlo Ave., 
Chicago. III 80852 

Pirm antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2 6 5 6 W. 63rd Stroot 

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

Ksblnoto tol. (1-312) 778-2880. 
R o z . (708) 4 4 8 - 5 5 4 5 

EDMUNDAS VIZINAS, M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archor Avo. (prie Austin) 

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

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Somarttan Medical Contor-

Naporvlllo Campus 
,1020 E. Ogdsn Avo . . Sulto 310. 

Nsporvlllo IL 80583 
To l . 1 708-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. (1-312) 586-3186; 
Namu (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wost 63rd Stroot 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6 

Šeštadieniais pagal susitarimą 



Kristus prisikėlė 

PRISIKELS IR MŪSŲ 
TAUTA 

Velykų džiaugsmą temdo mū
sų tautos sunkus kelias i prisi
kėlimą laisvam ir žmogiškam gy
venimui. Juk mes jau daug kar
tų išgyvename pavasario šventę, 
daugelį kartų mąstome apie 
Kristaus prisikėlimą, daugelį 
kartų lyginame prisikėlimą ir 
savo tautos, kuri pusę šimto 
metų nešė nelaisvės, vergijos, 
kančių ir trėmimo metus. Išau
go nauja karta. Ta karta jau net 
pasikartojo. Jos idealai yra 
nepalyginamai silpnesni laisvės 
atžvilgiu negu tų, kurie laisvę 
išgyveno ir kurie laisvėje kūrė 
savo ateit į . Tačiau laisvės 
ž iburys negęs t a žmogaus 
širdyje, nepaisant, kaip jį mė
gintų užslopinti ir kokiomis 
vilionėmis mėgintų sunaikinti. 
Laisvė yra žmogaus prigimties 
dalis. 

Negalima stebėtis, kad pasi
taiko net geriausioje šeimoje 
išsigimusių šeimos narių. Juo 
labiau išdavikais negalima ste
bėtis tautose, kurios išgyvena 
košmarinj laisvės varžymą, 
melagingas ir pasaldytas vilio
nes. Tauta net geriausia turi ir 
turės visuomet išdavikų, kurie 
paisys tik savo egoistinių tikslų, 
kurie norės kitų sąskaiton, kar
tais net gyvybių nevertinimu 
pataisyti savo gyvenimus, pa
gražinti juos pasiturėjimu, bent 
įsivaizduotu turėjimu garbės, 
galių, turto, patogumų. Tai 
žinome iš istorijos, iš pervesmų 
aprašymų, iš naujų valdžių 
sukūrimo, nors tai t ik miražai 
ir niekis prieš amžiną tautos ar 
šeimos gyvenimą. 

Lietuvių t au ta bent išorėje 
a tkūrė laisvės ir nepriklau
somybės lūkesčius. Jaunoji kar
ta ne visuomet ir ne visus lais
vės aspektus supranta ir juos 
laisvai įvertina. Kai kam yra 
geriau nelaisvė ir vergija, nepai
sant, kad nuo to kenčia žmogaus 
vertė. Bet nereikia dirbti, ne
reikia dėti pastangų ir nereikia 
rūpintis savo ar savo jaunosios 
kartos ateitimi. Mūsų tauta tai 
supranta, nori sukurti ateitį ir 
geresnį gyvenimą būsimoms 
kartoms, kad jos galėtų laisvai 
gyventi ir pačios savo ateitį 
kurt i . 

AR VERTA PALIKTI 
GIMTĄJĮ KRAŠTĄ 

Rimties valandėlė 

Tautos prisikėlimas remiasi 
visos tautos troškimu, geriau
siais norais ir pastangomis. Iš 
tikrųjų ka r t a i s kliūčių yra 
daugiau, negu jos numatomos. 
Čia vėl reikia mokytis ne tik iš 
Velykų Prisikėlimo istorijos, 
bet ta ip pa t ir iš t a u t ų 
prisikėlimo, laisvės troškimo ir 
pastangų ją įgyvendinti. J au 
minėta, kad laisvės troškimas 
yra prigimties žymė. Galima 
prigimtį žmogaus kaip ir bet 
kurio gyvio sugadinti, bet ne
galima jos visiškai iškreipti, kad 
ji nesiektų to, kas yra jai įgimta, 
kas yra žmogiška, kas yra žmo
gaus savęs vertinimas kaip žmo
gaus ir laisvo padaro. 

Kristus savo Prisikėlimu ne iš 
karto nugalėjo žmonių užsispy
rimą, norą pataikauti savo 
žemajai p r i g i m t i e s pusei , 
troškimkui kurti savo gyve
nimą ant tokių pagrindų, kurie 
nėra žmogiškai, juo labiau ant
gamtiškai vertinami. 

Krikščionybė kentėjo beveik 
tris šimtus metų persekiojimus, 
kančias , degin imus , žvėrių 
draskymą ar viešus žudymus. 
Bet Prisikėlimas laimėjo, nors 
kanč ios ir neužs iba igė . 
Persekiojimai, net dar baisesni 
ir žmogiškai mažiau supran
tami, kartojasi. Trėmimai, kaip 

sako šv. Jonas Chrisostomas, 
buvo bausmė net didesnė už 
nužudymą, bet jie kartojosi ir j 
kartojasi. Vis dėlto Prisikėlimas 
laimi tiek pavieniam žmoguje, 
tiek tautose, tiek visuomenėje, 
nors jie jau auga ir gyvena 
naujose sąlygose ir naujose 
aplinkybėse. 

Lietuvių tauta po pusšimčio 
vergijos paragavo šiek tiek lais
vės, nepriklausomybės, parodė 
savo prigimties troškimus. Ji po 
daugelio žudymų, kančių, trė
mimų ir kalėjimų iš naujo 
skelbiasi gyva esanti, norinti 
laisvai galvoti ir laisvai kurti 
savo ateitį net ant griuvėsių, 
kuriuos padarė svetima valdžia 
ir ideologija. 

Griuvėsius vėl galima pama
žu pašalinti , sug r i au tą 
gyvenimą vėl galima pamažu 
atstatyti. Negalima tik miru
siųjų fiziškai prikelti, jei jie 
netiki Kristaus Prisikėlimu ir 
nauju gyvenimu. Mūsų tautos 
didžioji dalis tiki Prisikėlimu, 
taigi tiki ir tautos prisikėlimu, 
nes jos niekas, juo labiau prie
šas neprikels. 

Kas tikėjo lietuvių tautos 
prisikėlimu po daugiau kaip 
šimto metų vergijos carinės 
Rusijos pančiuose, kai Lietuva 
turėjo būti, anot A. Baranaus
ko, ir tamsi ir juoda. Bet pagal 
Maironį, jau slavai sukilo 
Karpato kalnuose, reikia ir 
lietuvių tautai pamažu keltis, 
prisikelti, kurti naują gyvenimą 
ir žiūrėti į gražesnę ir 
laimingesnę atietį. V. Kudirka 
šaukė savo tautiečiams „kelki
tės, kelkitės", bet nei pats dar 
tikėjo, nei su laukė tikrojo 
prisikėlimo. 

Reikėjo laiko, sąlygų, aplinkos 
pasikeitimų, kad lietuvių tauta 
parodytų savo gyvybę, parody
tų laisvės troškimus ir už juos 
išeitų į kovą, atnešusią laisvę ir 
nepriklausomybe. Ne viskas ir 
ten buvo gerai, nes per pora de
šimčių metų net negalima visko 
pasiekti, bet dabar mes mename 
tuos laimingus ir laisvus laikus. 

Velykų džiaugsmą neturi 
temdyti nepasisekimai, kliūtys, 
nelaimės. Net negalima norėti, 
kad jau viskas būtų laimima per 
tokį trumpą laiką, naujas 
gyvenimas, tikroji laisvė ir 
nepriklausomybė būtų be kovos 
ir kraujo atnešta. Jei tikros 
laisvės lietuvių tauta dar ir 
neturi, tai negali prarasti viltį, 
kad pr is ikė l imas a te ina 
pamažu, didelėmis pastan
gomis, kietu darbu ir 
užsispyrimu. 

Niekas negali nugalėti laisvės 
troškimų, nors ir reiktų per
gyventi vergų erą, priespaudos 
laikmetį, praradimo nedalią. 
Kaip pirmasis Prisikėlimas — 
Kristaus Prisikėlimas nugalėjo 
priespaudą ir kančias, taip turi 
nugalėti visokias kliūtis ir bet 
koks prisikėlimas, juo labiau 
tautos prisikėlimas, nes jo trokš
ta visa tauta. 

Kristus prisikėlė ir gyvena 
tarp mūsų iki amžių pabaigos. 
Tautos prisikėlė po daugelio 
metų vergijos, nelaimių, per
sekiojimų ir kančių. Lietuvių 
tauta nėra jokia išimtis nei 
kančioje ar persekiojimuose, nei 
prisikėlime laisvam gyvenimui, 
žmogų vertinančiam ir tautos 
kultūrą laisvai kuriančiam. 
Velykų džiaugsmas turi dar la
biau kelti pasitikėjimą Prisikė
limu, nes tauta nėra tik šios 
dienos padaras, bet savo gyve
nimą kuriantis vienetas. 

Pr. Gr. 

Prieš pirmąjį pasaulinį karą 
kan. J . Tumas Vaižgantas 
lankėsi Amerikoje, r inkdamas 
„Saulės" namams aukas. Čia jis 
susipažino su Amerikos realiuo
ju gyvenimu, ypatingai lietuvių 
išeivijos padėtimi, pamatė, kad 
šis kraštas nėra toks, kaip 
atrodo iš tolo; yra čia ir vargo ir 
skurdo. Doleris neateina taip 
lengvai į kišenę, kaip atrodė 
gyvenant Lietuvoje. Grįžęs į 
Lietuvą, jis parašė knygą „Ten 
gera, kur mūsų nėra". 

Šio šimtmečio pradžioje į 
Ameriką iš Lietuvos vykdavo 
daugiausia jauni vyrai, nenorė
dami tarnauti rusų kariuo
menėje, vykdavo ir šiaip gausių 
šeimų vaikai, kurie nenumatė 
ateities savo krašte įsikurti. Po 
1905 m. revoliucijos jauni vyrai, 
kurie buvo į ją aktyviai įsijungę, 
vengdami carinių žandarų 
persekiojimo, taip pat spruko į 
Ameriką. Daugelis jų, Lietuvai 
paskelbus nepriklausomybę, 
1920 m. ir vėlesniais metais 
grįžo atgal ir kūrėsi savo krašte, 
steigdami krautuves, pirkdami 
namus ar ūkius, nes dolerio san
tyk is su li tu buvo laba i 
palankus: 1 dol. = 10 litų. Bet 
buvo ir tokių, kurie grįžo be 
dolerių. 

Kai sovietai užgrobė Lietuvą 
ir ėmė terorizuoti jos gyvento
jus, vienintelė viltis buvo JAV. 
Ilgainiui tautoje nusivylimas 
didėjo. Bet jei kam pavykdavo 
j Ameriką ištrūkti, tas buvo lai
komas laimingiausiu žmogumi. 
Amerika tapo magišku žodžiu. 
Paskutiniaisiais metais atleidus 
varžtus, kelionės iš Lietuvos į 
Ameriką ir atvirkščiai pa
gausėjo. Ir labai gerai, kad 
tautos kamienas su išeivija san
tykiauja. Bet skaudus faktas, 
kad daugelis jaunų žmonių visai 
nori Lietuvą palikti ir Ameriko
je ar kitose šalyse įsikurti. Bet, 
prieš darant tokį žingsnį, reikia 
labai apsigalvoti. Deja, čia 
patekus ir susidūrus su tikrove, 
neretai tenka nusivilti. 

Atvažiavus į Ameriką stulbi
nančiai nuteikia didžiulės krau
tuvės, kuriose pirk kiek ir ko tik 
nori, tik reikia dolerių. Prieš 
keletą metų Californijoje gyve
nantis V.S. sudarė dokumentus 
atvykti į JAV savo sūnui su 
žmona ir dukrele. Tas sūnus 
Lietuvoje turėjo gerą specialybę, 
žmona irgi dirbo, turėjo savo 
butą. Čia darbo pagal specialybę 
nebuvo įmanoma gauti. Nekva
lifikuoti darbai atlyginami labai 
menka i . Pagyvenę ke le tą 
mėnesių ir nematydami geres
nių perspektyvų, grįžo atgal į 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Lietuvą, kur ligi šiol gyvena. 
Į Ameriką a t \ džmoja ir dau

gelis nuotykiu ieškotojų, 
ku r i ems niekur negera i . 
Atvažiuoja ir nesąžiningų 
žmonių. Prieš keletą metų Los 
Angeles apsigyveno tik atvykęs 
iš Lietuvos V. Gaimaitis, kuris 
kreipėsi į Lietuvių kredito 
kooperatyvą, prašydamas pra
džiai gyvenimo paskolinti pini
gų. Kai kredito unija, norėdama 
savo tautiečiui padėti, pinigų 
paskolino, jis užuot grąžinęs iš 
Los Angeles išvyko į rytinį 
Amerikos pakraštį, nepraneš-
damas savo adreso. Ir taip 
paskola liko nesumokėta. Tokie 
nesąžiningi tautiečiai, pripratę 
gyventi sovietinėje sistemoje ir 
kombinuoti, savo elgesiu kenkia 
visų naujų ateivių vardui ir 
verčia su jais atsargiai elgtis. 
Net ir sąžiningas žmogus, tikrai 
reikalingas paramos, nuo to nu
kenčia. 

Dotnuvos kapucinų vienuoly
no viršininkas kun. Stanislovas, 
buvęs Paberžės k lebonas , 
pasižymėjęs kaip dvasinio 
pasipriešinimo vadas prieš oku
pantus, paklaustas „Atgimimo" 
bendradarbės J. Ivanauskaitės 
dėl jo nuomonės apie išva
žiuojančius į užsienį jaunus 
žmones, Lietuvą palygino su 
motina, kurią sergančią vaikai 
apleidžia. „ J a u n i žmonės 
palieka savo sergančią motiną 
ir išvažiuoja. Nors — tegul 
važiuoja. Tegul sau važiuoja. 
Apsvilusiais pirštais grįš. Bet su 
gėda širdyje grįš" (, Atgimimas" 
nr. 42). 

„Respublikoje" ir kituose laik
raščiuose dažnai tekdavo matyti 
skelbimus, kad jauni žmonės 
norėtų padirbėti užsienyje. Į tai 
atsako į redakciją atsilankęs 
gyvenąs Milane, Italijoje, vedęs 
italę žmoną, 1980 m. Olimpinių 
žaidynių čempionas Robertas 
Žulpa. J i s „Respubl ikos" 
bendradarbiui aiškino, jei toks 
jaunas žmogus ir gaus iškvie
timą, bet neturės pasiturinčių 
giminaičių, jį laukia sunkumai, 
nors jis ir gerai mokėtų savo 
amatą ir užsienio kalbas. Jis 
pasakojo, jog galima įsidarbinti 
juodadarbiu — kroviku ar 
gatvių šlaviku — net šioje srity
je — didelė konkurenc i ja . 
Afrikos juodukai sutinka dirb
ti bet kokiomis sąlygomis, 
nekeldami jokių reikalavimų. 
Prieš išvykstant į užsienį, Žulpa 
siūlo visiems gerai pagalvoti. 
kad netektų gailėtis. 

J i s pats, pasakojo, dirbęs an
truoju treneriu plaukimo klube. 
„Kad ir koks geras būtum 
svečioje šalyje, vis tiek ilgai 
liksi svetimas, nes būsi užėmęs 
vietą vietinio specialisto". Todėl 
po kurio laiko iš tos vietos pasi
traukęs. Tada pasiskelbęs laik
raštyje, jog mokąs rusų kalbą ir 
ieškąs kokio nors darbo. Pagal 
skelbimą gavęs darbo vienoje 
firmoje vertėju ir gidu. Ir šiuo 
kar tu atvykęs Lietuvon vienos 
firmos siunčiamas ištirti sąlygų, 
ar galima būtų pirkti vyniojamą 
popierį, lino gaminius, džio
vintus grybus ir kita. „Tik 
Lietuva kasdieną darosi vis 
brangesnė" — baigė pokalbį 
buvęs čempionas Robertas 
Žulpa. 

Kiekvienas turi teisę pasi
rinkti kraštą, kuriame nori 
apsigyventi, jei tik jis išpildo 
į s t a tymin ius re ika lav imus , 
regul iuojančius imigraciją. 
Tačiau demografiniu atžvilgiu 
gimtajam kraštui daroma žala, 
jeigu be rimto pagrindo daugelis 
darbingų žmonių apleidžia 
tėvynę, nes tada į tuštumą 
veržiasi atvykėliai iš rytu- ku
rių interesai nėra surišti su 
Lietuva, o dažniausiai net jai 
kenksming i . Tuo būdu 
sumažinamas tautos poten-
cialumas ir pasipriešinimas, kas 
yra labai svarbu šiuo metu sie
kiant realios nepriklausomybės. 
Tautai yra tragiška, jei jos 
vaikai, nepasitenkindami savo 
tėvynėje duona, išvyksta ieškoti 
pyragų svetur. Pateisinamos 
išimtys gali būti politinis per
sekiojimas. 

Suprantama, kad Lietuvoje 
keletą metų dar gali būti ne
lengvas gyvenimas. Bet Lietu
vai atgavus nepriklausomybę ir 
perėjus į rinkos ekonomiją, 
sąlygos žymiai pagerės. Lietuva 
turi 67,785 kv kilometrų ploto, 
kuriame gyvena 3.7 mil. gyven
tojų, kai Danija apimanti 43,069 
kv. kilometrus, turi daugiau 5 
mil. gyventojų ir joje gyvenimo 
lygis yra gana aukštas. Dr. R. 
Kontrimas iš Californijos. pra
ėjusiais metais lankydamasis 
Lietuvoje, patyrė, kad Lietuva 
turi inžinerinių sugebėjimų iš
vystyti pramonę, įsiveždama 
žaliavas iš kitur, kaip tai daro 
Japonija. Imant dėmesin, kad 
su laiku žemė pereis į darbščių, 
ją mylinčių ūkininkų rankas, 
žemės ūkio produktyvumas žy
miai pakils — krašto gerovė 
prilygs kitoms Vakarų Europos 
šalims. Taigi Lietuvoje ateities 
perspektyvos dar yra labai švie
sios. 

JO NĖRA ČIA - JIS 
PRISIKĖLĖ 

Visiem buvo žinoma Jėzaus 
tragedija, kai jis buvo įduotas 
svetimai valdžiai, kai jis buvo 
prikaltas prie niekingo kryžiaus 
ir kai jis mirė ant kryžiaus. 
Nors aukščiausieji kunigai ir 
Rašto žinovai bijojo, kad Jėzus 
neprisikeltų, ir prašė pastatyti 
sargybą prie jo akmeniu užvers
to kapo, bet moterys ėjo jo kūną 
patepti kvepalais, kaip buvo įsa
kyta žydų įstatymuose. Joms at
ėjus prie kapo, „štai du vyru 
žibančiais rūbais atsistojo prie 
jų. Kadangi jos nusigando ir nu
lenkė žemyn savo veidus, tai 
juodu joms tarė: Kam jieškote 
gyvojo tarp mirusiųjų? Jo nėra 
čia; jis prisikėlė. Atsiminkite, 
kaip jis jums kalbėjo, dar tebe
būdamas Galiliejoje, ir sakė: 
Reikia, kad žmogaus Sūnus 
būtų įduotas į žmonių nusidėjė
lių rankas, būtų prikaltas ant 
kryžiaus ir trečiąją dieną prisi
keltų" (Lk 24,4-7). Tik tada jos 
įtikėjo, kad Jėzus teisingai bu
vo sakęs, kad jis buvo prikaltas 
ant kryžiaus, palaidotas ir jau 
prisikėlė. Bet apaštalai tai laikė 
tuščiais žodžiais ir moterų fan
tazija. 

Kai Jėzus, kelis ar keliolika 
kartų pasirodęs apaštalams ir 
savo mokiniams, įžengė į dangų 
matomu būdu, kalbėjo: ,,Tą tai 
Jėzų Dievas prikėlė, ir mes visi 
esame to dalyko liudytojai" 
(Apd 2,32). Ir apaštalai priėmė 
tą liudijimą ir „Apaštalai su 
didele galia liudijo apie mūsų 
Viešpaties Jėzaus Kr i s t aus 
prisikėlimą, ir didelė malonė 
buvo juose visuose" (Apd.4,33). 
Jie buvo pasiryžę ir ir paskiau 
atidavė už tą liudijimą savo 
gyvybes, nes jie tikėjo Jėzaus 
mokslu, ko jis juos mokė gyvas, 
jie tikėjo ir jo prisikėlimu, kai 
reikėjo paliudyti jį patį ir jo pri
sikėlimą bei į dangų įžengimą 
savo gyvenimais. 

Apaštalas šv. Paulius taip pat 
paliudija Kristaus prisikėlimą 
ir jo pasirodymą daugeliui. 
„Paskiau jis pasirodė daugiau 
kaip penkiems šimtams brolių 
vienu kartu, kurių daugelis te
bėra gyvi iki dabar, o kai kurie 
užmigo. Paskiau jis pasirodė 
Jokūbui, paskui visiems apašta
lams. Visų paskiausiai jis pasi
rodė man, lyg ne laiku gimu
siam" (1 Kr. 15,6-8). Ir tas pats 
apaštalas toliau sako korintie-
čiams: „O jei Kristus neprisikė
lė, tai mūsų skelbimas yra tuš
čias, tuščias ir jūsų tikėjimas... 
Bet iš tikrųjų yra prisikėlęs iš 

numirusiųjų kaip.• užmigusių 
pirmone. Kaip per žmogų atėjo 
mirtis, taip per žmogų ir miru
siųjų pr is ikėl imas. Ir kaip 
Adome visi miršta, ta ip ir 
Kristuje visi bus atgaivinti, bet 
kiekvienas savo eilia: pirmonė 
Kristus, paskui tie, kurie yra 
Kristaus, kurie tikėjo į jo atė
jimą" (1 Kr. 15.14, 20-23). 

Visi krikščionys, kurie tiki į 
Jėzaus Kris taus Evangeliją, 
kurie t iki į jo prisikėlimą, gali 
su apaštalu šv. Paulium tarti: 
„Mirtis praryta pergalės. Mir
tie, kur yra tavo pergalė? Mir
tie, kur yra tavo akstinas? Mir
ties akstinas yra nuodėmė, o 
nuodėmės stiprybė yra įstaty
mas. Bet dėkui Dievui, kurs 
mums davė pergaję per mūsų 
Viešpatį Jėzų Kristų" <1 Kr. 
15,54-57). 

Ne be reikalo prie Jėzaus kapo 
atėjusioms moterims angelai 
pasakė: kam jieškote gyvojo 
tarp mirusiųjų? Jėzus ne tik 
apie savo gyvenimą ir kančią, 
apie savo mirtį ir prisikėlimą 
yra pasakęs apaštalams, kad jie 
neišsilakstytų, kaip avys, pa
lietus jų piemenį. Apaštalų tikė
j imas Jėzaus gyvenimu ir pa
siuntinybe yra svarbesnis ir di
desnis, negu jų pačių gyvybė ir 
troškimas, kad būtų atstatyta 
Izraelio karalystė. Jo prisikėli
mas buvo lyg užviršavimas visų 
Jėzaus žemiškų vargų, kančių. 
nes savo prisikėlimu jis parodė 
savo dieviškumą, savo pasiun
tinybės žemėje svarbą ir savo 
užmokestį su Dievu Tėvu. tai 
yra švenčiausioje Trejybėje, iš 
kurios Kristus niekada nebuvo 
pasitraukęs. Dėlto ir šv. Paulius 
taria: ..Jei t ik šiame gyvenime 
turime vilties Kristuje, mes 
labiau apgailėtini už visus žmo
nes" (Kr. 15,19). Bet Kristus 
prisikėlė, prisikelsime ir mes. 
kurie tikime Jėzaus dievišku 
prisikėlimu. 

P . A. 

L I E M E N E I Š G E L B Ė J O 
NUO M I R T I E S 

Piktadarys paleido šūvį į 
South Chicago policininką Gary 
Gradle. bet jį nuo mirties iš
gelbėjo neperšaunama liemenė, 
kurią tuo metu jis dėvėjo. Tas 
policininkas, jau penkeri metai, 
kaip yra šioje tarnyboje. I jį 
buvo paleistas šūvis kovo 23 d. 
visai iš arti . tamsioj šalutinėj 
ga tve l ė j . P i k t a d a r y s spėjo 
pabėgti. 

DIENORAŠTIS 
IŠ VOKIETIJOS 

RIMVYDAS SIDRYS 
12 

Mano karalija yra ne tai. ką 
aš t u n u . o tai . ką aš kuriu. 

.9 Smiles 

Sunkiausios tos kančios, 
kurias žmogus pats sau sudarė. 

Sofoklis 

Pavakare leitenantas Chusel vis dėlto atvežė iš 
lovos ištrauktą Koneffkę. Įlindęs į savo guminę 
šarvuotę, kaip ir vakar, jis vėl dusdamas ir klupdamas 
ragožinosi į viršų. Mon chėr confrėre! - atskambė
jo jo balsas jau iš tolo. J is ėmė pasakoti apie arthri-
tis deformans, bet šefas nutraukė jo kalbas, parodė 
tuščią karstą, iširusį skeletą ir paprašė rekonstruoti 
griaučius taip, kaip jie karste turėtų gulėti. Daktaras 
ryžtingai griebė suskilusią kaukolę ir ilga: vartė ją 
rankose. „Na kaip, kur priklauso jo žandikaulis?"— 
paklausė šefas. „Man labai gaila, bet tai man šiuo atve
ju lieka neaišku" — oriai atsakė daktaras ir kreipėsi 
į mane: „Kolega, gal jūs tą galite parodyti?" - „Palik 
jį vieną", — sušnypštė man į ausį Gonzales. Koneffkę 
dar kelis sykius apsuko tą kaukolę be veido ir įdėjo ją 
į karstą. Rinkti kaulus iš krūvos nesiderino su dak
taro orumu, jis pasiėmė sau padėjėju buvusį Tue-
bingeno kreisleiterį, kuris klusniai nešiojo nurodytus 
kaulus tą vieną žingsnį iki karsto. Pamažu jo kuriamas 
skeletas įgavo formas ir man vis sunkiau darėsi 
suvaldyti juoką, turėjau kelis sykius krenkšt:; nosinę. 
Šefas irgi šypsojosi daug sakančia šypsena Daktaro 
Koneffkę sukurtas Homo sapiens labai priminė Mun-
chauseno'o pasakose vaizduojamus mėnulio gyventojus. 
Jo abi mentys gulėjo skersai krūtinę, į jas rėmėsi 
šlaunikauliai. žastikauliai ei buvo nukelti i koias. Abi 

ulnos buvo vienoje pusėje, abi tibijos kitoje. Visus 
smulkius kaulus daktaras urmu supylė į karstą. „Ar 
dabar tas skeletas anatomiškai teisingai rekonstruo
tas?" paklausė Gonzales. „Gal ne visai" atsargiai paste
bėjo daktaras ir pasilenkęs pataisė nukrypusias menčių 
viršūnes, taip kad jos durtųsi viena į kitą. Šefas tuo 
pasitenkino ir parodė į tibijas. — „O jos ar teisingai 
guli?" Daktaras sumišęs pavartė rankose tibijas, 
pagaliau ryžosi: apsuko jas galais antraip ir paguldė į 
seną vietą. Akimis jis įsismeigė į šefo veidą ir atrodė 
kaip gimnazistas stebintis mokytoją su rūpesčiu, ar 
gerai jis atsakė, ar gal dar. pavojų įžvelgęs, suspėtų 
drėbti priešingą atsakymą. Gonzales parodė jam talus 
kaulą. — „O kas šitas kaulas, kur jis priklauso?" 
Daktaras pavartė kaulą ir jį paniekinamai atstūmė. 
— „Ką aš galiu žinoti, juk aš nesu osteologas. Iš viso 
aš nesuprantu, kodėl aš vienas turiu dirbti už visus. 
Pulkininkas Robinaud man užtikrino, kad čia bus pa
kankamai daktarų ir man neteks dirbti darbo neati
tinkančio mano specialybei. O, pone.būkite toks kilnus, 
man akiniai smunka" — kreipėsi jis į arti stovintį kari
ninką. Pulkininkas su šypsena pataisė daktarui 
akinius. 

Šefo tačiau daktaro argumentai nepaveikė ir jis pro 
šypseną j ; dar kamantinėjo su raktikauliu su 
kulnakauliu, kurį daktaras priskyrė prie krūtinės 
slankstelių. Turbūt daugiausiai galvą sukti daktarui 
teko dėl vieno mažo kauliuko. Gonzales norėjo žinoti 
ar tai žmogaus, ar gyvulio kaulas. Daktaras ilgai 
svyravo, krenkštė . kalbėjo su savimi, pataikęs 
momentą sušnibždėjo Tuebingeno kreisleiteriui, kad 
jis turi žinoti kieno šitas kaulas, nes jis pats jį atnešė. 
Bet rv^tis re ikė in Tai crvvnlin k»ii l»«" — «TVji<mr*»T>fte 

daktaras. Kaulas tačiau buvo visai ne kaulas, o akmuo. 
Dabar paėmė žodį kapt. Rabast. pareiškė, kad mes 

j au pakankamai prisimokėm anatomijos ir kad dr. 
Koneffkę pakankamai įrodė savo sugebėjimus. Atsi
stojęs prieš daktarą kapitonas išsitempė ir karišku tonu 
užkomandavo: „Nuo šiol t amsta esi atleidžiamas nuo 
tarnybos, tamstai draudžiama įžengti į darbovietę ir 
taip pat draudžiama apleisti Schoembergą. Tamsta turi 
sėdėti viešbutyje ir laukti tolimesnio įsakymo. Com-
pri?" — „Non" — sušnibždėjo Konfeffke, susirietęs į 
klaustuką. „Išverskit jam!" 

Automobilis parvežė Koneffkę į kaimelį, mes su 
šefu grįžome pėsti. Šefas visą laiką t ik ir kalbėjo apie 
„šitą tipelį, šitą barzdočių — barbichon", kar tu piktin
damasis ir juokdamasis, vis purtė galvą ir kartojo — 
„Non, c'est t rop" — Šito jau per daug. 

Dr. Boesz tą dieną buvo išvažiavęs į Lindau savo 
daiktų parsivežti. Tos vaizdingos uniformos su rau
donais kryžiais jis daugiau nebenešiojo. Grįžo jis tik 
po poros dienų, nenujausdamas kokie debesys renkasi 
virš jo galvos. Tie patys juodi debesys iš kurių perkūnija 
nutrenkė vargšą daktarą Koneffkę. dabar persikėlė 
prie dr. Boesz, nieko gero jam nežadėdami. Šefas dirb
damas vis monologavo apie — „Ce type la, le barbichou 
et l'autre, le chef — mėViecin du police de Budapest" 
— „Mes pažiūrėsim" — kalbėjo jis. „Nors gal ir negražu 
jį egzaminuoti, atsižvelgiant, kad j is yra Budapešto 
policijos medicinos šefas, o aš tik eilinis teismo gydyto
jas, bet aš vis tiek pat ikr insiu jo žinias. Ir tegu jis man 
tik nieko nemokės, tai bus jam fit, kaip ir anam" — 
ir šefas a t i t inkamu kojos mostu parodė, kas bus 
Budapešto policijos medicinos šefui. 
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LIETUVIAI CALIFORN1JOJE 
KOVO 11-SIOS METINIV 

MINĖJIMAS 

Los Angeles lietuviai kovo 10 
d. Sv. Kazimiero parapijos salė
je įspūdingai paminėjo Lieutvos 
Nepriklausomybės atstatymo — 
1990 m. kovo I l s i o s metines. 
Scenoje, šalia Lietuvos vėliavos, 
stovėjo dar 14 Lietuvai draugiš
kų valstybių vėliavos. Pro
grama vyko anglų kalba, nes 
buvo pakviesta kelios dešimtys 
žymių amerikiečių — valdžios 
pareigūnų, organizacijų bei po
litikos veikėjų. 

Programa pradėta solistui A 
Polikaičiui, kar tu su visais da
lyvaujančiais, sugiedant JAV 
himną. Tadas Dabšys perskaitė 
Lietuvos parlamento 1990 m. 
kovo 11d. visam pasauliui pa
skelbtą Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo aktą. Invoka-
ciją sukalbėjo Šv. Kazimiero pa
rapijos tarybos vicepirm. D. Po-
likaitienė. 

Minėjime dalyvavo 4 kongres
manai. šalia Estijos ir Latvijos 
konsulų — Danijos. Islandijos, 
Norvegijos ir Švedijos generali
niai konsulai, lenkų, slovakų, 
vengrų, vokiečių, vietnamiečių, 
bulgarų, kiniečių ir kitų tauty
bių organizacijų atstovai bei 
keletas įvairaus rango valdžios 
pareigūnų. 

Įvadine kalba minėjimą pra
dėjo Lietuvos gen. konsulas V. 
Čekanauskas, pavaizduodamas 
laikotarpį ir sąlygas, kai 1940 
m. Lietuva buvo okupuota so
vietų kariuomenės. Si kalba 
buvo skirta svečiams, juos supa
žindinant su okupacinio periodo 
part izaniniu pasipriešinimu, 
tautos sudėtomis aukomis, kai 
trečdalis tautos buvo okupacijos 
aukos. Nežiūrint represijos, tau
ta nepalūžo, siekė laisvės. Sau
sio 13 buvo pareikalauta net 
kraujo aukų. bet ir tai neįbau
gino. Vasario 9 d. plebiscite 
dauguma balsavo už nepriklau
somybe. Sovietų elgesys priešta
rauja tautos apsisprendimui ir 
šmogaus teisėms, kas buvo pat
virtinta Helsinkyje. Lietuvos 
įjungimas į Sovietų Sąjungą 
vartojant jėgą. teisiškai nega
lioja. 

Amerikos lietuvių požiūrį į 
Lietuvos gyventoju teise gyven
ti nepriklausomoje valstybėje 
perdavė šventės organizacinio 
komiteto vardu V. Z. Viskanta. 
Jis padėkojo JAV. remiančioms 
Lietuvos reikalus, ypač kongre
sui, pasmerkusiam nekaltų be
ginklių žmonių žudynes Vilniu
je. Dėkojo prezidentui George 
Bushui už 5 mil. humanitarinę 
pagalbą, bet kar tu pažymėjo, 
kad ta pagalba buvo „pavėluo

ta ir nepakankama" Išre 
nusivylimą kad Paryžiuje v\ ks-
tant Europos saugumo ir bend
radarb iav imo konferencijai 
(CSCE), kai Danijos. Švedijos. 
Anglijos ir kitų valstybių atsto 
vai reikalavo, kad Pabaltijo 
valstybės būtų įsileistos į šia 
konferenciją. JAV delegacija 
laikėsi pasyviai, ir tai sudarė 
pretekstą sovietams Pabaltijo 
respublikų reikalą laikyti jų 
vidaus problema. Jei Vakarai 
leis. sovietai ginklais ir šantažu 
privers baltiečius į-ijungti į taip 
vadinamą naują sąjungą, kaip 
tai įvyko 1956 m. Budapešte. 
1968 m. Pragoję ir šiemet Vil
niuje ir Rygoje. Mes prašome tik 
moralinės paramos — pripaži 
nimo. 

Čia V. Z. Viskanta pateikė 
suformulavęs JAV vyriausybei 
ir kongresui šiuos punktus: 

kad būtų įsteigta JAV misija 
(kultūrinė, prekybos ar informa
cijos' Vilniuje: 

kad JAV Prezidentas pasiųstų 
aukšto lygio delegaciją i Lietu
vą, kaip tai padarė kongresas; 

kad pakviestų prof. V. Lands
bergį į VVashingtoną, ne kaip 
privatų asmenį, bet kaip Lietu
vos respublikos prezidentą: 

kad paragintų Sovietų Sąjun
gą išvesti iš Lietuvos KGB ir ka
riuomenę: 

kad paremtų Pabaltijo respub
likų įstojimą į CSCE. 

Islandijos, kuri pirmoji pripa
žino Lietuvą de facto. gen. kon-
sulei Halla Linker tarus žod;, ji 
buvo pagerbta visiems atsisto
jus, perjuosiant tautinių raštų 
juosta ir įteikiant Vilniaus 
universiteto 400 metų jubilie
jaus sidabrini medalį. 'Tokiomis 
juostomis buvo perjuosti ir mi
nėjime dalyvavę kongresmanai 
ir gen. konsulai* 

Iš eilės kalbėjo kongresmanai. 
Pirmiausia pasisakė kongres-
manas VVilliam E. Dannemeyer. 
Jo pareiškimo svarbesnės min
tys: komunizmo sistema nevei
kia, tik jos vadai stengiasi išsi
laikyti savo privilegijuotose po
zicijose, todėl nenori reformų. 
J is sakė. turėtų būti atšauktos 
duotos prekybos palankumo są
lygos su sovietais. Pasisakė už 
nepriklausomybe ir žmogaus 
teises. 

Kongresmanas Christopher 
Cox, jau antrą kartą lankęsis 
Lietuvoje, sakė. kad Islandijai 
pripažinus Lietuva de facto. jos 
pavyzdžiu paseks ir JAV. Pa
smerkė Gorbačiovą, susidėjusi 
su kietosios linijos šalininkais. 
KGB ir armija Paminėjo ką 
matęs Vilniuje — parlamentas 
pasiruošęs gintis. Sakė. kad Vil
niaus universitetas pravedė 
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Kovo I l s i o s minėjime Los Angeles. Iš k.: 
Cox, Z. Viskanta. A. Mažeik 

Fluornoy, Respublikonų 
r kt. 

partijos atstovas. 

viešosios nuomonės tyr imą, 
kuriuo nustatė, kad Grobačiovą 
remia tik 3 nuošimčiai gyvento
jų. Lietuvos vyriausybė ragina
ma derėtis su sovietais, bet jie 
nenori ka'bėti su Lietuvos dele
gacija. Jis iškėlė Lietuvos pre
zidento V Landsbergio tak t iką 
- taikiu būdu siekti Lietuvai 

nepriklausomybės. Gorbačiovas 
vaidina Lincolną, bet ski r tumas 
didelis: Lincolnas kovojo už žmo
gaus teises, o Gorbačiovas nori 
palaikyti vergiją. 

Kongresmanas Dana Rohrba-
cher teigė, kad blogis tebeegzis
tuoja. JAV sunaikino I rane 
sovietų gamybos tankus. Atėjęs 
laikas iššluoti komunizmą į są
vartyną. Turi būti užkirstas ke
lias piktnaudoti valdymą. Netu
ri būti remiamas Kremliaus re
žimas. JAV stovi laisvės pusėje 
ir remia jos siekiančius. 

Kongresmanė Maxine Wa-
ters pasmerkė smurto veiksmus 
Lietuvoje. Sakė. jog karui pasi
baigus Persų įlankoje, JAV pre
zidentas tur i te ikt i didesnį 
dėmesį Lietuvai. Ji sakė, kad 
kalba esanti pigi, jei neremia
ma darbais. Užtikrino Lietuvos 
reikalu savo paramą, sakyda
ma, kad „mano asmenyje jūs tu
rite Lietuvos draugą". Laisve ir 
nepriklausomybe turi naudotis 
visi žmonės. 

Larry Caroll, TV 9 kanalo ko
mentatorius, pasisakė esąs visų 
pavergtųjų draugas. Lietuvių 
tauta po 50 metų prievartos, 
anksčiau ar vėliau, bus laisva. 
Pasmerkė sovietus, pavartoju
sius tankus prieš laisvę mylin
čius žmones. J i s pasakojo, kad 
jo žmona bėgo 500 mylių nuo 
komunistų iš Etiopijos į Keniją, 
pagaliau pasiekė JAV. Negali 
būti taikos be laisvės. 

Paulą Boland, Californijos 
vals* mėlio atstovė, kal
bėjo, kad sausio 15 pirmas 
seimelio veiksmas buvo priim
ta rezoliucija, smerkianti sausio 
13 \. Sovietų įvykdytą 

^riklių lietuvių žu-
ašė, kad ir ateityje 

"įuojama apie pana-
I pažeidimus. 

į kuriuos žadėj reaguoti. 
Bella L. Mee-e. Californijos 

gubernatoriaus asistentė, per
davė gubernatcraus Pete Wil-
son pasirašytą Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo pami
nėjimo proga raštą, kuris čia pat 
buvo perskaitytas. 

Los Angeles miesto tarybos 
priimtą šia proga > ezoliuciją, šio 
distrikto tarybos nario (coun-
cilman) Mike Woo vardu, perda
vė jo asistentė. 

Minėjimo programą sklan
džiai vedė ir su svečiais su
pažindino Vytautas Vidugiris ir 
adv. Žibutė Br:nkienė-Alex. 

E. Kulikauskas parodė vaiz
dajuostes, kuriose buvo nužymė
t a s Lietuvos kelias į laisvę. 

Meninėje dalyje Šv. Kazimie
ro parapijos ir jaunimo „Spindu
lio" chorai padainavo atskirai 
po vieną dainelę ir dvi bendrai 
(Jungtinis choras), diriguojant 
muz. V Raliui, akompanuojant 
B. Mūrui. 

Programa baigta Lietuvos 
himnu. 

Po programos žemutinėje sa
lėje buvo vaišes. Skanų maistą 
LB prašant, paruošė Lietuvos 
Dukterys (pirm. R. Gasparonie-
nė». 

Šį minėjimą bendromis jėgo
mis rengė ALT-a (pirm. A. Ma
žeika), LB vicepirm. E. Kuli
kauskas), Tautos fondas įpirm. 
A. Markevičius). Koordinavo 
Lietuvai remti komitetas (pirm. 

V. Z. Viskanta). Pasiskirstę 
įvairius darbus a t l iko: R. 
Dabšys. D. Trotmanaitė, R. 
Gasparonienė, V. Barkus, P. 
Maželis; jiems, kai kuriais atve
jais, talkino bei pagelbėjo: R. 
Mulokas, J. Venckus, D. ir J. 
Navickai, R. ir R. Kontrimai, M. 
Gureckas, H. Vidugirienė, Z. 
Tarasevič, J. Raulinaitis ir 
daugelis kitų. 

Rengėjai mano, kad būtų nau
dinga, jei lietuviai laiškais ar 
telefonu padėkotų minėjime da
lyvavusiems kongresmanams, 
ypač turėtų tai padaryti gyve
nantieji šių kongresmanų dist-
riktuose. 

Ig. Medžiukas 

Iš literatūros man turbūt dau
giausia patinka eilėraščiai ir 
pasakos, kurios tur i truputį 
fantazijos. Eilėraščiai leidžia 
žmogui išreikšti tai , ką jis 
jaučia. Žmogus gali rašyti apie 
ką jis galvoja, svajoja... Vieni 
eilėraščiai rimuoja, kiti visai ne. 
Pavyzdžiui, štai vienas, kuris 
rimuoja: 

Vasaros rytas 

Melsvas rūkas žemę niaukso 
Teka saulė pilna aukso 

— Labas rytas, saulužėle! 
Atsidus laukai sužėlę! 

Kas gi matė, kas gi žino 
Kiek gyvybės už beržyno? 

Aštrios žagrės dirvą pjausto, 
Tuoj kirs pievą, perlais austą. 

Čiulba ulba žalias miškas 
Upė sidabru ištiškusi 

Saulė, pievos, plotai javo... 
Ei, artojau, viskas tavo! 

Tu prieš saulę art išėjęs 
Būsi jos žiedų nešėjas. 

Kar t a i s e i lėraščia i t u r i 
daugiau, negu vieną reikšmę. 
Skaitai ir galvoji, apie ką skai
tai ir ką kitą tai simbolizuoja. 
Pasakose, kur gyvūnai kalba ar 
fantastiški dalykai įvyksta, 
man labai patinka. Kartais 
juokinga ir įvairiau, jeigu 
visokie keisti įvairumai yra 

ISPĖJIMAS TURISTAMS 

„Travel-Hoiiday" (gruodžio 
mėn.) įspėja turistus, kad Mask
voje vengtų Intouristo ope
ruojamo Glazour Cafe resto
rano, kuris priima tik „kietą" 
valiutą. Šeši amerikiečiai užėję 
papietauti turėjo sumokėti apie 
500 dolerių. Jiems priskaičiavo 
ir ta i , ko jie nebuvo užsakę, ko 
nenorėjo, pvz.. ant stalo buvo 
gėlės, (jų, aišku, nesuvalgė, jas 
paskui pastatė ant kito stalo), už 
jas reikėjo sumokėti 18.48 dol.. 
įėjimo mokestis 30.36 dol., vai
siai 67.48 dol., „appetizers" 
199.76 dol. Gulbės grietinėlės 
tai nebuvo. 

Los Angeles kovo 11-tos minėjime. Iš k. 
Maxine Waters ir D. Navickaitė. 

Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

JAV* konp-esmana. Kovo 11-tos minėjime Los Angeles. I? 
kongr. D Rohrabacher ir kongr. C. Cox. 

Z Viskanta. 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZE BRAZDŽIONYTF, 

Kandien nuo pirmadienio iki penktadienio. 
f*:30 - JfcOO v. vakaro 

Visos laido* iA WCEV stoties 
1450 AM bnngs 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs. IL. 604*0 

M 708> 89-2511 . Tel-FAX OS70 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 

ESEE 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312)254-4470 
BRiDGEVIEVV 

8929 S HARLEM AVE 
(708) 598-9400 

pasakose. Kartais t a m tikri 
gyvuliai yra par inkt i , kad 
s imbolizuotų tam t ik rus 
žmones, pavyzdžiui stiprius, 
greitus, milžiniškus, kvailus, 
protingus, gudrius ir tuo rodo tų 
žmonių santykius. Pavyzdžiui, 
„Žalčių kara l ienė je" viena 
mergaitė buvo priviliota ištekėti 
už žalčio, o kai devynerius metu 
išgyvena jūros dugne, prašo 
žalčio, kad leistų jai aplankyti 
savo tėvus . Žal tys leido 
aplankyti devyniom dienom ir 
sakė Eglei, kad grįžtant pa
šauktų jį slaptu šūkiu. Kai 
broliai išgirdo, kad Eglė turėjo 
taip ilgai gyventi su žalčiu ir 
kad jis jos neišleido iš požemio, 
jie labai supyko ir norėjo 
užmušti žaltį. Jie bandė pri
versti Eglės sūnus išduoti šūkį. 
Kai jie surado Eglės dukrą 
Drebulę, ji greit viską išpasako
jo, nes pamatė, kad ją rykštėmis 
žada mušti. Broliai priėjo prie 
jūros kranto sušuko šūkį ir, kai 
pamatė žaltį, greit sukapojo. 
Devinta diena greit atėjo ir Eglė 
grįžo atgal į jūrą ir surado 
negyvą ža l t į . J i nubaudė 
Drebulę, kad ji išdavė šūkį. 

Šioj pasakoj žaltys vaizduoja 
godų vyrą, kuris priverčia, kad 
Eglė būtų jo žmona. Pasakos 
rodo, kaip vienas žmogus su 
k i tu sugyvena. Kar ta i s jie 
skriaudžia, apgauna, kartais pa
deda. Tokios pasakos bando 
mokyti, kaip žmonės tikrai 
turėtų geriau sugyventi. 

Va idas Sekas 
Los Angeles 

AMERICAN EXPORT — IMPORT INC. 
Chlcago, IL 60441, U.S.A. 

UKRAINA — LIETUVA — LATVIJA — ESTIJA 
BALTARUSIJA — MOLDAVIJA — KRYMAS 

Leningradas, Maskva 
NAUJIENA! 

* Garantuotas siuntinio pristatymas į namus žemiausia kaina. 
Patikimas, išbandytas patarnavimas! 

* Visos išlaidos įskaitytos į persiuntimo kainą. 
Gavėjui nebereikia mokėti. 

* Siunčiame vartotus ir naujus drabužius. Minimum 5 kg. arba 12 sv. 
MAKSIMUMUI NĖRA RIBOS. 

* Standartiniai maisto siuntiniai — reguliarios arba express siuntos. 
Pristatome per 2-3 savaites. 

* Pinigai persiunčiami tiesiai adresatui. Pristatome ir asmeniškai. 
* Taip pat pristatome gėles. 
* Parduodame automobilius Sovietų Sąjungoje. 

Atsižvelgiant į sunkią jūsų krašto padėtį, mes, kiek galima, 
sumažiname persiuntimo ir patarnavimo kainas JAV-bėse 

R & R INTERPOSTMIR CO. 
Parcels & Services 

1055 Broadway 
Buftato, NY 14212 

Tel. (716) 894-9880 

Darbo vai.: antrd — penktd 10-5. seštd 10-4 
Uždaryta: sekmd.—pirmd. 

Ž. Brinkienė-A)ex. kongreswoman 

B£l midlcind Padera! 

IDUINOUSMC 
l £NOER 

1991 METŲ KELIONĖS Į 
LIETUVĄ 

301 Gegužės 14-30 d. 
Lietuvoje 14 naktų. Berlyne 1 naktis. 

302 Birželio 10-27 d. 
Lietuvoje 14 naktų. Kopenhagoje 2 naktys Lankysimės 
Rainiuose (paminklo šventinime) Kryžių kalne. Vilniu
je. Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. 

303 Liepos 23 — Rugpjūčio 9 d. 
Lietuvoje (Sporto šventė) 14 naktų, Berlyne 2 naktys 

304 Rugpjūčio 12-26 d. 
Kopenhagoje 1 naktis, Vilniuje 4 naktys, Kaune 3 
naktys, Klaipėdoje 3 naktys, Šiauliuose 1 naktis. 

305 Rugsėjo 9-25 d. 
Lietuvoje 14 naktų, Kopenhagoje 1 naktis. 

306 Spalio 7-24 d. 
Lietuvoje 14 naktų, Kopenhagoje 1 naktis. 
Su visomis mūsų grupėmis gali skristi ir pavieniai 

keliautojai, turintieji privačius iškvietimus. 

Smulkesnėms informacijoms kreiptis: AMERICAN 
TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 So. Wetorn Ave., 
Chlcago. III. 60643. Tstf. 312-238-9787. 



JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENES VEIKLA DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. kovo men. 30 d. 

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba posėdžiavo savo 
būstinėje kovo 16 d. Kiekvienas 
posėdžio dalyvis pas ida l ino 
žiniomis apie atliktus darbus ir 
artėjančius projektus. 

Lietuvos įvykiai 

Paskutiniuoju laiku visiems 
didelius rūpesčius kėlė „Kruvi
nojo sekmadienio" įvykiai ir jų 
pasekmės. Tarp sausio ir kovo 
mėn. JAV LB apylinkės daug 
ko pasiekė savo vietovėse, nes 
tame laikotarpyje buvo Vasario 
16-osios minėjimai ir kovo 
11-osios paminėjimai. JAV LB 
krašto valdyba prisijungė prie 
įvairių demons t rac i jų ir 
simpoziumų krašto valdybos 
narių dalyvavimu, su pagalba 
ar finansine parama. 

Washingtono būstinės vadovė 
Asta Banionytė nuolat pala iko 
ryšius su buvusiu būstinės tar
nautoju (ir buvus iu J A V 
Lietuvių Jaunimo sąjungos 
pirmininku) Darium Sužiedėliu, 
kuris šiuo metu gyvena Lietu
voje. 

Sioux City, JAV Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės valdy
bos pirmininkas Juozas Ulans-
kas. Visuomeninių reikalų tary
bos narė Regina Narušienė kar
tu su 10 kitų Iowa lietuvių 
aplankė Iowa gubernatorių Ter-
ry Branstad ir išrūpino kovo 
11-osios paskelbimą „Lithuania 
Day". Be to, grupė kalbėjosi su 
Iowa valdžios pareigūnais apie 
projekto , ,Our C o m m o n 
Ground" medicininių reikmenų 
pagalbą Lietuvai. Kitų apylin
kių valdybos taip pat turėjo įvai
rių pasisekimų, raginant savo 
narius rašyti laiškus laikraščių 
redakcijoms ir pan. 

Visuomeninių reikalų t a ryba 
suredagavo „Gift of Vi ln ius" 
foto albumą, kurį išleido JAV 
Lietuvių Bendruomenė. Albu
me išspausdintos nuotraukos iš 
Lietuvos, kur ios va i zdž i a i 
apibūdino „Kruvinąjį sekma
dienį". Be to, buvo a t r ink tos 
citatos iš pagrindinių JAV dien
raščių vedamųjų ir iš k i tų 
šaltinių. Washingtono LB būs
tinė parūpino albumo kopiją 
kiekvienam Kongreso nar iu i . 

Socialinių Reikalų taryba pla
tina video juostą, rodančią 
„Kruvinojo s e k m a d i e n i o " ' 
vaizdus. 

Pašto blokada tarp JAV-ių ir 
Lietuvos vyko nuo gruodžio 
mėn. pabaigos ligi kovo trečios 
savaitės. Į JAV LB būst inę 
žmonės pradėjo skųstis dėl pašto 
negalavimo. Žmonės negavo nei 
prenumeruojamos spaudos, nei 
laiškų iš Lietuvos, giminės ir 
draugai negavo pašto. JAV LB 
Washingtono būstinės vedėja 
Asta Banionytė šiuo reikalu 
rinko duomenis ir kalbėjosi su 
JAV valdžios pareigūnais Vals
tybės departamente ir Kongreso 
pašto komitete (House Post Of
fice and Civil Service Commit-
tee). Per vieną mėnesį būs t inė 
gavo daugiau kaip 300 užpil
dytų anketų iš žmonių, kur ie 
norėjo uždokumentuoti savo 
nepasitenkinimą. Buvo užtik
rinta, kad paš tas iš JAV-
bių buvo persiųstas ligi Mask
vos normal ia is ke l ia is per 
Frankfur tą , bet , p a s i e k ę s 
Maskvą, kažkur „užkliuvo". 

Pagalba Lietuvai 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
adminis t ruojamas . .Dovana 
Lie tuvai" fondas specialioj 
„Laisvė" sąskaitoje nuo sausio 
13 d. rinko lėšas pagelbėti 
„Kruvinojo sekmadienio" metu 
žuvusiųjų šeimoms. 7000 dol. 
jau buvo asmeniškai nuvežta j 
Lietuvą ir įteikta prez. Lands 
bergiui tam reikalui. 

Socialinių reikalų ir Religinių 
reikalų tarybų nariai įsteigė 
„Vaikų vilties" komitetą padėti 
Lietuvoje gyvenantiems vai 

kams pasinaudoti „Shriners" 
ligoninėse teikiama nemokama 
pagalba. Komitetui , kuriam 
p i r m i n i n k a u j a dr. Regina 
K u l i e n ė , r e i k ė s a p r ū p i n t i 
keliones va ikams ir kar tu su 
ja is atvažiuojantiems jų šeimos 
nariams. Vaikų diagnozės turės 
at i t ikt i „Shr iners" ligoninių 
reikalavimams, nes jos specia
lizuojasi ortopedinių, neurolo
ginių ir nudegimo negalavimais. 
„Vaikų vil t ies" komiteto ad
ministraciniais reikalais rūpin
sis Teresė Soliūnienė. 

Švietimo taryba (vėliau prisi
dedant Socialinių reikalų tary
ba i ) r e n k a m o k y k l i n i u s 
reikmenis, džiovintą maistą ir 
rūbus bei avalynę Lietuvos 
mokyklų vaikams. Konteineris 
bus siunčiamas tiesiog Lietuvos 
Švietimo ir kul tūros minis
terijai. Iki šiol lituanistinių 
mokyklų vaikai ir jų tėvai labai 
gražiai prisidėjo savo siun
tiniais. Be to, viena Gary, IN. 
ka ta l ikų mokykla ta ip pat 
pr is iuntė mokinių velykinę 
dovaną Lietuvos vaikams. 

Š v i e t i m a s 

Švietimo tarybos pirmininkė 
Regina Kučienė pranešė, kad 
išleistas vadovėlis „Easy Way to 
Li thuanian" . kuris su garsa-
juostės pagalba padės suau
gusiems pramokti lietuviškai be 
mokytojo pagalbos. Taip pat 
baigiama ruošti dr. Danguolės 
T a m u l i o n y t ė s „ L i e t u v i a i s 
norime ir būt i" vadovėlio antro 
ji dalis ir iš leista Viktoro 
Šimaič io knyge lė va ikams 
. .Pasakėlių ša l is" . Švietimo 
tarybos gauna prašymų nauju 
knygelių išleidimui. 

Jau nuo mokslo metų pradžios 
l i tuanistinių mokyklų direk 
toriai gavo pranešimus ir ragi

nimus užregistruoti savo mo
kyklas į Dainų šventę, o jau sau
sio mėn. pradžioje išsiųstos 
gaidos. Paskutinėmis žiniomis 
vaikų ir jaunių choristų Dainų 
šventėje bus 300, kurie atsto
vaus 8 lituanistinėms mokyk 
loms. Tolimiausias keliones pa

j a u pranešta, k sen. Dixon 
dalyvaus Dainų ntėje. Gal
vojama, kad 6000 su viršum 
vietų talpinantis L'niversity of 
Illinois paviljonai arti 11,000 
su dalyviais) gre : prisipildys, 
jeigu dalyvautų Lietuvos Aukš
čiausiosios tarybo pirmininkas 

mm 

tirs maždaug 15 mokinių iš Los Vytautas Landsi^rgis. buvęs 
Angeles Šv. Kazimiero JAV prezidentą- Ronald Rea 
mokyklos ir 45 iš Clevelando gan bei kiti aukš; pareigūnai. 
Šv. Kazimiero mokyklos bei To- Norom nenorom Muzikos šven-
ronto Maironio mokykla. Kiti tė turės ir politin; atspalvį, 
mokiniai yra iš Chicagos ir Lietuvių Muziko- šventė ne 
apylinkių. vien Dainų švente, bus ir 

Balandžio 7 d. Švietimo tary- religinis koncertas. Kultūros 
ba sušaukia mokytojų darbo tarybos premijų šventė. 

Lietuvių operos .1 Lituani'* 
pastatymai, įvairios meno pa
rodos ir kiti įvykiai Iš viso įvai
rių renginių ruošos komitetuose 
dirba daugiau kaip 100 darbščių 
asmenų, o iš Lietuvos atvyksta 

konferenciją. 

Kultūra 

Didžiausiu 1991 m. kultūriniu 
įvykiu reikėtų laikyti Lietuvių 
Muzikos šventę gegužės 15-28 
dienomis. Rengimo komiteto 
pirmininkas yra Stasys Baras: 
vykdomajam komi te te yra 
Kultūros tarybos pirmininkė 
Dalia Kučėnienė ir JAV LB 
krašto valdybos narė Birutė Ja
saitienė, kuri rūpinosi Muzikos 
šventės* finansiniais reikalais. 
Ramunė Kubiliūtė rengimo 
komitete yra protokolų sekre
torė. Kovo 18 d. buvo sušaukta 
organizacijų ir spaudos atstovų 
konferencija Seklyčioje. 

Muzikos šventės biudžetas 
gali siekti 300.000 dol. Visų 
renginių pajamos ir išlaidos bus 
viename ižde. Labai svarbu šiuo 
metu reklamuoti Muzikos šven
tę savųjų ir kitataučių tarpe, 
kad renginiuose dalyvautų. 
Sylvia Foti ir jos komitetas jau 
išsiuntė daugiau 200 spaudos 
pakietų amerikiečių spaudos, 
radijo, televizjos atstovams ir 
biurams. Taip pat labai svarbu 
rasti mecenatu. Jau išsiųsta 

..0$ 
daugiau kaip 80 solistų. 
muz ikan tų , šokėjų, kurie 
aktyviai dalyvaus šventėje. 
Tarp kitko, jų apr.akvydinimu 
rūpinasi specialus komitetas, 
vadovaujamas J. Bobinienės. 

Kultūros taryba šiuo metu 
rūpinasi ne vien Muzikos 
švente , bet 1992 metais 
rengiama Šokių švente ir 
palaiko ryšius su Lietuvių 
išeivijos meno centro vadovybe 
ir kitomis kultūrinėmis įstai
gomis Lietuvoje. Galvojama, 
kad g3l pasiseks pravesti 
kultūrinę seserystę tarp dviejų 
„antrų kaimų" 'second rities > 
Kauno ir Chicagos. Kultūros 
tarybos iždininkas E. Holan-
der is padės su f inansinių 
reikalų tvarkymu artėjančiu 
Lietuvos „Ekrano" koncertų 
metu. 

Kita veikla 

JAV Lietuvių Bendruomenės 

Kovo 6 d. Washingtono Lietuvių Bendruomenes delegacija aplanke kongr. Steny Hoyer - Helsin
kio komiteto kopirmininka. kuris lankėsi Lietuvoje ir išsamiai papasakojo savo įspūdžius. Iš 
kairės: Pr Baltakis. Aleksandras Dobrininas, Rūta Rinkevičiene. dr Juozas Laukaitis. Audrone 
Pakštienė, kongr Steny Hoyer, Teresė Landsbergienė, Gene Vasaitiene ir Romas Kasparas. 

apylinkė, kurios pirmininkas yra 
Tomas Markvaldas. Milvvaukee. 
VVI. naujos apylinkės pirmi
ninkas vra Viktoras Narušis. 

Lietuvių Jaunimo sąjungos su
važiavimas ir valdybos rinkmai 
vyks penktame JAV LJS poli
t iniame seminare balandžio 

Springfield. IL. steigiasi nauja mėn . Washingtone. Taip 
apylinkė, kurios pirmininkas 
yra Tom Makarauskas. Sioux 
City. IA. pagyvėjo veikla su 
pirmininku Juozu Ulansku. 
Mažesnės apylinkės Havvaii ir 
Arizonoje palaiko ryšius su 
kitomis etninėmis grupėmis ir 
pasikvietė JAV-se besilankan
čius Lietuvos par lamento 
narius. 

Gegužės mėn. vyks JAV Lie
tuvių Bendruomenės tarybos 
rinkimai. Rinkiminei komisijai 
pirmininkauja Pranas Joga ir 
talkininkauja Juozas Biliūnas 

pranešė JAV LJS valdybos 
narys Linas Orentas JAV LB 
krašto valdybos posėdyje kovo 
16 d. 

JAV LB vykdomasis vicepir
m i n i n k a s Linas Norus i s 
p r anešė , krašto valdybos 
nariams apie angliškai lei
džiamo žurnalo „Bridges" reika
lus. Buvęs redaktorius Eduar
das Meilus pas i t r aukė iš 
pareigų po 1990 m. gruodžio 
mėn. numerio išleidimo, nors 
lieka redakcijos narių. Kol 
ieškomas naujas redaktorius. 

daugiau kaip 13,000 šventę apylinkių veikla pagyvėjo: įsi-
reklamuojančių lankstinukų, iš- steigia naujos apylinkės ir 
siųsti laimėjimų bilietai, laiškai renkamos naujos valdybos. Min-
galimiems mecenatams ir pan. nesota vaLstijoje įsisteigė nauja 

ir Jonas Kazlauskas. Taryboje numerius redaguos kolektyvas. 
60 nar iu iš įvairių JAV 
vietovių, 19 iš jų yra iš Vidurio 
Vakarų. 

Jau 14 JAV Lietuviu Bend
ruomenės apylinkių prisiuntė 
krašto valdybai savo Vasario 
16-osios minėjimuose surinktas 
aukas, kurios paremia krašto 
valdybos veiklą. 

40 jaunuolių atstovaus JAV 
lietuvių jaunimui Pasaulio 
Lietuvių jaunimo kongrese 
Pietų Amerikoje 1991 m. pa
baigoje. Netrukus turėtų būti 
skelbiamos jų pavardės. JAV 

Sausio-vasario redagavo pats 
Linas Norusis, kovo ir balandžio 
mėn. numer ius redaguos 
Amerikos lietuvis Joe Arlaus
kas iš Virginijos, o gegužės mėn. 
numerį redaguos Nerija Gurec-
kaitė iš Hartford. CT. Žurnalas 
gana plačiai skaitomas ir turi 
potencialo pasiekti daugiau 
Lietuvą ir l ie tuvius pri
jaučiančius asmenis ir juos pa 
informuoti apie Lietuvą, 
lietuviškus įvykius ir bent 
viename skyriuje („Community 
with a Capital C"> apie JAV 

Lietuvių Bendruomenės veiklą. 
Per sunkius šių metų pir

muosius mėnesius VV'ashingtono 
būstinėje pradėjo dirbti Rūta 
Aidytė. kur i baigus antro
pologijos mokslus ir dirbus JAV 
taikos korpuse (Peace Corps). 
Ji ir trumpalaikis tarnautojas 
Christopher Matteson atėjo 
būstinės vedėjai Astai Banio
nytei į talką, kada tokia talka 
labai reikalinga. Atrodo, kad 
būstinės veikla nemažėja, o 
plečiasi. Kada tik reikalinga pa
galbos surišti besilankančius 
Lietuvos valdžios pareigūnus su 
atitinkamais JAV valdžios sky
riais, tuoj kreipiamasi į JAV LB 
Washingtono būstinę. Būstinė 
stengiasi kiek galima koor
dinuoti savo veiklą su kitomis 
lietuviškomis ir pabaltiečių 
būstinėmis ir taip pat ateina 
Lietuvos pasiuntinybes štabui į 
talka. JAV Chicagos būstinė, 
Visuomeninių reikalų taryba f ir 

jos Washingtone gyvenantis 
narys Arvydas Barzdukas, Wa-
shingtono Lietuvių Bendruo
menė. J a u n i m o sąjungos 
Washingtono skyrius dažnai 
bendradarbiauja, konsultuoja ir 
planuoja. Technologija <FAX. 
kompiuteriai ir pan.1 ne kartą 
pagreitino reagavimą į vėly
viausius įvykius. 

Lietuvos Nepriklausomybe minėjimas BrooMyno, N.Y., Kultūros Židinyje vasario 17 d. Iš kairės: 
Arūnas Čiuberkis. Rasa Allan Kazliene, latvių atstovas. Alfonsas Marcelinas. V\ • ras Alksni
nis. Lietuvos gen. kons. Vaclovas Kleiza, sol. Angelė Kiaušaite, Walter Ward - N'ew Yorko 
miesto atstovas. Viktorija Garbauskaitė - vedėja, estų atstovas, vysk. Paulius Baltakis, Frances 
Covalesky-Kavaliauskaite. dr. Jokūbas Stukas. sol. Asta Krikščiūnaitė ir Jurgis Valaitis. 

N'uotr. L. Tamošaičio 

DIDŽIOJI IŠEIVIJOS ŠVENTE 
S m a r k i a i a r t ė j a didžioji 

lietuvių išeivijos, o drauge ir 
atvykstančių iš Lietuvos meno 
atstovų, muzikos šventė, kuri 
įvyks Chicagoje gegužės 15-28 
dienomis. Prasidės net kiek 
anksčiau — meno parodomis 
Čiurlionio galerijoje. Lemonte ir 
Balzeko l i e t u v i ų k u l t ū r o s 
muziejuje. Toliau vyks (geg. 15 
d.) religinės muzikos koncertas 
Švč. M. Marijos par. bažnyčioje. 
Poezijos diena Jaunimo centre, 
opera „Lituani"' Morton audi
torijoje, baleto spektakis Mari
jos aukšt. mokyklos salėje, vėl 
operos spek tak l i s . Jaun imo 
pobūvis J a u n i m o cen t re , 
pamaldos bažnyčiose. Dainų 
šventė I l l inois universi te to 
pavil jone, v a k a r e pokyliai , 
pagaliau gegžės 28 d. atsisveiki
nimo koncertas Marijos aukšt. 
mokyklos auditorijoje. 

Tiems renginiams rūpestingai 

JUOZAS PRUNSKIS 

ruošiamasi, į rengimo darbus 
įtraukus net apie 120 įvairių 
komi te tų n a r i ų . Viskas 
suplanuota, pramatyta, net ir 
viešbučiuose vietos užsakytos. 

Siekiant supažindinti pla 
tesnę išeivijos visuomenę su ta 
didžiąją meno švente, kovo 18 d. 
Seklyčioje. Chicagoje, buvo 
sušauktas organizacijų atstovų, 
spaudos ir radijo žmonių pasi
ta r imas . Susi r inko per 30 
žmonių. Pasitarimą atidarė 
Seklyčios vadovė B. Jasaitienė, 
pakviesdama jį pravesti šventes 
rengimo komisijos pirmininką 
Stasį Barą. Jis pasidžiaugė, kad 
numatomas t ikras 82 meno 
atstovų atvykimas iš Lietuvos. 
Jie jau net lėktuvų bilietais 
apsirūpinę. Lietuvoje paruoštas 
visas operos scenovaizdis bei 
kos t iumai , ir viskas jau 

išsiunčiama Jabar rūpestis. 
kaip atvykstančius iš Lietuvos 
brangius svečius sutalpinti, 
jiems butu- jarūpinti. kaip 
sutelkti reikiamas lėšas, kurių 
gali susidaryt per porą šimtų 
tūkstančių. :iūsų visuomenė 
vis paskutiniu metu remdama 
Lietuvos reikalus yra gerokai 
išsisėmusi ir apskritai didįjį 
dėmesj nukrypusi į Lietuvą. 
k a s būtina, bet t a ip pat 
neužmirština.- ir mūsų išeivijos 
kultūrini.- re iškimasis . 
Tikimasi, kari -usidarys pajamų 
iš Dainų šventės, operos, bet 
nepakanka r,a. tai ir mecenatų 
aukos Ubai •ikalingos. ypač 
dabar, kai M kia kai kuriuos 
linokėjimus rtiryti. Opera ir 

-itė turės savo 
nius, bet bus ir 

riinys su rėmėjų 

Dainų 9re 
programų le: 
bendrasis lei 
reklamomis 

Numatom; eilė garbingu 

svečių, kaip Lietuvos pre
zidentas Vyt. Landsbergis, 
kuriam yra dar vienas at
vykimo aks t inas : Loyolos 
universitetas pasiryžęs jam 
suteikti garbės daktaro laipsni. 
Susitarta, kad atvyks filmų 
aktorė Ann Jillian. tikimasi 
buv prezidento Reagano atvyki
mo ir daugelio kitu svarbių 
svečių. Dainų šventėje jau įsi
registravę dalyvauti arti 800 
dainininkų, dar. be to ir apie 
300 l i tuanis t inių mokyklų 
mokinių choruose. Jsijungs ir 
apie 200 tautinių šokių šokėjų. 
Tai bus epochinis mūsų išeivijos 
renginys, kokio dar tokioje 
sutelktyje nesame turėję. 

Iš anksto sudaryti planai, 
kaip tvarkytis, jei atvykimas 
svečių iš Lietuvos būtų oku 
panto sutrukdytas. Atkvietimas 
orkestro, solistų, baleto šokėjų 
iš Lietuvos net mažiau kainuos, 
negu čia samdant ir bus galima 
turėt daugiau repeticijų. 

Šiemet sueina 50 m. nuo pra
džios didžiųjų trėmimų į Sibirą. 
Ta liūdna sukaktis bus prisi
minta religiniu koncertu. 

B. Jasaitiene, finansų telkimo 
vadovė, priminė, kad Chicagos 
lietuviai yra šios šventės šeimi
ninkai, ir visiems svarbu susi
rūpinti, kad ji gerai praeitų. 
Seniau rinkdavo aukas LB 
apylinkes, dabar stengiamasi 
mūsų geradarius pasiekti laiš 
kais. Ruošiamasi loterijai. 
Operos dekoracijos rūpestingai 
paruoštos, jos patarnaus ir 
numatomoms operos gastrolėms 

po Europos miestus. Iš anksto 
taip susitvarkyta, kad aukos ir 
kitos pajamos telkiamos į vieną 
kasą. ir išmokėjimai daromi iš 
to paties vieno iždo. Numatoma 
susilaukti paramos ir lietuvių 
klubų išeivijoje. į kur iuos 
kreipiamasi. 

S. Endrijonienė papasakojo, 
kad numatyta turininga Poezi
jos dienos programa, kurioje 
daug i aus i a dalyvaus vadi
namieji žemininkai, minint 40 
metų sukaktį nuo antologijos 
..Žemė"' išleidimo. Premijų 
įteikimo šventėje numatomos 
o rkes t ro . meninių jėgų 
da lyvavimas . L i t e ra tū ros 
premija bus 3000 dol.. kitos po 
tūkstantinę. Baiminamasi, kad 
premijų įteikimo dienoje gali 
būti sunkumų sutalpinti visus 
dalyvius, tai prašom iš anksto 
vietomis apsirūpinti. Juk vien 
atvykstantiems iš Lietuvos 
reikės duoti 82 bilietus. Apie tai 
papasakojo Kultūros tarybos 
pirm. D. Kučėnienė. 

Iždininkė A. Steponavičienė 
pranešė , kad pradžiai jau 
tu r ima mecenatų suneš tus 
25.000 dol.. bet lėšų telkimas 
dar labai reikalingas. Anglų 
kalba spaudos informuotoja 
Silvija Foti pranešė apie jau 
paruoštą anglų laikraščiams 
medžiagą, nuotraukas, susikon 
taktuojama su amerikiečių 
redakcijomis, radijo, televizijos 
darbuotojais. Jau pasiekta 150 
l a ik rašč ių ir informacijos 
centrų. 

kvietimo vadovė Kučėnienė 

praves lituanistinėse mokyklose 
rašinių konkursą, su premi
jomis, taip bus moksleiviai ir 
šeimos supažndinamos su tuo 
didžiuoju įvykiu, kokio antro 
vargu ar galėsime sulaukti. V. 
Momkus rūpinasi dainų švente. 
V. Radžius opera. R. Juškienė 
garbes svečiu kvietimu. D. 
Bindokiene — leidiniu. P. Petru-
t i s radijo informacija. M. 
Remienė pokyliu. VI. Stropus 
transportacija. J. Zygas stropiai 
organizuoja informaciją lietuvių 
spaudoje. Rengėjų komisijose 
dalyvauja per 20 jaunimo 
atstovų. 

Pasitarimą baigdamas. Stasys 
Baras padėkojo visiems at
vykusiems ir pareiškė tvirtas 
viltis, kad šis didysis renginys 
pasiseks. 

SUGAVO PAMINKLŲ 
GRIOVĖJUS 

Areštuoti 6 keliolikamečiai. 
kurie per pusmetį laiko griovė, 
naikino paminklus Chicagos 
pietvakarių kapinėse. Jie buvo 
susekti, kai vienas iš tos gaujos 
pasidarvė ir pranešė policijai. 
Tai 14-15 metų berniukai ir 
merga i tės . J ie net gerai 
negalėjo paaiškinti, kodėl jie 
atlikinėjo tuos vandalizmo dar
bus, padariusius apie 50,000 dol. 
nuostoliu. Nuo lapkričio mėn. ta 
gauja šešis kartus buvo su savo 
piktais darbais įsibrovusi į 
kapines. Jie sunaikino apie 725 
nnminkltis 

I ? I 
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ARABĖS IR AMERIKIETĖS 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Nutilo ginklai, nutilo taikos 
demonstracijos Vokietijoje, skel
biant spaudoje, radijo ir televizi
jos pranešimuose JAV ir jų są
jungininkų karių narsą, jun
giant į vyrų eiles ir moteris, kar
tu primenant dviejų kultūrų su
sikirtimą. Jis pastebimas ypač 
„gražiosios lyties" pusėje, ka
dangi islamiškame pasaulyje 
moteris y ra beteise ūš tikrųjų 
vyro nuosavybė, tą patyrė vo
kietės, ištekėjusios už arabų) ir 
iš kitos pusės — moderniškos, li

beralios kultūros atstovės iš 
JAV žemės. 

Spauda gana daug vietos pa
skyrė JAV atstovėms, suminė
dama jas net pavardėm. Prie 
tokių priklauso 36 m. Linda 
Leong iš Californijos, trijų 
vaikų motina, oro laivyno ma
jore. Nenorėdama nusikalsti 
Saudi Arabijos potvarkiams ir 
pažeminti arabių moetų papro
čius, amerikietė nusipirko ilgą 
juodą „abają" apdarą. Riado 
miesto gatvėje ją sustabdė vy

ras, sugėdindamas tariamą ara
be ir dar pagrasindamas kalėji
mu. Pasirodo, kad Linda Leong 
užmiršo apdengti skara savo švie
sius plaukus. Daugumas ameri
kiečių moterų dėvėjo kariškus 
rūbus (buvo gerbiamos net 
arabų), taip pat vengdamos net 
sportinio apdaro. 

Daugiausia patyrimo su dyku
mų valstybe turėjo viršila, 42 m. 
Judi Pollock iš Georgia valstijos. 
Parašiutininkė buvo prikoman
diruota prie Saudi Arabijos 
generolo štabo, pradžioje krei
vokai ir su nepasitenkinimu 
žiūrint j amerikiete, tačiau po 
kelių savaičių lenkiant galvą 
prieš moterį — viršilą. 

Per 500 tūkst. karių pasiuntė 
JAV j Golfo karą. Moterys suda
rė 69c, tačiau jos negalėjo akty
viai dalyvauti kovose. Juditos 

nuomone, moteris gali būti taip 
pat lygiavert:- ginklo draugas 
fronte, kadangi nemažiau pavo
jų yra užfrontėje, puolant pvz., 
„Scud" raketoms. Tokie ameri
kietės žodžiai iarė labai didelį 
įspūdį arabams, nes, kaip mi
nėjau, arabės moterys y ra betei
sės. Mažas pa • yzdys: dvi ameri
kietės apsilankė Hafar ai Batin 
miesto valgyk loję, užsisakyda-
mos bealkoholinį gėrimą (alko
holio kraštuose beveik nėra). 
Padavėjas žodžiais ir „pirštų 
kalba" išaiškino, kad jos tu r i 
išeiti į gatv<? ir užsisakyti 
gėrimus per ..moterų langelį". 
Inteligentiško.- išvaizdos arabas 
angliškai jom> pasakė: „Po karo 
daug kas turės pasikeisti ir t a s 
pasikeitimas ateis iš moterų pu
sės". 

Ateis? Jis jau yra atėjęs, pa-

EASTER 
GREETINGS 

Best VVishes To One And Ali On This Holy Easter Sunday 
From 

SANTA TERESITA VICARIATE CHURCH 
Phone: (708) 358-6337 

Rev. Father Raphael R. Orozco, VIcer 
35 W*st Wood St., Palatine, Illinois 

Happy Easter To Our Frlends And Patrons 
Courtesy of 

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

Phone; (312) 927-3500 

Happy Easter From 
SOUTHWEST FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

3525 VV. 63rd St., Chicago, Illinois. (312) 438-4600 
4062 Souttmast Mwy., Homotown, Illinois. (708) 636-2700 

9640 S. Pulaskl, Oak Lawn, Illinois. (708) 424-8400 
5830 VV. 35th St., Cicero. Illinois. (708) 656-0800 

Happy Easter 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
DIXIE BILLIARD 

EOUIPMENT & SUPPUES 
Phone: (708) 687-0144 

15407 S. Cicero Ava., Oak Forest, IH. 

Best VVishes To One And Ali 
On This Holy Easter Sunday 

From 
ST. DANIEL THE PROPHET CHURCH 

Rev Fr Charles F Kelly. Pastor 
Phona; (312) 586-1223 

5330 S. Nashvllle, Chicago, III. 

Happy Easter To Our Many Friends 
Courtesy of 

SLUDGE REMOVAL 
ANO SEWER SERVICE 
Phone; (312) 889-5175 

2315 West Moffat 
Chicago, III. 60647 

Happy Easter From 
MARZANO'S 

128 Lanes — Open Bowiing Most Anyttma 
Marzano's Mlaml Bowl — 5023 S. Archer Ava. — Phone: (312) 585-8787 
Marzano's Clearing Bow1 — 5523 W. 63rd St. — Phone: (312) 585-4200 

Coctail Lounges — Gnlls — Banguet Rooms 
Billiards And Game Room — Ample Free Parking 

Happy Easter 
To Our Many Friends and Patrons 

From the 
FULLERTON & CAUFORNIA 

SHELL SERVICE 
Phone: (312) 486—0334 

2811 West Fullerton, Chicago, III. 

Best VVishes To Ali 
For A Happy Easter 

Courtesy of 

A FRIEND 

Happ- easter 
DOUBEK PHARMACY ANO 

MEDIC - SUPPLY 
3846 V* 63rd St. 

Chicago. IK. 
(312) 581-1122 

Specializirvg in Coiostomy, Entreal 
And Diabete Supplies 

Happr Easter 
To Ali My VVonderfuI 

Lithuanian Friends 
INDEPENDENT PAVING CO. 

Bolhvood III. 
Phone: (708) 544-7120 

Happ> Easter 
From 

MARTIN MUFFLER SALES 
6547 S. Western Ave. 

Chicago. III. 
(312) 737-8200 

"The Muffier Pioneer^' 

Happy Easter To Our Friends And Associates 
From 

MANIK MOTOR SALES 
Phone: (312) 889-6867 

1800 North Cicero Ave., Chicago, Illinois 

Best VVishes To One And Ali On This Holy Easter Sunday 
From 

ST. MARY STAR OF THE SEA 
6435 South Kllbourn, Chicago, Illinois 

Sincere Blessmgs To Ali 
On This Holy Easter Sunday 

From 
ST. GEROGE CHURCH 
Phone: (312) 734-0554 
9548 South Ewtng Ava. 

Chicago. III. 

Happy Easter 
CRONIN CLEVER CLEANERS 

3357 W. 63rd St. 
Chicago, III. 

(312) 778-4332 
VVedding Gowns & Drapes — 

Our Specialty 

Happy Easter 
HARABURDA S 8AKERY 

2820 Batvadare. VVaukagan. I I I . 
(708) 249-0091 

A Full Service BaKery 
Open Tues thru Fri 5 30 A M to 5 P M 

Saturday 5:20 A M to 4 P M 

Happy Easter To Our Many Friends 
Courtesy of the 

EGAN FUNERAL HOME 
Phone: (312) 582-2000 

3700 VVest 63rd St. 
Chicago, I I I . 

Happy Easter 
71«t4 WESTERN 

CURRENCY EXCHANGE 
7056 S. Wastarn Ava., Chicago. III. 

(312) 476-2721 
Checks Cashed — Money Orders 

VVestern Union — License Renevval 

Best VVishes To Ojr Many Friends 
For A Happy Easter 

Couresy of 
COMPLETE AUTO SERVICE 

Phone; (312) 254-2241 
4542 S. VVastam Ave. 

Chicago. III. 

Happy Easter 
F'om 

STANLEY YURKUS 
2448 W. 71at. Chicago, I I I . 60629 

(312) 737-5529 
"AUDYKLA JUOSTA" 

Lithuanian Costumes & Gifts 

Happy Easter 
From 

MT. GREENWOOD 
HAR0WARE & SUPPLY 

3124 W. 111th 
Chicago, IH. 

(312) 881-9770 

Best VVishes 
On This Holy Easter Sunday 

From 
ST. THECLA CHURCH 

Rev Gerald Rogala 
6725 W. Devon Ave. 

Chicago, III. 

Happy Easter 
MODELL FUNERAL HOMES 

5725 S. Pulaskl Rd. 
Phone; (312) 767-4730. Chicago, III. 

7710 S. Casa 
Phona: (708) 852-3595 

Darten, III. 

Linksmų šv Velykų Linki 
IAMA STATIONERS 

6239 S. Kadzla 
(312) 776-9102 or (312) 776-9341 

Viskas įstaigoms' Raštinės braižybos K 
mokyklos reikmenys Sveikinimo kortelės 
Įvairiomis kalbomis. 

Linksmų šv Velykų 
savo draugams Imki 

LAVVNDALE AUTO BOOY 
Phona: (708) 788-1133 

3101 S. Rldgaland 
Barwyn. III. 

Happy Easter 
To Our Friends And Patrons 

Courtesy of the 
LE BORDEAUK 

RESTAURANT FRANCAIS 
Phona: (312) 372-2027 

3 West Madlson St.. Chicago. III. 

Best VVishes To Ali 
On This Holy Easter Sunday 
HOLY NAME CATHEORAL 

730 N. Wabash 
Chicago, IH. 

Phona: (312) 787-8040 
Father Robert McLaughlIn 

Happy Easter To Ali 
From 

S E N T I N E L PAINT 4 VARNISM CO 
Phone: (312) 342-1272 

2301 North Pulaskl Road 
Chicago, Hl. 

Best VVishes To Our Many Friends 
From A Happy Easter 

From the 
BORMAN FUNERAL HOME 

Phone: (708) 344-0714 
1600 West Chicago Ave. 

Matrosą Park. III. 

Happy Easter 
To Ali Our Friends 

And Customers 
SAPPANOS PAINT CO. 

801 W. Dlversey 
Chicago, III. 

(312) 528-3100 

Happy Easter 
VACATION WORLO TRAVEL INC. 

4008 W 63rd St.. Chicago. IH. 
(312) 767-1900 

Complete Travel Services 
Honeymoon Specialits 

No Charge For Our Services 

Best VVishes To Our Many Friends 
For A Happy Easter 

From 
-BUD" 
A — B 

WINDOW CLEANING CO. 
Phone: (312) 939-3646 

Best VVishes To Ali 
On This Holy Easter Sunday 

From 
ST. TARCISSUS CHURCH 

6020 W Ardmore 
Chicago, III 

(312) 763-8228 

TATRA INN 
6040 S. Pulaskl 
(312) 582-8313 

Polish & American Cuisme 
Open Tuesday thru Sunday 

For Lunch & Dinner 
Cail For Reservations 

Happy Easter 
To Our Many Fnends And Patrons 

Courtesy of 
MIDWAY PHARMACY INC. 

Phona: (312)767-9155 
Dolla' Off With Vitamins 

4324 W. 53rd St., Chicago, III. 

WESTLAWN CURRENCY EXCHANGE 
VVishes Ali Ou' Lithuanian Friends 

A Ha^py Easter 
4021 W. 63rd St., Chicago, I I I . 60629 

(312) 767-7636 
Instant Renevval of License Platės 

Ane Coty Stickers 

K 8 S PHARMACY 
"A Ce-ts-oie Drug Store' 

We Honor Al! Insurance & VVelfare Plans 
Free NeigiDorhood Prescnption 

Denvery Service 
(312) 476-8008 
2601 W . 59th 

Haopy Easter 
G 6 K AUTOMOTIVE 

5826 S. Wa*tarn Ava . , Chicago, IH. 
(312) 925-6830 

Complete Aute Vechanical & Body VVork 
Foreign & Domestic — Insurnce Approved 

MIOWAY CATERING 8 BANOUET HALL 
4222 W 63rd St. 

Chicago, III. 
(312) 581-4222 

Banquets For VVeddings & Ali Occasions 
In Your Home Or Our Banquet Hali 

Package Plans Available 

Happy Easter 
To Our Many Friends 

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

Phona: (312) 271-1408 
5462 N. Damen Ava. 

Chicago, III. 

Best VVishes To Our Many Friends 
For A Happy Easter 

From 
ACME CURRENCY EXCHANGE 

Phone; (312)372-7748 
212 West Washlngten St. 

Chicago, III. 

Happy Easter To Ali Our 
Lithuanian Friends And Patrons 

JOE « FRANKS 
HOME MAOE SAUSAGE 

5620 S. Pulaskl. (312) 581-0639 
3334 N. Mlhveukee. (312) 283-0310 

Chicago, III. 

Happy Easter 
To AH Our Friends And Patrons 

IDEAL AUTO PARTS 
4639 S. CalKomla Ava. 

Chicago. IH. 
(312)523-5277 

Automotive Parts For AM Cars 

Happy Easter 
From 

LAWN LANES 
6750 S. Pulaskl 

Chicago, III. 
(312) 562-2525 

Open Bow!i-g Easter Sunday 

Haūpy Easter 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
CRAWF0RO SAUSAGE CO. 

— Daisy Braid Meat Products -
Phona: (312) 277-3095 

2310 S. Pulaakl, Chicago, III. 

Happy Easter 
DAINA RESTAURANT 

2656 W. 71 st St., Chicago. III. 
(312) 434-9666 

Open Tjesday thru Sunday 
8 AM to 8 PM 
Closed Monday 

OLO FASHIONED CANDIES 
6210 Cermak 
B«rwyn, III. 

(708) 768-6669 
Home of French Cream 

Choco!ate Novelties 
AM Tyoes of Boxed Candies 

KENN-S FAMILY BOWUNG PRO SHOP 
3205 W ssth, Chicago, IH. 

(312) 434-1800 
Cofumcna — AMF — Ebonite — Brunsvvick 

Shoes Bags & Accessones 
Open Mon & Fri. 11 A M . to 6 P M 

Tues & "hurs 12 to 8 P M 
Sa! 11 A.M. to 5 P M 

Bnng |n This AD 
And Receive *0^b Off Any Purchase 

Happy Easter 
DYNAMIC AUTO REBUILOCRS INC. 

6020 S. Weatern 
Chicago, M. 

(312)476-6650 
Ouahty Body Repairing And Pamting 

Foreign & Domestic Cars 

Happy Easter 
From 

SUZ DEUCATTESEN 
3116 W. 43rd 
Chicago, IH. 

(312) 523-9533 
Ouality »olish Sausage 
Choice Luncheon Meat 

Food Specialties 

t < 



liesdamas tik turtingųjų luomą. 
Arabės skrenda j Europą. I lėk 
tuvą jcs ateina tamsiais ilgais 
apdarais, skarelėm ant galvų. 
Pakilus lėktuvui prasideda mo
terų lenktynės... į tualetą. Po 
dešimties minučių savo vietas 
vėl užima trumpais sijonukais, 
gražia šukuosena, dažytom lū
pom ir „Chanel Nr. 5" kvepian
čios moterys. „Lufthansa" lėk
tuvo palydovei viena arabė pa
sakė: „Mes dar gyvename vidur
amžius. Islamiškas kalendorius 
rodo 1411 metus. Tuo laiku jūs 
Europoje ant laužo sudeginda
vote raganas. Tačiau esu tikra, 
kad mūsų dukterims nereikės 
lėktuvų tualetuose keisti savo 
rūbus" . 

Iš tikrųjų mylime tada, kai 
nežinome ir neturime drąsos 
pasakyti , kad jaučiame savyje 
meilę; kada suprantame my
limosios moters mintis, jos 
nesiklausydami, net jai nepa
žvelgę į akis; tai yra meilė ir dėl 
tokios meilės mirštama. 

Gon. Dias 

P a n - A M l ė k t u v o b i l i e tas 
Č i k a g a - B e r l y n a s - Č i k a g a t ik 
$299.00 dol. gegužės pradžioje, 
dv iem savaitėm. 

Tel . 3 1 2 - 5 2 3 - 4 4 6 5 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedar 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaskl Rd. 

Phone (312) 581-4111 

AMTECH REFRIGERTION & 
APPUANCE CO 

Guarantent 
Repairc* 

19S8 

F A S T 4 
CONVENIENT 
I N HOME OR 

CARRY IN 
SERVICE 

MAJOR APPUANCE 
SPeciAusr 

• Air CondrtiorMrs • R«frt^erotori 
• Fre«zeri • Gos & Ei#€lric Rengės 
• Microwoves • Wosh*rs • Dry«ri 
• Dishwosb«rs • D sposols 
LICENSED BONDE0 INSURED 

• Cali !<x Oetaiis 
N O R T H 

6 1 2 1 W Add ison 3 1 2 - 2 8 6 - 8 7 0 0 
S O U T H 

3615 W 95th Evergreen Pk 7 0 8 - 4 2 3 - 0 4 4 1 
Juozas Pl lkatt te . Serv Mgr 

Lietuvoje parduodami automobiliai: 
Lada 2106 — $4.200. Lada 2107 — 
$4.300. Lada 2108 — $4.300. Lada 
2109 — $4.500. Automobiliai nauji su 
garantija Pristatome dolerius Lietuvo
je Jūsų giminėms už dešimtą procentą 
Keičiame aukštu santykiu dolerius į 
rublius, vienas doleris prie dvidešimt 
rublių Atsiskaitymas tik po paslaugų 
suteikimo Skambinti: (708) 430-0030 

At l ieku namų remonto dar
b u s gera i ir sąž in inga i . 
Skambint i : 
Sigitui , t e l . 312-585-8074 . 

Shamrock Tuckpotntlng 
Sąžiningai atliekami 

Plytų ir mūrijimo remontai 
Pilnai apdrausta 

..FHA—VA repairs" 

M 708-499-3728 
Sav John Gailagher 

INCOME TAX 
SERVICE 

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

Pranas G. Meilė, CPA 
2649 W e s t 63 Street 
Chicago, IN. 6 0 6 2 9 

T e l . : Rastine (312) 776-5163 
N a m ų — (708) 636 -5347 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai 
Vytautas Taras 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS , 

(312)586-5959 I • 
(708)425-7161 ^*' 

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

LB MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktorą* Šimaitis, Realtor 
Iraną Bllnstrublene. 

Realtor Assoc. 
Nuosavybių pardavimas Income Tax. 

5953 S. Kedzle Av*. 
Tai. 436-7878 

GnM& 
21 

C. S. Zubrtctd, Inc. 
Bu*. 708-449-0088 
Ras. 312-778-0508 

Perkant ar parduodant namus, 
kreipkitės { 

ELENĄ OMILJONAS 
* Prieš kvalifikuojant, pirkėjo 

kredito patikrinimas 
* Namų garantijos planas 
* Namų įvertinimas veltui 
* MLS kompiuterizuotas 

patarnavimas 
" Nuolaida pensininkams 
Kalbu angliškai ir lietuviškai 

HELP VVANTED 

SUMMER WAREHOUSE 
HELP 

40 -i- HOURS PER VVEEK 
S5.50/HR 

Foll«tt College Book Company has openmgs 'or 
energette. deoer-caS;e peopie wno have a oasic 
understanding ot Englisri You wtll be worttif>g Monday-
FrKJay. 8 00 am-4 30 p m Cau or stop m and tili oot an 
aoplication 312-666-4301 FoHett College BOOK Com 
pany. 1000 W Washingtoo BvC Chicago EOE 

RACINE KEPYKLA IR 
DEUKATESAI 

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

Catering 
6216 S. Archer Ave. 
Chicago, IL 60638 

Tel. 581-8500 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W 69 St 
Tel . 776-1486 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta pirmadieni ir 

ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad irtrečiad susikalbesit 
lietuviškai 

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

REAL ESTATE 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzle Ava., 
Chicago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

LB MLS Kompiuterio 
pagalba, BUDRAIT IS asmeniškai 
ir sąžiningai patarnauja įvairaus dydžio 
nuosavybių PIRKIME bei PARDA
VIME. Vaitui ĮKAINAVIMAS, 
nuolaida PENSININKAMS. 
Skambinti: 312-778-3971 arba 
312-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC., 6600 S. Pulaski Rd.. 
Chicago. IL 60629 

Ontuifc 21 
KMIEC1K REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės i Danute Mayer. ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 

i asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui 

Pradėkite naujus metus naujame 
mūro-kedro...split-level" name: ant kal
nelio. Willow Springs. IL. 4 mieg. Graži 
apylinkė, miškai aplink. Tik $159,900. 

Kreiptis: Joan Rizzi, 
Coldwell Banker, 

te l . 708-789-3200 

FOR RENT 

Išnuomojamas puikus butas 
4V2 kamb. Marquette Pk. apyl. 
Pensininkams nuolaida. Skambin
ti: tel 312 -925 -9571 . 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
3as mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Wost 95th Stret 

Tel . — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ. 

Turiu Chicngos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, yarantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

. — — -mį 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis ( Hermis Deckys 

Tel. 585-4624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti l ietuviai 

Pigiai persiuvu ir taisau visų 
rūšių rūbus. Kreiptis: 

tel . 312-776-1684 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

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

I 



G A R S U S I S LIETUVOS 
DAINŲ IR ŠOKIU LIAUDIES ANSAMBLIS 

Koncertai Amerikoje: 
Elmira, N.Y. balandžio 3 d. 
Cleveland, OH balandžio 6 d. 
Chicago, IL, Morton H.S. auditorijoje balandžio 13 d. 

„ E K R A N Ą S " 
Rengia: Amerikos Lietuvių 

Bendruomenės Kultūros Taryba 

Susitikime Chicagos miesto kultūros reikalų komisijoje. Iš kairės: komisijos 
pirm. Lois Weisberg, Lietuvos teatrų sąjungos pirm. Juozas Budraitis ir JAV 
LB Kultūros tarybos pirm Dalia Kučėnienė. 

PER „ATJAUTĄ" Į 
KATALIKIŠKĄ 

LIGONINĘ 
Lietuvos sveikatos apsaugos 

ministerio pavaduotojas A. 
Blažys teigia, kad baigiami 
intensyvūs katalikiškos ligoni
nės Vilniuje organizaciniai dar
bai. Ją numatome atidaryti 
Vilniaus miesto I ligoninės 
neurologinio korpuso bazėje prie 
Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčios. 
Tame korpuse numatytos ir 
gyvenamosios patalpos vie
nuolėms. Jeigu viskas vyks 
pagal planą, t a i šių metų 
vasaros pradžioje ligonine 
turėtų pradėti veikti. 

1988 metais sugrįžęs iš Itali
jos kun . Vaclovas Aliul is 
„Tiesos" korespondentės buvo 
paklaustas apie tai, kokie di
džiausi pakitimai, kas labiausia 
nustebino Lietuvoje. Kun. V. 
Aliulis pasakė: „Labiausiai 
sujaudino t a i , kad grupė 
Vilniaus universiteto medicinos 
fakulteto studentų ir gydytojų 
įsteigė labdaringą draugiją 
„Atjautą" , ku r io s t iks las 
nemokamai teikti medicininę ir 
kitokią pagalbą seniems 
žmonėms, tremtiniams, invali
dams ir v i s iems , kas tik 
kreipiasi". 

Labdar inga medicininė 
draugija ,,Atjauta" susikūrė 
tautinio atgimimo dvasia I Sąjū
džio suvažiavimo išvakarėse. 
Jos pagrindą sudarė studentai 
medikai, savanoriai gvdytojai, 
moksliniai bendrada rb ia i , 
mokytojai, moksleiviai, pajėgūs 
dirbti pensininkai. Ši draugija 
teikia įvairiausią medicininę 
pagalbą seniems, ligotiems 
žmonėms, kai jų nėra kam 
slaugyti namuose ar ligoninėje, 
tiems, kuriems, ištikus ne
gandai, tenka gulėti patale. Tai 
daugiausia įvairaus amžiaus 
pensininkai, tremtiniai, jauni 
žmonės, ištikti infarkto, insulto, 
praradę regėjimą, sergantys 
sunkiomis chroninėmis ligomis, 
užleistomis vėžio formomis, 
paralyžuoti, tie, kuriems rei
kalinga ilgalaikė kvalifikuota 
slauga, epizodinė ar nuolatine 
medicininė pagalba. 

0 kiek dabar yra jaunų lietu
vių, grjžusių iš tarybines ar
mijos, sumuštų, apdaužytų, 
sužalotų fiziškai ir psichiškai! 
Jie taip pat reikalingi ilga
laikės s laugos ir globos. 

. .At jauta" t e ik i a ne tik 
medicininę pagalbą, bet ir 

įvair ias smulkias buit ines 
paslaugas ligoniams. Mokslei
viai parneša vaistų iš vaistinės, 
mais to iš parduotuvės , 
pakviečia norintiems kunigą. 

Apžvelgus trejų metų „Atjau
tos" darbą, paaiškėja, kad dar 
daug kas ne taip. Yra ir 
n e p a t e n k i n t ų pac ientų ir 
nusivylusių draugijos dar
buotojų. Kaip parodė praktika, 
atvykus pas seną ligotą žmogų, 
neužtenka vien gerų žodžių 
(nors ir jie reikalingi). Trūksta 
vaistų, švirkštų, tvarsčių. O kur 
dėtis? 

Iki Lietuvos atgimimo, Sąjū
džio paskelbto persitvarkymo, 
buvusioje Tarybų Lietuvoje 
nebuvo labdaros, nieks apie tai 
nekalbėjo, nebuvo nei invalidų, 
vargingų žmonių, nieks neži
nojo, kiek gyveno žemiau skur
do ribos. Ir staiga paaiškėjo 
paskelbus kovo 11 d. Lietuvos 
Respublika, kad yra daugiau 
kaip 115, 000 invalidų, apleistų 
ir užmirštų, kuriems patekti 
į ligoninę prakt iškai buvo 
neįmanoma, nes jie ilgai guli, 
užima vietą, kuri reikalinga 
jaunesniam, labiau perspekty
viam. O kaip buvo sunku mūsų 
tremtiniams, rezistencijos daly-
viams —apie juos nebuvo 
kalbama, jie neegzistavo. 

Seniai jau pribrendo reikalas 
atidaryti pirmąją katalikišką 
ligoninę Lietuvoje. Po pirmojo 
Lietuvos Sąjūdžio suvažiavimo 
sus ikūręs ka t a l ik i škas 
organizacinis komitetas, kad 
Vilniuje būtų atidaryta pirmo
ji katalikiška ligoninė. Sude

rinus su ministeriu J. Oleka, 
kardinolu Vincen tu Slad
kevičium, „Tremtinių" „At
jautos" ir kitų draugijų pirmi
n inkais ir k i tomis lab
daringomis ir dvasiškomis or
ganizacijomis gautos patalpos 
buvusioje Šv. Jokūbo ligoninėje. 

Pirmasis skyrius bus neurolo
ginis, po to kardiologinis , 
terapinis ir kiti labiausiai rei
kalingi, kaip akių kabinetas ir 
kiti. Visa tai netolimos ateit ies 
darbai. 

Mes tikimės iš viso pasaulio 
lietuvių moralinės ir ypač 
finansinės pagalbos, kuri ta ip 
reikalinga. Šiame pirmame stei-
gimosi periode turime daug 
sunkumų, nea i škumų, be t 
tikimės juos įveikti su Jūsų 
pagalba, brangūs tautiečiai . 
Galbūt atvykę į Lietuvą ir pri
reikus medicininės pagalbos, jūs 
galėsite pasigydyti, a tgau t i 
fizines ir dvasines jėgas mūsų 
katalikiškoje ligoninėje. O jeigu 
galvojate praleisti gyvenimo pa
baigą Lietuvoje, tai jūs visada 
galėsite k re ip t i s į m ū s ų 
ligoninę. Mes tikime, kad tai 
bus gera katalikiška ligoninė, 
a t i t i nkan t i k a p i t a l i s t i n i o 
pasaulio standartus. Lietuvoje 
baigiasi ilgai trukusi stagnacija 
ir depresija, susitvarkys poli
tinis gyvenimas ir kiti esami ne
sklandumai ir prasidės nor
malus gyvenimas. 

„Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi" 

Vy tau tas J a k e l e v i č i u s 
Vilniaus universiteto docentas 
Katalikiškos ligoninės komiteto 

narys 
Labdaringos draugijos 

„Atjautos" pirmininkas 

AMŽIAUS ILGUMAS 

Iki šimto metų i šgyvena 
sakalai, iki pusantro šimto 
krankliai. Caro įleista į Pa-
maskvio tvenkinius lydeka 
išgyveno du š imtus me tų . 
Viename Anglijos zoologijos 
sode didžiulis vėžlys išgyveno 
tris šimtus metų. 

Tačiau dar kur kas ilgiau 
gyvena medžiai. Tris š imtus 
metų išgyvena vyšnios ir kriau
šės. Tūkstančio metų sulaukia 
pušis ir eglė, dviejų tūkstančių 
— ąžuolas ir kadagys; iki trijų 
tūkstančių Libano kedrai, iki 
penkių tūkstančių sekvojos ir 
baobobai, iki šešių tūkstančių 
drakonmedžiai. 

Meksikos kiparisai sulaukia 
dešimties tūkstančių, o makro-
zamija dvylikos ar net penkioli
kos tūkstančių. 

TIK $318 
Kelionė ten ir atgal į šiuos miestus: 

Berlyną, Amsterdamą, Frankfurtą Ir Paryžių, 
į V ILNIŲ-t ik $819 

Bilietai turi būti nupirkti iki balandžio 15 d. 

Kreiptis Am«rlcan Tr»v«l S«rvlc« Bureau 
9727 S. VVestarn Ava. 

Chicago, IL 60643 
Tai. 312-236-9787 

A.tA. 
ELENAI GIEDRAITIENEI 

mirus , nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą dr. DOMĄ 
GIEDRAITI, dukras RŪTĄ ir AUDRONE, visus 
g imines ir art imuosius. 

Ona ir Simas Pauliai 
Irena ir Arūnas Draugeliai 
Violeta ir Algis Pauliai 
Roma ir Virgis Norkai 
Virginija ir Edmundas Pauliai 
Aldona ir Rimas Vaitkai 
Giedrė ir Viktoras Garbonkai 

A.tA. 
ELENAI GIEDRAITIENEI 

mirus, jos vyrą, buvusį Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
sąjungos pirmininką, DOMĄ GIEDRAITĮ, dukras 
RŪTĄ ir AUDRONE su šeimomis giliai užjaučiame 

Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
sąjungos valdyba 

A.tA. 
IRENAI JARUŠEVIČIENEI 

WHITTEMORE 

mirus , dukter į RŪTĄ su vyru VYTAUTU GRAUŽI
N I U S ir sūnų ANTANĄ JARU N A ir kitus gimines 
š i rdingai užjaučiame 

Lituanicos tuntas 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9662 

4005-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

Mielai na re i 

A.tA. 
ELENAI GIEDRAITIENEI 

mirus , jos ,-yrui dr. DOMUI GIEDRAIČIUI, dukroms 
RŪTAI ir AUDRONEI, visiems giminėms ir ar
t imies iems re i šk iame nuoširdžią užuojautą ir kar tu 
l iūdime. 

Fraternitas Lituania ir Patria 

Viešpatie, išvesk į pažadėtą šviesą mūsų mielą kolegę 

A.tA. 
Dantų gydytoją 

ELENĄ O. GIEDRAITIENĘ. 

Atsiskyrimo dienose guosk vyrą dr. DOMĄ, dukteris 
AUDRĄ ir RŪTĄ su šeimomis, anūkus RASĄ. 
TOMUKĄ ir INGĄ ir ki tus gimines. Mes, Elenos 
kolegės, nuoširdžiai liūdime su Jumis. 

Dantų Gydytojų sąjunga 

STEPONAS C. LACK IR SŪNUS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

\»\mmft*tA 

kad a t idaro naujus la idotuvių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
M a r q u e t t e Parke 

K i t i S. C . Lack l a ido tuv ių namai : 
11028 Southvvest H w y . * Palos Hi l l s 
9236 S. Rober ts Rd. * Hickory Hi l l s 

2424 W . 69 St . * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

Linksmų Velykų 
At Holy Cross Hospital. We care for the whole 
person — body. mind and soul." We've been 
serving Chicago and suburban communities 
since 1928 with services that include: 

Physician Re'fral Netv»ork 
Courtesy Van 
Speech and Heanng Services 
Foot Care 
Serving Oir S" iors 
Adult Oay Ca*e Center 
Maternity Sen es 
Arttintis Trea'-?nt Center 
Sleep Disô c- • Center 
Hospice House 

(312)471-6703 
(312)171 5899 
(312)471 5544 
(312)471 5550 
(312)471 5944 
(312)471 8032 
(312)471 5849 
(312)471 5550 
(312)471 7464 
(312)918 6451 

HOLY CROSS 
HOSPITAL 
2701 West 68th Street Ocaoo 
(312)471-8000 

Holy Cross Hospital We give a special meaning to Healthcare 
k 4oso ,Ta' • * * ' . . . . . . 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 U'est 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

M312M76-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 6046? 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South =>()th Avenue 

( noro. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60630 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 
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x „ D r a u g o " redakc i ja , ad 
ministracija ir spaustuves per
sonalas dėkoja už velykinius 
sveikinimus ir nuoširdžiai linki 
savo skaitytojams šv. Velykų 
džiaugsmo, prisikėlusio Jėzaus 
palaimos ir Lietuvai kartu su 
vaisiais tikros lais-

\ A. a. kun. B r u n o Daukus, 
62 metų amžiaus. Rocktbrdo 
vyskupijos, kilme iš Cicero, 
mirė kovo 26 d. Laidojamas ba
landžio 1 d. 

x Mišios už Lietuvą ir Pa
baltijo kraštus bus Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje. Cicero. IL. 
antradienį, balandžio 2 d. 7:30 
v.v. Po sausio 13 d. įvykių šias 
pamaldas nutarė kas savaite 
nuo gavėnios pradžios turėti 
Cicero katalikiškos parapijos, 
vis pasikeisdamos. Sį antradienį 
jos vyksta lietuviškoje Šv. An
tano parapijoje. Pamaldos bus 
angliškai-lietuviškai-ispaniškai 
ir jose dalyvaus ne tik Šv. An
tano, bet ir k i tų parapijų 
žmonės. Lietuviai kviečiami 
ypač gausiai dayvauti. moterys 
pasipuošusios tautiniais dra
bužiais. 

x Aidis Zunde . JAV kariuo
menės kapitonas. 7 mėnesius iš
buvęs Saudi Arabijoje. Kuvvai 
to išlaisvinimo karui sėkmingai 
pasibaigus, kovo 8 d. grįžo i 
JAV-es. Naudodamasis dviejų 
savaičių atostogomis susitiko su 
draugais Chicagoje. Apsilankęs 
. .Drauge" įsigijo vėliausių 
lietuviškų knygų. Ypač džiaugė 
si k n y g ų lentynoje radęs 
Vytenio S ta tkaus ..Lietuvos 
ginkluotos pajėgos 1918-1940 
m.". Velykas Aidis žada švęsti 
pas savo tęva Praną Zunde 
Atlantoje, o po švenčių grįžti į 
savo karine baze Fayettville. 
NO. 

x Lietuvių fondas organi
zuoja Lietuvos valstybinės ope
ros solistų — I renos Milke
vičiūtės, Virgilijaus Noreikos 
ir pianistes Graž inos Ručy-
t ė s -Landsbe rg ienės koncertu 
seriją: Bostone balandžio 7 d.. 
Baltimorėje balandžio 14 d.. St. 
Petersburge balandžio 17d.. Los 
Angelėje balandžio 21 d.. Chica
goje balandžio 27 d., Detroite 
balandžio 28 d.. Clevelande 
gegužės 5 d. Dėl bilietų prašoma 
kreiptis į tų vietovių L. Fondo 
įgaliotinius Chicagoje bilietai 
gaunami J . Vazne l io pre
kyboje. 

(sk) 

x R i m a n t a s P o l i k a i t i s 
užpildo ..income tax". Tam dar
bui galiu atvykti į jūsų namus. 
Tel. 708-371-2184. 

(sk) 

x J A V LB Kultūros taryba 
nuoširdžiai dėkoja G T. Interna-
tional firmos prezidentui Algiui 
Grigui , kuris pareme Kultūros 
Tarybos veikla tūkstančiu dole
rių. 

(sk) 

x Kardin. J o s e p h L. Ber-
n a r d i n . Chicagos arki 
vyskupijos valdytojas, paskelbė 
maldas už Artimuosius Rytus. 
Taip pat prašo melstis visose 
bažnyčiose ir privačiose maldose 
už Lietuvą antrą balandžio 
sekmadienį. Kardinolui, kuris 
•atsimena kenčiančią tautą ir 
lankėsi Lietuvoje, visi lietuviai 
labai dėkingi už paskelbtas spe 
cialias maldas. 

x A. a. kun . Vytautas Anta
n a s J a s i ū n a s , Vaškų-Skrebo 
tiškio klebonas, mirė vasario 5 
d. Velionis buvo gimęs 1930 m. 
lapkričio 17 d., kunigu įšven 
t intas 1961 m. kovo 30 d. 

x J Dainų šventę yra kvie
čiami ir Amerikos politiniai dar
buotojai, ypač tie. kurie yra pa
rodę palankumą Lietuvos lais
vės reikalui. Mūsų veiksniai 
turėtų šią progą išnaudoti, kad 
ši švente be atgarsio nepraeitų. 
Dabar Lietuvos vardas populia
rus, tad reikia tuo pasinaudoti. 

x Ses. Teresė atvyksta iš 
Putnamo dalyvauti Marijos 
Nekalto Prasidėjimo seserų 
rėmėjų rengiamoje metinėje 
šventėje — vakarienėje. Ji pa
sveikins šventės dalyvaus 
seselių vardu. Vakar ienė 
r eng iama balandžio 21 d. 
Jaunimo centre. Pakvietimus 
galima įsigyti Vaznelių Gifts In
ternational parduotuvėje ir pas 
platintojas. Visi kviečiami. 

x Poezijos d ienos gegužes 
17 d., penktadienį, rengiamos 
Jaunimo centre. Šiemet ši poezi
jos šventė rengiama Muzikos 
šventėj. Gegužės mėnesio antro
ji pusė yra paskirta lietuviškai 
kultūrai puoselėti. 

x Nelė ir A r v y d a s Pal t inai 
balandžio 7 d. 3 vai. p.p. at
silankiusius į Jaunimo centrą 
pradžiugins lietuvių ir kita
taučių kompozitorių sukurtomis 
estradinėmis dainomis. Margu
t i s kviečia visus atsilankyti. 

x P r a t ę s ė p r e n u m e r a t ą . 
pridėjo po 20 dol. už kalėdines 
korteles, kalendorių: J. Brazys. 
Ormond Beach. Fla.. Stase 
Stuikys. St. Petersburg Beach, 
Fla. . Peter Juška. Clearwater. 
Fla., Albinas Ruzgas, St. Peters
burg Beach, Fla.. Ignas Pakulis. 
Chicago, 111.. Dalia Černienė. 
Los Angeles, Cal. Nuoširdus 
ačiū. 

x KASA. federal inė kredi
t o unija, praneša apie naują pa 
tarnavimą: dabar galima įsigyti 
taupymo lakštus <certificates of 
deposit) iki 5 m. termino. Tau
pykite ilgesniam laikui ir gausi
t e aukštesnius nuošimčius! 
KASA, 2615 W. 71 St., Chica
g o , IL tel . 312-737-2110. 

(sk) 
x G.T. INTERNATIONAL 

parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask 
va. Su jūsų giminėmis ryši 
palaiko ir perduoda visas infor
macijas mūsų raštines atstovė 
Vilniuje. Prašome kreiptis: G.T. 
I N T E R N A T I O N A L , INC., 
9525 S. 79th A ve., Hickory 
Hills. IL. Tel. (708) 430-7272. 

'sk' 

Tariasi vyriausybe Lietuvių fondo suvažiavim- > kairės: LF valdybos pirm. A. Ostis, pirm. pavad. 
M. Remienė. Clevelando ir Ohio įgaliotine Puškorienė. 

Nuotr . J . Tamula i č io 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Dėmesio video aparatų 
sav in inka i ! Norėdami '.ikrai 
kokybiškai išversti video jra 
iš Lietuvoje naudojamos PAL 
sis temos i amer ik ie t i šk 
NTSC ir atvirkščiai, kreipkitės 
; INTERVTDEO. Su rooder 
niausią ..digital" aparatūra, už 
prieinamą kainy galima perra 
syti jūsų vaizdajuostes į 1 V U-
Matic. Beta. VHS. 8 mm. 8 mm 
..high-band" Stereo Hi-Fi forma 
tus. Taip pat perrašome 16 
mm kino filmus j videojuostas 
Mūsų adresas: INTERVTDEO, 
3 5 3 3 S. A r c l M T A v e . . C h i c a g o . 
I L 6 0 6 0 9 . t o l . (312) 9 2 7 - 9 0 9 1 . 
S a v . P e t r a s B e r n o t a s . 

(skl 

x American Travol Service 
Bureau parūpina lėktuvu bilie 
tus atvykusiem- iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš Nevv Yorko 
ir Washingtono i Chicaga. Los 
Angeles Cleveland, ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke. kuris sutinka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant j kitus mies
tus . Tą pat) patarnavimą ai 
lieka ir grįžtantiems j Lietuva 
Taip pat darome nuotraukas pa 
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
Kreiptis j Amer ican Travol 
Service Buroau . 9727 S. YVes-
to rn Avo., Chicago. IL 60643. 
Tol. 1-312-238-9787. 

' s k i 

ATEINA MŪSŲ 
ABITURIENTAI 

Aras Norvi las , Algimanto ir 
Jūratės Norvilų sūnus, šiais 
metais baigia Bro. Rice gimna
ziją Chicagoje. 

Gimnazijoje Aras buvo garbės 
sąraše , p r ik lausė Nat ional 
Honor Society ir pažymėtas Il
linois State Scholar. Jis priklau-

x Dr. M i n d a u g a s ir Austė 
Vyganta i , Winnetka, 111.. vieni 
iš didžiųjų „Draugo" rėmėjų, 
garbes prenumeratoriai, pratęs
dami prenumeratą vieneriems 
metams atsiuntė čekį 300 dol. 
Už realią auka savai spaudai 
tariame nuoširdų ir didelį ačiū. 

x Dr . A. Broe l -P la te r i s , 
Bethesda. Md . ..Draugo" rėmė
jas dauge l į metų. p ra tęsė 
prenumeratą su 150 dol. čekiu. 
Dr. Broel-Plateriui, mūsų gar
bės prenumeratoriui, už realią 

auką tar iame nuoširdų ačiū. 

x I e š k o m a s Vytas Skučas , 
gyv. Chicagoje. 6640 S. Fair-
field. Ieško jo sesuo Donata 
S k u č a i t ė - P a t a p a v i č i e n ė . 
P rašome ats i l iept i r a š a n t : 
L i t h u a n i a , K a u n a s 23300, 
Baltų g-vė 73-10, Ričardas Pa-
t apav i č iu s . 

(sk) 

x KARGO | LIETUVA! Rū
bus, naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas ir nereceptinius vais
tus ribotais kiekiais, galima 
siusti i Lietuva BE MUITO! 
siunčiame ORO LINIJA \ 
RYGA- Siuntinius atsiimti RY 
GOS muitinėje. Minimumas 
110 lbs arba 50 kg. Kaina $1.45 
už svarą. Kreiptis į: G. T. In
te rna t iona l , tel. 708-430-7334, 
9525 So. 79th Ave., Hickory 
Hills. IL 60457. 

<sk) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAS REALTORS. Rimas 
S tankus , tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708> 425-7161. 

'sk' 

x G.T. INTERNATIONAL, 
INC. rašo vietinius bilietus ir 
tvirtina Aerofloto reisus atvyks
tantiems iš Lietuvos. Taip pat 
parūpiname profesionalų pasi
tikimą ir persodinimą New 
Yorko bei Washingtono Aero
uostuose. Prašome kreiptis: 
G.T. I N T E R N A T I O N A L , 
INC., 9525 S. 79th A \ e . , 
Hickory Hills. IL. Tel. (708) 
430-7272. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

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

'sk) 

sė kėgliavimo komandai ir 
šachmatų ir aviacijos klubams. 

Lietuviškame gyvenime Aras 
baigė Kr . Donelaičio aukš
tesniąją mokyklą ir an t rus 
metus lanko Pedagoginį Litu
anistikos inst :atą. Ateitininkas 
nuo mažen.« Aras priklauso 
Kun. Alf. L.pniūno moksleivių 
ateitininku kuopai ir šiais 
metais eina iždininko pareigas. 
Jis taip pat vadovauja Partizano 

Daumanto jaunučių-jaunių atei 
tininkų kuopai. Vasaromis Aras 
vadovauja ir dirba virtuvėje 
Dainavos stovyklose. 

Laisvu laiku Aras mėgsta loš
ti krepšinį, skaityti istoriją ir 
dirbti su močiute vestuvėse ir 
kituose renginiuose. 

Studijas Aras pradės St. Xa-
vier kolegijoje, o po dvejų metų 
pereis į Illinois Institute of 
Technology cheminės inžine
rijos fakultetą. 

Viktorija Žvinakytė, Allan 
ir Reginos Žvinakių duktė, šiais 
metais baigia Mount Assisi 
Academy Lemont. IL. Gimnazi
joje Viktorija buvo Garbės 
sąraše, National Honor Society 
pirmininkė, gimnazijos tarybos 
sekretorė. Metraščio redaktorės 
padėjėja. Viktorija pažymėta Il
linois State Scholar ir išrinkta 
k l a s ė s Valedictorian. Ji 
priklausė laikraščio redakcijai. 
Prancūzų. Matematikos ir 
Inžinerijos klubams ir S.A.D.D. 

IS ARTI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Seatt le , Wash. , Lietuvių 
B e n d r u o m e n ė s apylinkė kovo 
9 d. turėjo savo metinį susi
rinkimą Bray namuose. Besi
baigiant valdybos kadencijai, 
reikėjo išrinkti naują valdybą,' 
ypač, kad Ina Bertulytė-Bray 
pasitraukė iš pareigų. Po susi
rinkimo buvo suneštinės vaišės. 

— Alisa L a p a t i n s k i e n ė , 
Seattle Lietuvos Dukterų drau
gijos pirmininkė, kviečia nares 
į susirinkimą gegužės 5 d. Pri
imamos ir naujos narės , kurios 
mielai laukiamos. 

— P a g e l b ė t i L i e tuva i po 
kruvinojo sausio 13 d. sekma
dienio reikia rašyti laiškus pre
zidentui, savo kongresmanams, 
senatoriams. Taip ragina Seat
tle LB veiklieji nariai . Reikia 
atsiminti tokius vardus, kaip 
laikraščių „Seat t le Times" , 
..Post-Inteligence". Komo-TV. 
Kiro-TV, King-TV. Prašy t i 
Lietuvos vyriausybę pripažinti, 
neduoti Sovietų Sąjungai eko
nominės pagalbos ir kt. Laiškus 
būtina pasirašyti. 

— Po žinių iš Vi ln iaus buvo 
didžiulės demonstracijos prie 
Seattle katedros. Žmonės, kurie 
meldėsi už taiką, matė de
monstraci jas ir pabal t ieč ių 
plakatus.Vakaro žiniose kalbėjo 
Ina Bertulyte-Bray. Loretta 
Werner ir Elena Mažeikienė. 
Per radijo bangas buvo girdėti 
Vitalis Švažas ir Zita Petkienė. 

x „ŽAIBAS" NR. 6 -
MAISTO PRODUKTAI bus 
pristatyti Jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje. 10 sv. miltų, 
10 sv. cukraus, 6 sv. ryžių. 29 oz. 
dėžė persiku. 4 sv. valg. druska, 
18 oz. riešutinis sviestas. 2 dėž. 
džiovintų slyvų, 2 dėž. razinų. 
64 oz. aliejus, 1 dėž. įvairių 
arbatų. 39 oz. pupelių kavos. 12 
oz. kakavos. Pilna kaina — 
S1O0.0O - kreiptis „ŽAIBAS 
9525 South 79th Ave., Hicko
ry Hills, III. 60457. telefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 
x PATRIA: didel is išpar

davimas! Dauguma prekių su 
20^-40 ' ' .nuolaida. Elektroni
ka. gintara>. kristalas, lino au
diniai, lietuviškos muzikos ka
setės, odos dirbiniai ir kt. PAT
RIA, 2628 W. 71 St., Chicago. 
tel. 312-778 2100. Sav. A. ir F. 
Siutai. 

( sk i 
x Baltic Monuments , Inc., 

2621 VY. 7i Street, Chicago. IL. 
Tel. (312)476-2882. Visų rūšių 
paminki;;;, žemiausios kainos. 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

x Ligos d raud imas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis p;i> A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago. IL 
60609. Te 1-312-523-9191. 

(sk.) 

x Optical Studio , 2620 W. 
71 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-778-6768. Kreiptis į Aldoną 
Kaminsk;<ne. Darbo vai. : 
trečd -penki. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 . r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r .- lv P i rmad . ir an t rd . 
uždaryta . 

(sk) 

Lietuviškame gyvenime Vik
torija baigė Lemonto Maironio 
lituanistinę mokyklą, priklausė 
Prez. A. Stulginskio moksleivių 
ateitininkų kuopai ir šoka Spin
dulio tautinių šokių grupėje. 
Vasarą Viktorija yra vadovavus 
j aunuč ių a te i t in inkų ir 
angliukų stovyklose Dainavoje. 

Biznio studijoms Viktorija iš
vyksta į Univ. of Illinois Ur-
banoje. 

Karolis Žukauskas , Virgi
nijos ir Broniaus Žukauskų 
sūnus, šiais metais baigia St. 
Joseph gimnaziją Riverside. IL 

Gimnazijoje Karolis priklausė 
National Honor Society. buvo 
Garbės sąraše, paminėtas Who's 
Who Among American High 
School S tuden ts i r laimėjo 
Presidential Academic Fitness 
premiją. Karolis buvo gimnazi
jos žurnalo „Reflections" redak
torius. 4 metus europietiško fut
bolo komandos narys , slidinė
jimo klubo pirmininkas. 

Lietuviškame gyvenime Ka
rolis baigė Chicagos aukš
tesniąją l i tuanist inę mokyklą 
pirmuoju mokiniu ir dabar 
lanko Pedagoginį Lituanistikos 
institutą. J i s yra Lituanica 
Lith's Futbolo klubo narys . 
„Lituanicos" jūrų skautas. Šoka 
„Grandies" taut inių šokių gru
pėje. 

Laisvalaikį Karolis praleidžia 
lošdamas futbolą, slidinėdamas, 
buriuodamas, skautaudamas, 
rašydamas ir skaitydamas. 

Karolis pas i r inko Loyolos 
universitetą anglų kalbos-žur-
nalistikos mokslams. Jis norė
tų tęsti teisės mokslus, rašyti 
noveles, knygas ir tapti Li
tuanicos tun t in inku . 

IR TOLI 
— Saus io 17 d. į Seat t le iš 

Kauno atvyko trys studentai. 
Kristina Beresnevičiūte, Svajus 
Asadauskas ir Ži lvinas Zi 
linskas. Ina ir Jim Bray sukvie 
tė v i e t i n i u s l i e t u v i u s ir 
supažindino su iš Lietuvos 
atvykusiais. 

— Leit. Andrea Nekrošiūtė. 
kaip gailestingoji sesuo. tarn> -
bos reikalais išvyko į Angliją. Ji 
nori susirašinėti su Seattle 
l ie tuvia is , kad n e n u t r ū k t ų 
žinios apie Lietuvą. 

— Saus io 21 d. B r a y na
m u o s e Seattle buvo pabaltiečių 
pasi tarimas apie bendrą poli
t inę veiklą. Atvyko KIRO-TV 
korespondentė, kur i padare 
pasikalbėjimą su dalyviais. Per 
vakaro žinias stipriai visų var
du kalbėjo Zita Petkienė. 

— Per vieną savai tę Seattle 
l a i k r a š č i u o s e pasirodė Juozo 
Petkaus, Valerijos Sparkytės. 
F rank Andrevvs ir Zitos Pet
k ienės išspausdinti laiškai, 
užtaria arba iškelia Lietuvos 
reikalus. 

— LB San ta Monicos-Vaka-
rų Los Angeles apyl inkės me
t i n i s s u s i r i n k i m a s bus 
balandžio 13 d., šeštadienį, 1 
vai. p.p. Sv. Monikos parapijom 
patalpose (725 California Ave.. 
San ta Monica). Susirinkimas 
vyks konferencijų kambaryje 
Laukiama svečių, bus rodomas 
Vilniaus įvykių filmas. Po susi
rinkimo kavutė. 

— Kand ida t a i į J A V LB 
XIII t a r y b ą V a k a r ų apygar
do je yra Zigmas Brinkis. Viole
ta Gedgaudienė, Edmundas 
Kul ikauskas , Danguolė Na 
vickienė. Romas Nelsas, Angele 
Nelsienė. Antonija Petrulienė, 
Algis Raulinait is , Vytautas 
Vidugiris ir Zigmas Viskanta. 
Rinkimų komisijos pirmininkas 
— Valentinas Varnas . 

— Ž u r n a l i s t a s V y t a u t a s 
Š e š t o k a s , Los Angeles. Calif.. 
metiniame radijo klubo susi
rinkime vaizdingai aptarė klubo 
veiklą, radijo programų džiaugs 
m u s ir vargus bei ateities 
perspektyvas. Veteranas žurna
l i s tas ir radijo darbuotojas 
Vladas B a k ū n a s . sveikata i 
sunega lavus , su tiesioginiu 
radijo darbu atsisveikino, bet 
V y t a u t a s Šeš tokas spragos 
nepaliko — į radijo pranešėju.--
į t raukė iš Lietuvos atvykusius 
j aunus profesionalus, vyrą ir 
žmoną Carneckus. Vytautas 
Šeš tokas p e r r i n k t a s klubo 
pirmininku naujai kadencijai. 

x Angelė Nels ienė, Fuller 
ton . Calif.. po sėkmingos X-sics 
žmogaus teisių konferencijos 
me t in iame Amerikos Baltu 
Laisvės lygos suvažiavime kovo 
17 d. vėl p e r r i n k t a lygo<; 
pirmininke. 

Advokatas 
G INTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 VV. 63 St., Ch icago, U 60629 

Te l . (1-312) 776-5162 
143O0S. Bell R d . Lockport. II h(144! 

I ei. C08I 301 -486h 
Valandos pagiil susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
h24~ S. Ked/ie Avenue 

Chicago. II 6062« 
Tel. (1-312) 776-8700 

P.irbo \ ,il nuo "-* ik; 7 va! vak 
Seštad ^ -

Vilnius - an t anieeo skulptūros Hami l tone . 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 VV. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS K OSTIS 

201 E. O g d e n A v e . St*> 18-2 
H i n * d a l e . I I . «4)521 
Tel . 17081 325-3157 

Valandos pagal susi tar imą 
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