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Kardinolo optimizmas

Tačiau įstatymai tie patys
Roma. Lietuvos katalikų 

kunigai už savo religinius įsiti
kinimus nebeeina į kalėjimus, 
bet jie vyksta į klases diskutuoti 
religiją ir moralę, pasakė Lie
tuvos kardinolas Vincentas 
Sladkevičiaus, kaip rašo „Natio-

. nai Catholic News Service”.
Tai esąs vienas paskutinių pa

sikeitimų neoficialiame Lietu
vos Katalikų Bažnyčios gyve
nime, į kurį kardinolas žiūrįs 
optimistiškai. „Kaip ir iš ką tik 
pasodinto augalo yra sunku 
pasakyti, kas išaugs”, sakęs jis, 
taip ir „mes stebime ir esame 
labai patenkinti dabartiniais 
įvykiais”. Taip, sako, kalbėjęs 
kardinolas, duodamas pasikal
bėjimą minėtai žinių agentūrai. 
Vilniaus katedros sugrąžinimas 
tikintiesiems, jos iškilmingas iš 
naujo pašventinimas, vyriausy
bės leidimas grįžti arkivyskupui 
Julijonui Steponavičiui į savo 
arkidieceziją, tai vis esą nauji 
ženklai Lietuvos persitvarky
me.

Vyriausybės tolerancija
Taip pat esą mažiau skel

biamų dalykų viešai, tačiau 
reikšmingų Lietuvos Bažnyčios 
gyvenime, pasakojo kardinolas. 
„Šiandien nebėra lietuvių 
kunigų ar pasauliečių katalikų 
laikomų kalėjime už savo tikė
jimą”. Nors Bažnyčią varžantys 
įstatymai tebegalioja, tačiau jų 
vykdymas yra pasikeitęs, kal
bėjo jis. „Įstatymai nepakeisti,

Ne Gorbačiovo nuopelnai
Maskva. — Sovietų Sąjungos 

Ministeriu tarybos pirmininkas 
Nikolai Ryžkovas sako, jog 
ekonominių reikalų planavimas 
prasidėjo prieš porą metų, prieš 
Gorbačiovui perimant vadovavi
mą. Jis sakė, kad visai tai 
veiklai, kuri dabar vyksta 
Sovietų Sąjungoje, reikia su
rasti ir teoretinį pagrindą. Kal
bėdamas spaudos konferenci
joje, jis ragino visus turėti daug 
kantrybės, kol visi nutarimai 
bus įgyvendinti, kadangi tų 
dalykų skalė yra milžiniška. 
Perestroikos programa prasidė
jusi dar prieš Gorbačiovui per
imant Komunistų partijos 
valdžią. Tai prasidėjo 1983 m., 
kai KGB vadas Andropovas per
ėmė partijos vadovavimą. Tada 
jau buvo suprasta, kad Sovietų

Išdavė vizas PLO 
nariams

Washingtonas. — Amerika 
suteikė įvažiavimo vizas trims 
PLO nariams, kad galėtų New 
Yorke dalyvauti konferencijoje, 
kuri skirta taikos klausimams 
aptarti viduriniuose Rytuose. 
„Niekas iš trijų palestiniečių 
nebuvo įsivėlęs į jokį terorizmo 
veiksmą”, sako Valstybės 
departamento atstovas Charles 
Redman. Tai neprieštarauja 
1974 m. priimtam aktui, kad 
draudžiama išduoti vizas PLO 
asmenimis, kurie užsiima tero
rizmu. Tačiau Izraelio am
basada Washingtone pareiškė 
apgailestavimą, kad tai buvo 
padaryta. Tie trys palestiniečiai 
yra PLO atstovas Afif Safieh 
Hagoje, Palestinos Tautinės ta
rybos prezidentas Nabil Sha’ath 
ir PLO tarybos narė, buvusi 
PLO misijos Jungtinėse Tautose 
atstovė, Noha Tadros.

bet vyriausybė toleruoja vys
kupų sprendimus”. Vienas toks 
pavyzdys esąs seminaristų skai
čius Kunigų seminarijoje. Praė
jusiais metais vyriausybė leido 
kiekvieną jaunuolį įstoti į se
minariją, kuris norėjo ruoštis 
kunigystei, sako mūsų kardino
las. Šiuo metu Lietuvoje yra 670 
kunigų ir 142 seminaristai, 
kurie ruošiasi būti kunigais. 

Įstatymai dar nepakeisti
Religijos kursas dar varžomas 

įstatymiškai, tačiau praktiškai 
kunigai turi religines pamokas 
bažnyčiose jaunimui. Tai ir esąs 
svarbiausias dalykas. Jaunimas 
dabar rodo žymiai didesnį susi
domėjimą religija. Ir mokytojų 
elgsena mokyklose šiuo atžvil
giu yra radikaliai pasikeitusi, 
sako kard. Sladkevičius.

Lietuvos vyriausybė pritarė ir 
naujų vyskupų paskyrimui bei 
jų perkėlimui. „Net vyriausybė 
nori, kad Bažnyčios statusas 
būtų normalus”, sako kardino
las. „Kadaise vyriausybė norė
davo vyskupijose turėti savo 
kandidatus, bet dabar jie į tai 
tiek daug nebesikiša. Jie dau
giau nebeduoda vyskupams 
direktyvų”.

Tačiau yra pabrėžiama — ar 
visi čia minėti dalykai prives 
prie įstatymų pakeitimų ir 
nebus religija varžoma, šiuo 
metu dar nežinoma. Bet 
Lietuvos kardinolas mano, kad 
Bažnyčios reikalai ateityje bus 
geresni.

ekonomija yra klaidingame 
kelyje. Kai Gorbačiovas pradėjo 
vadovauti, tai pirmuosius dve
jus metus buvo ieškoma teorijų, 
kurios pagrįstų tas idėjas, 
kurios dabar vykdomos.

Bažnyčiai paskyrė 
sklypą

Vilnius, 1989 kovo 2. (LIC) - 
Lietuvių Informacijos Centras 
praneša, kad vasario 24 d. Vil
niaus miesto vykdomasis komi
tetas paskyrė sklypą Viršu- 
liškių rajone naujai bažnyčiai. 
Bažnyčia bus statoma prie 
Kosmonautų prospekto ir pro
jektuojamos Ozo gatvės ant kal
nelio prie parduotuvės „Pasi
daryk pats”. Bažnyčios statybos 
projektui bus paskelbtas kon
kursas.

„Draugą vizitavo Balys Gajauskas, kuris 37 metus buvo kalinamas 
Sovietu Sąjungos kalėjimuose už tikėjimą Dievu ir Lietuvos tautinius 
reikalus. Nuotraukoje, žiūrint iš kairės, redaktoriai Aldona Zailskaitė, 
Irena Regienė, Aušrelė Liul evičienė, Balys Gajauskas, Irena Gajauskienė, 
kun. Pranas Garšva,MIC, ir Vytautas Radžius.

Nuotrauka kun. J. Duobos,MIC.

Iškilmingoje procesijoje šv. Kazimiero sidaikinis karstas su relikvijomis iš apaštalų Petro 
ir Povilo bažnyčios pernešamas į Vilniaus arkikatedrą, kurioje jis buvo anksčiau 
laikomas. Procesijai vadovauja arkivysk. Julijonas Steponavičius, o karstą neša kunigai. 
Priekyje eina kard. Vincentas Sladkevičius.

Dar 20,000 vizų, 
norintiems gyventi Amerikoje

Washingtonas. — Valstybės 
departamentas prašo paskelbti 
skaitytojų žiniai, kad bus iš
duota papildomai dar 20,000 
vizų imigrantams, norintiems 
dabar apsigyventi Amerikoje. 
Tie žmonės turi būti iš 162 
kraštų, kurie čia nebuvo repre
zentuojami, kadangi jie neiš
naudojo nustatytą 5,000 vizų 
skaičių.

1986 m. Kongresas leido 
išduoti 10,000 naujų vizų. Buvo 
iš viso gauta 1.4 milijonas 
pareiškimų.

Tie, kurie nori Amerikoje 
dabar apsigyventi, turi prašyti 
OP-1 vizų. Taisyklės buvo ats
pausdintos vasario 16 d. Federal 
Register knygoje. Jau daug 
žmonių tuo pasinaudojo. OP-1

Stalinistų laiškai
Vilnius. — Lietuvos partinė

je spaudoje padaugėjo laiškų, 
kuriuose pritaria partijos Cen
tro komitetui, kad pradėjo 
kritiškai įvertinti lietuvių 
tautinio atgimimo veikėjus. 
Rašoma, kad Sąjūdžio veikėjai 
savo pasakymais dezinformuo
ja visuomenę ir „nuteikia ją 
prieš partijos persitvarkymo 
politiką”. Puolamas K. 
Motieka, kuris sugrąžino par
tijos kortelę. Džiaugiamasi, kad 
partijos kontrolės komitetas 
neigiamai įvertino prof. B. 
Genzelio elgesį, nes jis pažeidęs 
partinę etiką. Raginama, kad 
nebūtų tokiems komunistams 
nusileidžiama. Sakoma, kad 
„sąjūdiečiai nesivaržydami 
šmeižia partijos ir vyriausybės 
narius”.

formų reikia prašyti šiuo adre
su: OP-1, P.O. Box 20199, Wa- 
shington, D.C. 20199-9998.

Kadangi Vabtybės depar
tamentas laukialabai daug vizų 
prašymų, tai jo^bus parinktos 
loteriniu kompitBerių būdu, nes 
tik 20,000 vizų tegalima išduoti: 
10,000 1990 metams ir 10,000 
1991 metams. Kiekvienas 
asmuo, norįs čia apsigyventi, 
gali prašyti vizos. Prašymo 
laikas baigiasi kovo 31 d., tad 
iki šios datos tųyi būti gautas 
prašymas vizai. Prašymas turi 
būti rašytas mašinėle. Jame 
turi būti pažymėta prašančiojo 
vardas ir pavardė, gimimo data 
ir vieta, dabartinis adresas, ar
timiausias Amerikos konsulato 
adresas, jei prašytojas yra 
Amerikoje, o jei ne, tai arčiau
sias Amerikos konsulatas toje 
šalyje, iš kur prašytojas nori at
vykti. Taip pat turi būti 
surašytos žmonos ir vaikų var
dai ir pavardėspr gimimo datos. 
Reikalaujama ir prašytojo bei jo 
šeimos narių pasinės foto
grafijos.

Jei kompiuteris parinks 
prašytojo pavardę, tai jo 
prašymas bus tuoj persiųstas 
Amerikos konsulatams ar am
basadoms iš kur prašytojas nori 
atvykti į Ameriką.

Vizų prašyti gali atskirai 
vyras ir žmona. Tačiau, jei vyras 
prašys vizos, su juo galės vykti 
žmona ir jo vaikai. Šios rūšies 
vizos PO-1 gali drąsiai prašyti 
ir nelegaliai gyvenantys asme
nys Amerikoje.

Surasti nauji 
masiniai kapai

Bykovnija. — AP agentūros 
pranešimu, po 50 metų tylos, du 
ukrainiečiai — Petro Kukoven- 
ko ir Petro Nizenko paskelbė 
visuomenei, ką jie tada, būdami 
jaunuoliais, matė vykstant 
Bykovnijos miškelyje. Sunkveži
miai atvykdavo į tą sritį, kuri 
buvo užtverta aukšta tvora, ir 
po kurio laiko vėl išvykdavo. 
Tai būdavo daroma prieš 
keturis metus prieš tą sritį 
užimant vokiečiams karo metu. 
Šiuo metu paaiškėjo, kad šioje 
vietoje, netoli Kijevo, buvo 
nužudyta tarp 150,000 ir 
240,000 žmonių. Mykolo Lysen- 
ko, kuris vadovauja Stalino 
aukų suradimo komitetui, sako, 
kad juos tada nužudė NKVD 
saugumo daliniai.

— Washingtone prez. Bushas 
pareiškė, kad Nikaragvos lais
vės kovotojams turi būti
tęsiama parama ir toliau.

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Sąjūdžiui, kaip pranešama 
iš Washingtono, Lietuvos komu
nistinė vyriausybė šią savaitę 
suteikė oficialų leidimą veikti, 
nors praktiškai tai nekeičia jo 
veiklos pobūdžio.
_ Sovietų Sąjungos Komu

nistų partija nutarė leisti nuo
moti valstybinę žemę visam 
amžiui su teise perleisti ją ir 
savo vaikams. Pirmą kartą 
suteikiama ūkininkams ši 
laisvė, kurios nebuvo nuo 1920 
m.

— Maskvoje baigėsi dviejų 
dienų partijos Centro komiteto 
sesija, kurioje buvo priimtos 
visos Gorbačiovo pasiūlytos 
ūkio reformos. Po audringos 
sesijos apie tai pranešė televi
zijoje Politbiuro narys Jegoras 
Ligačiovas, kuris visą laiką 
priešinosi Gorbačiovo planams. 
—Washingtone Oliver North 
teismo sesijoje prisiekusiems 
teisėjams buvo perskaitytas 
slaptas memorandumas, jog 
Reaganas patvirtino ..labai 
specializuotą veiklos” misiją 
1985 m. spalio mėnesį aprūpinti 
Nikaragvos laisvės kovotojus in
formacijomis ir ginklais, kad 
būtų puolami Sandinistai. Tai 
pirmas pranešimas, kad prezi
dentas asmeniškai aprobavo šią 
karinę veiklą, kai Kongresas ją 
buvo uždraudęs. Reagano pat
virtinimas tame memorandume 
išreikštas šiais žodžiais: 
„prezidentas patvirtino”, kurio 
data ya 1985 m. spalio 30 d.

— Senato Karo pajėgų komi
tetas vienbalsiai rekomendavo 
Senatui patvirtinti Diek Cheney 
Gynybos sekretoriumi.

— Salvadore šį sekmadienį 
įvyks prezidentiniai rinkimai. 
Pirmą kartą kairiesiems poli
tikams buvo leista sugrįžti į 
kraštą ir dalyvauti rinkimuose.

1 — Hondūro Užsienio reikalų
ministeris pasakė, jog Hondūras 
palankiai žiūri į Amerikos 
planą padėti ten esantiems 
Contrams humanitarine pagal
ba kol galutinai laisvės kovoto
jai bus įkurdinti.

— Britanijos vyriausybė pa
skelbė seniai negirdėtą įvykį — 
vyriausybė turi 25 bilijonų do
lerių likutį, kai pasibaigė 
fiskaliniai biudžeto metai. 
Manoma, kad tai ministerės M. 
Thatcher nuopelnas, nes ji išlei
do taisykles ir griežtus 
nurodymus kaip valstybės 
pinigai turi būti naudojami. 
Griežta biudžeto kontrolė padėjo 
anglams sulaikyti infliaciją.
_ Budapešte Vengrijos 

vyriausybė priėmė nutarimą 
leisti veikti nepriklausomom 
opozicinėm partijom ir nebe- 
drausti viešų demonstracijų.

Keičiama komunizmo 
ideologijos esmė

Sovietai leidžia nuomotą žemę 
perleisti Ir savo vaikams

Maskva. — Pasaulio žinių 
agentūros praneša apie įvy
kusį Centro Komiteto dviejų 
dienų pasitarimą Kremliuje. 
Čia Partija išrinko 100 savo 
narių į Liaudies deputatų Kong
resą — savo naująjį Sovietų par
lamentą. Tie rinkimai jau susi
laukė kritikos, nes, nežiūrint 
Gorbačiovo reikalaujamo dau
gelio kandidatų sąrašo, tik 
šimtas partijos narių buvo 
išrinkta ir tik šimtas jų tebuvo 
pasiūlyta. Pats Gorbačiovas ir 
kiti Politbiuro nariai buvo 
išrinkti.

Atsilikusi sistema
Pirmosios dienos posėdyje 

Gorbačiovas savo dviejų 
valandų kalboje reikalavo 
radikaliai pasukti Sovietų 
Sąjungos 60 metų ūkininka
vimo istoriją iš centralizuotos 
sistemos į privatų ūkį. Ūkinin
kams turi būti leista laisva 
prekyba savo pagamintais pro
duktais ir tai turi būti apsau
gota valstybės įstatymais. Ūki
ninkas turi turėti pilną teisę 
pasirinkti, kokius produktus jis 
nori auginti ir kaip juos par
duoti. Šiuo metu ūkininkai savo 
gaminius pristato valstybei, 
kuri už išpildytas kvotas moka 
nustatytas kainas. Jis Centro 
komitetui pasakė, kad dabarti
nė sistema yra atsilikusi nuo 
visų kraštų, mažų ir didelių. Jis 
pripažino, jog jo pastangos ats
tatyti žemės ūkį nepasisekė dėl 
to, kad nebuvo pakankamai 
duota laisvės ūkininkams. 
Esmė yra tame, sakė jis, kad 
jiems reikia leisti nepriklau
somai tvarkytis žemės ūkyje, 
kad ūkininkai galėtų imtis 
tokios iniciatyvos, kokia jiems 
atrodo reikalinga.

Priešinasi kolchozų vadai 
Daugelis valstybinių kolchozų

dirbdavo su nuostoliais ir 
valstybė turėdavo juos ap
mokėti. Retas valstybinis ūkis 
išeidavo lygiomis, o tai sudary
davo bilijonus nuostolių. Šią Gor
bačiovo žemės ūkio programą pri
ėmė 12-kos valdančiųjų Polit
biuro narių komitetas ir Minis- 
terių taryba. Tačiau jo pasiūlyti 
įstatymai ir taisyklės, kurie lie
čia pirmą kartą Komunistų 
ideologijos esmę, turi būti pa
tvirtinti trijų šimtų Centro 
komiteto narių. Šiam pasiū
lymui susilaukta didelio pasi
priešinimo iš valstybinių ūkių 
vadovų, kurie nenori perleisti 
savo galių privatiems ūkinin
kams. Jiems pritaria Žemės 
ūkio reikalų vadovas Ligačio
vas.

Neleido lankyti
palestiniečių

Jeruzalė. — Izraelio kareiviai 
neleido šimtams izraelitų 
aplankyti palestiniečius oku
puotoje Vakarų Kranto srityje. 
Jie buvo sugrąžinti atgal, kai 
norėjo „Taikos dienos” 
paminėjimo šventėje vizituoti 
palestiniečius. Arabai pales
tiniečiai buvo pasiruošę su 
malonumu juos priimti ir tokių 
susidarė maždaug 1,500, kurie 
priklauso „Taika dabar” 
sambūriui Izraelio žemėje. Bet 
keli šimtai Izraelio kareivių 
jiems pastojo kelia.

Nebegalima delsti 
Pirmą kartą Centro komiteto

posėdis buvo perduodamas per 
televiziją. Visi minėti 100-tas 
kandidatų į Liaudies deputatų 
Kongresą buvo išrinkti vien
balsiai, išskyrus Žemės Ūkio 
reikalų vadovą Jegorą Liga- 
čiovą, kuris buvo išrinktas, ta
čiau ne vienbalsiai kaip kiti jo 
kolegos. Ligačiovas gynė status 
quo visoje eilėje savo kalbų, 
siūlydamas vėl mesti dideles 
valstybės pinigų sumas išgel
bėti valstybiniams ūkiams. 
Gorbačiovas savo kalboje tai 
ypač pasmerkė, sakydamas, jog 
perestroikos metai įrodė, kad tai 
yra klaida. Jis pasiūlė pakei
timus daryti nebedelsiant — 
tuoj pat.

Jis siūlė, kad šeimos ar 
ūkininkų grupės turi turėti 
lygias teises ir tokį pat finan
savimą, kaip ir valstybiniai 
ūkiai, jei tokių bus palikta. Gor
bačiovas reikalavo, kad būtų 
greitai jo pasiūlytos žemės refor
mos įteisintos įstatymais. Jis 
taip pat pasiūlė panaikinti že
mės ūkio reikalų ministeriją 
Gosagroprom, kurią jis pats 
1985 m. buvo įsteigęs, kad būtų 
išspręstas maisto trūkumas. 
Gorbačiovas nesileido į detales, 
bet pasakė, kad turi būti kitas 
komitetas, kuris tvarkytų 
maisto reikalus ir jo pirkimą.

Ideologinės problemos
Nuo pat 1917 metų revoliuci

jos žemė buvo valstybės nuosa
vybė. Šie Gorbačiovo pakeitimai 
dabar veda prie ideologinių 
problemų, kurių ir žemės 
nuomavimas neišspręs. Tai tik 
laikinis ėjimas arba perėjimas 
į visišką privačios nuosavybės 
pripažinimą žmogui. Jis Centro 
komitetui pasakė, kad šiuo rei
kalu įstatymas privalo būti 
paruoštas iki metų galo. Ūkių 
pirkimas taip pat turėtų būti 
galimas nuo 1990 m. sausio 1 d. 
Tačiau iš jo kalbos neaišku, ką 
jis iš tikrųjų manė, sakydamas, 
apie „ūkio pirkimo kainas”, nes 
tuoj pasakė, kad dabartinės pie
no, duonos, kiaušinių, sviesto ir 
kitų produktų kainos turi būti 
paliktos tos pačios trejiems me
tams. Vakarų ekspertai sako, 
jog pagrindinis elementas Gor
bačiovo kalboje buvo pritaiky
mas pardavimo kainų pagal pro
dukcijos kainas. Visa kainų sis
tema turi būti pakeista.

Paskutinės žinios praneša, 
kad Gorbačiovo minėti pasiū
lymai buvo Centro komiteto 
patvirtinti.

KALENDORIUS
Kovo 18 d.: Kirilas, Gintarė, 

Eimutis, Sibilė, Gabrielius, 
Anzelmas.

Kovo 19 d.: Verbų sekma
dienis. Šv. Juozapas, Vilė, 
Vilys, Prūtenis, Nautilė.

Kovo 20 d.: Anatolijus, Ingar- 
da, Edmundas, Klaudija, Kir- 
butas, Žibartas.

Kovo 21 d.: Mikalojus, Bene
diktas, Lingaila, Saulius, Nor- 
tautas.

ORAS CHICAGOJE
Saulė teka 6:00, leidžiasi 5:59.
Temperatūra šeštadienį 39 1., 

sekmadienį 34 1., pirmadienį 36 
1.. antradieni 42 1.



REDAGUOJA Jonas Žadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 4048 W. 91st PI., Oak Lawn, IL 60453. Tel. 312-424-4150.

JĖZAUS GUNDYMAI IR MES

„Jėzus buvo Dvasios nuves
tas i dykumą, kad ten būtų 
velnio gundomas...” Mt.4:l

Kasmet Gavėnios pradžioje 
išgirstam pasakojimą apie Jė
zaus gundymą'dykumoje. Ši Šv. 
Rašto ištrauka, kaip ir kiti 
dažnai girdėti ar matyti ženklai 
mūsų liturgijoje, kaip pelenų 
užbarstymas ar kaktos patepi
mas pašventintais pelenais, 
žvakėmis kaklų laiminimas ir 
pan., yra taip įprasti ir tapę 
beveik automatiška rutina, kad 
tik retai kam ateina į mintį 
giliau susimąstyti prie tų 
veiksmų ir paklausti, ar jie man 
dar kai ką prasmingo pasako. 
Taip yra su Jėzaus gundymų 
pasakojimu ir net su pačia 
pasninko sąvoka bei prasme.

Pasninko sąvoka katalikų 
praktikoje jau buvo pradėjusi 
silpnėti ir keistis dar prieš 
Vatikano II susirinkimą. Dabar 
gi, eilinio tikinčiojo gyvenime, 
pirminė pasninko prasmė vis 
labiau priartėja prie to, kas 
įprasta vadinti ,,dieta”, o 
pasninkautojas tapęs dieti- 
ninku. Iš dalies šį reiškinį 
galėtų paaiškinti gyvenimo 
sąlygos, ypač pasiturinčiuose 
žmonių sluoksniuose. Retas 
kuris iš mūsų, yrą patyręs, ką 
reiškia būti alkanam ir 
troškulio kankinamam, visiškai 
vienam dykumoje. Tiesa, mes 
įdėmiai sekėme pranešimus 
apie mūsų brolius ir seses 
badaujančius Gedimino aikštė
je prie katedros. Baiminomės, ar 
jie ištesės, nesusirgs, ar jų kas 
neišvaikys... Nežinau, ar daug 
kas bandė bent truputį atsiža
dėti maisto kaip ženklą dvasinio 
solidarumo su jais?... Todėl 
būtina šiuo atgailai skirtu metu 
bent simboliškai „išeiti į tyrus” 
ir pažvelgti į savo gyvenimą iš 
visai skirtingos perspektyvos. 
Jėzaus gundymų aprašymas 
kviečia mus arčiau į jį 
įsiskaityti ir leisti Jėzaus 
žodžiams paliesti mūsų širdį. 
Skaitome, kad Jėzus buvo 
„Dvasios vedamas”. Ten dyku
moje Jis išstatomas visiems ele
mentams — keliavę po Palesti
ną ir patekę į rytus už Jordano 
upės, prie Mirties jūros, labai 
gerai žino, koks nepakeliamas 
karštis, o jokio medelio ar 
žolelės... naktis šiurpiai šalta. 
Yra įvairių Šv. Rašto egzegetų 
ir teologų aiškinimų, kalbančių 
apie tuos gundymus, tačiau 
viena yra visiems aišku: Jėzus 
laisvai pasirinko šią pasninko 
formą. Jam 40 dienų ir naktų 
pergyvenimas buvo iššūkis, rei
kalaująs persvarstyti visą savo 
gyvenimą ir misiją, kurios im
sis iš paklusnumo Tėvui. 
Medikų nustatyta, kad tie, 
kuriems sveikatos sumetimais 
patariama laikytis tam tikros 
dietos, rodo, kaip šitoks režimas 
labai padeda susikaupimui, 
koncentracijai ir reiškiasi 
vidine ramybe.

Pirmajame gundyme Jėzui 
buvo pasiūlyta pasinaudoti 
Tėvo duotąja galia ir išsivaduoti 
iš tos mirtį gręsiančios situ
acijos. Tačiau, ar tam Jis 
ruošiasi savuoju pasninku, kad 
pirmiausia būtų suteiktas Jam 
bent minimalinis patogumas? 
Jam siūloma panaudoti savo 
galią ir tuojau pakeisti Kūrėjo 
nustatytąją tvarką, kad šitaip

tiesiausiu keliu, t.y. parūpinant 
duonos vargšams ir išalku- 
siems, jau dabar galėtų kurti 
utopinę karalystę? Juk to norėjo 
siūlyti ir didysis Inkvizitorius 
Dostojevskio legendoje. Ne, 
Jėzus ryžtingai atveria kelią į 
pačias žmogus gyvenimo gel
mes, sakydamas, kad žmogus 
gyvas ne vien duona, o Dievo 
žodžiu. Vėliau Jis bars ir 
perspės savo sekėjus, kad jie ne
gaištų laiko ir nepaskęstų 
rūpesčiuose, ką valgys, kuo 
vilkės... (Pld. Mt.6:31) Vietoj 
gundytojo siūlomos lengvos 
materialinės alkio numalšinimo 
išeitys. Jis visa savo būty
be, savuoju pasninku, savuoju 
alkiu ir troškuliu mums 
skelbia: žmogaus egzistencija 
privalo peržengti materialines 
ribas ir pilnai atsiskleisti, „gyve
nant kiekvienu žodžiu, kuris 
išeina iš Dievo lūpų”.

Antrojo gundymo tikslas — 
iškreiptai panaudojant pasiti
kėjimą Dievu, iškelti savąjį 
asmenį ir tuo užtikrinti 
busimosios misijos pasisekimą. 
Jėzus, gerai žinodamas visą Iz
raelio istoriją ir tuos momentus, 
kada ši tauta provokavo, 
„bandė” Dievo gerumą ir rei
kalavo stebuklo tyruose. Jėzus 
mato, kad šią izraelitų nuodėmę 
jam siūlo panaudoti,nes juk 
angelai vis tiek jį neš ant savo 
sparnų, ir neužsigaus ant 
akmens, gi tuo tarpu minios 
„pastatys Jį karaliumi”, kuris 
nuolatiniais stebuklais juos 
maitins daugindamas duoną. 
Jėzaus atsakymas, kaip ir 
Mozės anuomet: „Negundysi 
savo Dievo!”

Trečias gundymas yra pats 
įžūliausias: sudaryti sutartį su 
velniu, ir viskas bus atlikta 
efektyviai ir greitai, bus su
kurta nauja tvarka, tobulos 
valstybės ir tautos, ir visi pradės 
veržtis prie Jo. Karalystė, kurią 
Jis dabar pasiryžęs sunkiu kry
žiaus keliu kurti, bus taip leng
vai sukurta. (Šį argumentą — 
siekti gero blogomis priemonė
mis ypač aštriai ir sarkastiškai 
iškelia Dostojevksis, tuos žodžius 
įdėdamas į Didžiojo Inkvizito
riaus lūpas). Jėzaus atsakymas 
yra nedviprasmiškas ir tie
sioginis: „Yra parašyta:
,Viešpatį savo Dievą tegarbink 
ir jam vienam tetarnauk’ ”. 
Šitai yra radikalus Jėzaus TAIP 
savo Tėvui ir NE tamsos kuni
gaikščiui ir nuodėmei. Taigi, 
dykumos išgyvenimas Jėzui 
tampa didžiuoju iššūkiu, kuris 
iš Jo reikalauja laisvai apsis
pręsti.

Pažiūrėkim į save ir apie save. 
Visur mums siūloma: būk 
ištikimas sau, rūpinkis savimi, 
būk sau-žmogus, leisk atsis
kleisti tavyje miegančioms gali
mybės... Toks nepaprastas, tie
siog slopinantis savojo AŠ 
pabrėžimas. Ir skuba, ir 
rūpinasi, lyg uždusę, stengiasi, 
kad tik kas nepralenktų. Toks 
didelis nerimas, pilna įvairių 
psichinių ligonių... Ar nebūtų 
gera nors trumpai pabūti 
dykumoje, kokioje Jėzus išbuvo 
40 dienų? Tikrai apsispręsti ir 
atvirai, nemeluotai pasakyti 
mūsų Viešpačiui TAIP nebus 
galima vien šliaužiant pavir
šiumi ir tik atliekant išorinius, 
kad ir labai prasmingus, Gavė-
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Moksleivių ateitininkų susirinkime Vilniuje. Centre — Saulius Gladkauskas.
Nuotr. Gabijos Petrauskienės

VAKARONE APIE LIETUVOS 
EKONOMIJĄ

Kovo 10 d. Jaunimo centro 
kavinėn susirinko didelis būrys 
dalyvių susipažinti su dabarti
ne Lietuvos ekonomine padėtim 
ir jos ateities perspektyvom. 
Vakaronė — trečioji šio sezono 
sendraugių ateitininkų sky
riaus vakaronių serijoje.

Vakaronės abu kalbėtojai yra 
ekonomistai. Jonas Pabe
dinskas baigė ekonomiją Madri
do universitete. Paskutiniu 
laiku dirba importo-eksporto 
konsultantu. Prof. dr. Feliksas 
Palubinskas, studijavęs admi
nistraciją (management) ir 
prekybos mokslus (marketing) 
DePaul University ir Universi
ty of Illinois Urbanoje. Jis dėstė 
Idaho State University, Califor
nia State University at Long 
Beach, o dabar yra administra
cijos departamento galva Pur- 
due University Calumet biznio 
mokykloje.

Prof. Palubinsko kalba sutei
kė foną diskusijoms apie 
Lietuvos ekonomiją. Jis paste
bėjo, kad 13%. valstybinių pra
monės vienetų Sovietų Sąjun
goje neša valstybės iždui 
nuostolius. SSSR ekonominė 
statistika pilna paradoksų: štai 
per metus pagaminama 800 
milijonų porų batų, po kone tris 
poras kiekvienam Sąjungos 
gyventojui, o tačiau, batų labai 
trūksta, nes jie labai nepatva
rūs, o daugelis pagaminama su 
defektais ir nepanaudoti lieka 
sandėliuose. Pagaminama ketu
ris kartus daugiau traktorių, 
negu JAV, o jų tačiau pasigen
dama žemės ūkyje, nes jie labai 
nepatvarūs. Liejama du kart 
daugiau plieno kaip JAV, o iš 
plieno pagaminama daug ma
žiau produktų, negu čia. 
Ekonomijoje yra didelis 
neimlumas naujumui (rizika 
Sovietų Sąjungoje neapsimoka). 
Trisdešimties metų mėginimas 
pasivyti Vakarus savo jėgomis 
nepasisekė. Eksportui nepa
vyksta pagaminti patrauklių 
produktų, ir dabar 60% užsienio 
valiutos gaunama už naftą. 
Perestroika jau trejų metų 
amžiaus, o konkretūs rezultatai 
labai maži. Atrodo, kad pere
stroika yra bandymas sodinti 
augalus jiems atšiauriame kli
mate. 8.5 milijono administrato
rių priešiški pakeitimams. 
Centrinių įstaigų biurokratai ir 
toliau manipuliuoja ekonominį 
gyvenimą. Prekių paskirstymas 
šlubuoja. Gamyklos ir toliau 
gamina ir tas prekes, kurių var
totojai nenori.

Bandoma skatinti koope
ratyvus — norima turėti 
bent 300 inovacijos centrų, 
kuriuos remia ir pradinius 
pinigus duoda Jaunųjų komu-

nios laiko padiktuotus veiks
mus. Ateitininkai nuolat ragi
nami viską atlikti taip, kad 
mūsų veiksmų centre būtų 
Kristus. Nepasiduokim iliuzijai, 
kad ištikimybę Jam bus galima 
išsaugoti be kančios, be savęs 
išsižadėjimo ir pasninko...

K.V. Cukuras

nistų lyga. Per pusantrų metų 
išaugo apie 48,000 privačių 
biznių, tačiau jų veiklai brė
žiamos siauros ribos: reika
laujama visokiausių leidimų, 
valstybė kontroliuoja paskolas 
ir žaliavas.

Ko reikėtų siekti Lietuvai? 
Kuo daugiau mažosios pramo
nės, kuri liktų lietuvių rankose. 
Šiuo metu 90% priklauso tiesiai 
nuo Maskvos. Reikia kuo dau
giau pramonės, kuri naudotų 
vietines žaliavas ir gamintų 
vietinei rinkai. Ekonominiai ir 
politiniai reikalai neatskiriami, 
todėl ugdydami Lietuvos ekono
miją prisidėsime ir prie Lietu- ( 
vos savarankiškumo ir nepri
klausomybės siekimo.

Jonas Pabedinskas pastebėjo, 
kad besivystantiems kraštams 
trūksta ne planavimo, bet veiks
mų vykdymo (execution). Pla
nuotojai rūpinasi daugiau stra
tegija, o ne pačiu vykdymu. 
Daugelio besivystančių kraštų 
planuotojai yra London School 
of Economidį mokiniai. Jų pla
nai nuvedė kraštus į ekonominį 
bankrotą. Jų planavimas yra 
grįstas elitizmu, kuris kuria 
nomenklatūras tuose mažai 
išsivysčiusiuose kraštuose.

Kokių naujų verslų, pramonių 
reikia Lietuvai? Eksporto srity
je reikia pradėti mainais, nes 
tada galima improvizuoti 
kainom. Aišku, gali būti 
panašiai kaip tam anekdote, iš 
kurio vakaronės publika garsiai 
pasijuokė: tėvui sūnus pasigiria, 
kad jis pardavė šuniuką už ke
turis tūkstančius dolerių. 
Pasirodo, kad parduotas kaimy
nui draugui, kuris savo ruožtu 
pardavė du dviejų tūkstančių 
dolerių kačiukus. Lietuvoje 
eksportui dabar nėra daug 
galimybių, nes pavyzdžiui 
gaminamos mašinos neturi 
taisymui dalių. Kalbėtojas siūlė, 
kad eksporto galimybių reikėtų 
dabar ieškoti ne Vakaruose, bet 
Pietų Amerikoje ar Afrikoje.

Patarnavimų srityje didelės 
galimybės, pavyzdžiui inži
nerijoje, kompiuterių panau
dojime. Čia galimybė plėsti i 
koncesinius verslus (franchises). 
Gamybos srityje: galima būtų 
pradėti gaminti produktus 
licensijų keliu susitarus su 
Vakarų kompanijomis, kaip tai 
daroma Azijoje. Reikia akcen
tuoti paramą mažom gamyk
lom, nes pavyzdžiui Japonijos 
pokario ekonomijos augimas 
kaip tik ir buvo pagrįstas tų 
mažų dirbtuvėlių gausa.

Finansų srityje irgi galima 
mokytis iš Japonijos. Lietuva 
galėtų būti finansinių patarna
vimų centre visai Rytų Europai. 
Gali būti, kad Pabaltijo kraš
tams skiriamas panašus vaid
muo, kaip Sečuano provincijai 
Kinijoje: tai laboratorija ekono
minėms reformoms.

Lietuvos ekonominiam augi
mui reikia atsikratyti stali- 
nistinių biurokratų. Padėtį ap
sunkina ir akademinis elitas, 
nes jie sužavėti strategijos klau
simais. Labai mažai turime 
išeivių, galinčių ekonominiuose

reikaluose talkinti. Maži ištek
liai, o reikia daug investavimo. 
JAV biznieriai nesidomės 
Lietuva. State Department 
daug kartų pagelbėjo kolekty- 
vistiniams kraštams, todėl iš jo 
negalima tikėtis paramos Lie
tuvos išsilaisvinimui. Reikia 
veikti mums patiems. Būrelis 
išeivių susibūrė į Lietuvių 
verslų puoselėjimo draugiją, 
kuri bandys talkinti Lietuvos 
ekonominei emancipacijai. 
Draugija ragins kurti verslus, 
kurie užtikrintų Lietuvos 
'ekonominį savistovumą ir ilga
laikį klestėjimą.

Šiuo metu padaryta pertrau
ka, kurios metu vakaronės daly
viai dalinosi įspūdžiais apie ką 
tik girdėtus dalykus ir džiaugėsi 
kava ir skanumynais, kuriuos 
paruošė dr. Aldona Juozevičie- | 
nė, Irena Polikaitienė ir Marytė 
Saliklienė. Prie gaivos stalo pa
tarnavo Juozas Končius.

Po pertraukos buvo labai 
gyvos diskusijos. Ypač įdomus 
buvo Antano Būdos įnašas dis
kusijose: jis kaip tik atvykęs 
užmegzti ekonominių ryšių. Jis 
yra Kauno kooperatyvo atsto
vas. Šio kooperatyvo tikslas tar
pininkauti tarp užsienio ir 
Lietuvos verslininkų. Jis papa
sakojo apie Lietuvos perspėk- , 
tyvas dabartinių persitvarkymų . 
rėmuose ir kokia ekonominė ! 
pagalba reikalingiausia Lie- I 
tuvai. Ypač svarbus Lietuvos ' 
mokyklų kompiuterizacijos ' 
klausimas.

Įvadiniai pranešimai ir disku
sijos vakaronės dalyvių iš
klausyti su didele atida. 
Diskusijos dar ilgai tęsėsi 
draugų būreliuose. Didelis 
vakarone susidomėjimas rodo, 
kad ekonominė parama Lietu
vai šiuo metu yra labai aktuali 
tema.

P. Krūmėnas

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS 

4149 W. 63rd St.
Tel. 735-7709

Šeštadieniais pagal susitarimą

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA '

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills 

Tel. 598-2131 
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Medical Cllnlc 
217 E. 127 St. — Lemont, IL S0439
Priklauso: Palos Community Hospital ir 

Silver Cross Hospltal 
Valandos pagal susitarimą

______________ Tai. 257-2265 ____________

DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Avė.

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Avė.) 
Valandos pagal susitarimą

DR. LINAS A. SIDRYS
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA

2636 W. 71 et Street
Susitarimui: treč., ketv., šešt.

436-5566

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 
DR. PETRAS ZLIOBA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 3-6; 
šeštadieniais pagal susitarimą
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Dr. Ant. Rudoko kabinetu perėmė
DR. EDMUND L CIARA

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

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

antr. ir penkt. 10-4; šešt. 10-2 vai.

DR. ARVYDAS J. DAILIDE
DANTŲ GYDYTOJAS 

255S VV. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Fieids, III.

Tel. 740-0033 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS

DANTŲ GYDYTOJAI
Pensininkams nuolaida 

2430 W. Lithuanian Plaia Court 
Tai. 025-0288

907 S. Gllbart, LaGranga, IL. 
Tai. 352-4487

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

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

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

Kab. tai. LU 5-0348; Raz. PR 9-5833 
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; 1-6.

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

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

EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road
Valandos pagal susitarimą

Kab. tai. 471-3300; rez. 442-0297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS

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

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

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marąuette Medical Building

6132 S. Kedzie
Chicago, IL 60629

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

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

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

3900 W. 95 St.
Tel. 422-0101

Valandos pagal susitarimą

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

>r hemoroidų gydymas
5540 S. Pulaekl Road. Tai. 585-2802

Valandos pagal susitarimą
Penkt., antr., ketv. ir penkt.

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus

Namų 584-5527
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA .

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

1185 Dundaa Ava., Elgin, III. 60T20 
Tai. 742-0255

Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

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

9525 S. 79th Avė., Hickory Hills, IL. ' 
Tai. 598-8101

Vai. pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllla, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

Tel. 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIJA R. KERĖLYTĖ
CHIROPRAKTIKA

— Amber Chlroprectlc —
6522 S. Wolf Rd.

VVestem Springs, IL
246-4000

Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
„Contact Ienses"

2618 W. 71 at St. — Tai. 737-8149
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

Tai. kabineto Ir buto: OLymplc 2-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ava., Cicero

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

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

Specialybė — Chirurgija
2454 VVest 71 at Straat

Tai. 434-1818 — Raz. 852-0889
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt.

3 iki 7 v.v. Tik susitarus

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY

DR. JAMES BURDEN
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
155 N. Michigan Ava., Sulte 324 Ir 
5636 S. Pulaekl Rd., Chicago, IL

Tol. 565-2960 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą

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

2636 W. 71 at. St., Chicago, III.
Tai.: 436-0100

11800 Southwast Hlghway
Paloa Helghta, III. 60463 

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

DR. IRENA KURAS
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W. Olai Street

Kabineto tel. RE 7-1168;
Rezld. 388-4611

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Straot

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

Kabineto tai. 776-2880, raz. 448-554!
Dr. Tumasonlo kabinetą perėmė 

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

2454 W. 71 st Straat
434-2123

Pirm. 2-7. Antr. ir 
ketv. 9-12. Penkt. 2-7

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

Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tai. 585-7755



Velykinis pasiruošimas —

RELIGINIAI
KONCERTAI

LIETUVIŲ FONDE PASIŽVALGIUS Rimties valandėlei

Didieji kompozitoriai, kaip T. 
J. Haydnas, W. A. Mozartas, L. 
von Beethovenas, G. Verdi, G. 
Faurė ir kiti, yra sukūrę ne
mirštamų kūrinių. Jie rašė 
operas, pianino ar vargonų 
muziką, kuriais rimtai ar liūd
nai nuteikė muzikos mėgėjus di
džiųjų švenčių, istorinių įvykių 
ir žmonių prisiminimo progo
mis. Jie taip pat kūrė ir religinę 
muziką, religinius kūrinius, 
iškilmingas mišias ar religinio 
giedojimo progoms muziką ir 
giesmes, išliedami savo kūry
binę dvasią, iš sielos gelmių 
ieškodami aukštesnių vertybių. 
Tokie „Reąuiem” ar „Septyni 
Kristaus žodžiai” paruošia 
muzikos klausytojus Velykoms 
ar istorinių įvykių prisimi
nimams labiau, negu paskaitos 
ar pasiskaitymai, negu kas
dienos priminimai, kad reikia 
kilti aukštyn savo dvasiniu 
gyvenimu, kaip žmogui, kaip 
krikščioniui ir kaip Kristaus iš
rinktajam.

Religiniai koncertai yra gera 
proga pasiruošti Prisikėlimo 
šventei. Koncertai primena, kad 
žmogus nėra tik žemės kūrinys. 
Žmogus savo siela siekia aukš
tybių ir amžinybės, nėra pa
tenkintas kasdienybe ir kasdie
niu maistu, kuris jam teikiamas 
metų bėgyje, net ir gavėnioje.

Rekolekcijos, susitelkimas 
prie aukštesnių dalykų yra 
geras pasiruošimas Velykoms. 
Dar didesnis pasiruošimas yra 
menas, muzika, koncertai, 
kuriuose krikščionis savo visu 
gyvenimu ir visa siela pakyla 
virš savęs, pajunta, kad jis nėra 
tik šio pasaulio, bet kad jis yra 
skirtas amžinai gyventi ir 
džiaugtis nesibaigiančiu 
džiaugsmu.

Religiniai koncertai praeityje, 
kuriuos rengė Lietuvių Operos 
choras, Fausto Strolios jungtinis 
choras ar kiti, buvo atgaiva 
muzikos mėgėjams ir visiems, 
kurie sugeba pakilti virš žmo
giškumo.

Rengiami religiniai koncertai 
Chicagos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje ar Clevelando Dievo 
Motinos parapijoje, pasigelbint 
Rochesterio choru ir solistais iš 
kitų miestų, yra tautinė ir reli
ginė atgaiva. Velykinis pasi
ruošimas Verbų sekmadienį, tai 
yra Didžiosios savaitės pra
džioje, yra ypač vertintinas. 
Šventoji savaitė juk yra 
išimtinė katalikams ir visiems 
krikščionims pasiruošti Kris
taus kančiai prisiminti, Kris
taus Prisikėlimu pasidžiaugti, 
savo dvasinio prisikėlimo laukti 
ir tikėtis. Šventoji savaitė nėra 
tik pasninko ar gavėnios pabai
gos savaitė, bet tikrasis pri
siminimas tų istorinių įvykių, 
kurie buvo prieš beveik du tūks
tančius metų.

Istorijos bėgyje įvairiai buvo 
ši didžioji išganymo ir žmonijos 
pasikeitimo šventė prisime
nama, švenčiama ir žmonėms 
primenama. Malda ir muzika, 
tikėjimas ir pasiryžimas, pakili
mas nuo žemės ir pajutimas 
dangiškos šviesos buvo skir
tingai suprantamas ir išgyvena
mas, bet turėjo tą pačią prasmę, 
kaip ir šiandien. Kaip šiandien, 
taip ir anais senaisiais laikais, 
nors skirtingai, bet nuoširdžiai 
vis labiau įsigyvenama į tas die
viškas paslaptis, kurių žmogus

Mūsų bejėgiškumo jausmas 
‘teisybės ar agresijos akivaiz- 
ije kyla iš mūsų sąmoningo 
išalinimo Dievo iš savo kasdie
nių rūpesčių.

Mohandas Gandhi

savo ribotumu nesuprato 
seniau, nesupranta ir dabar, nes 
prašoka jo protą ir žmogiškas 
galias.

Nemirtingieji kompozitorių 
kūriniai padeda giliau ir geriau 
išgyventi patį Kristų, įsijausti 
į Kristaus dvasią ir reikala
vimus, labiau stiprinti savo 
tikėjimą. Jie padeda suprasti, 
kad yra ne tik žemė, bet ir die
viškas gyvenimas, kuris laukia 
žmogaus gyvenimo pratęsimo,

Verbų arba Palmių sekma
dienis yra gavėnios užbaigimas, 
Kristaus kančios išgyvenimas ir 
į ją įsijautimas. Daugelyje pa
rapijų šią Šventąją savaitę ve
damos rekolekcijos priminti 
Kristaus kančią, jo gyvenimo 
nuostatus, parodyti evangelinį 
kelią iki aukštybių pasiekimo. 
Muzika ir kultūrinis gaivinima- 
sis ir kompozitorių išgyvenimo 
atnaujinimas yra velykinio 
pasiruošimo įprasminimas.

Šiemet visuotinai tarp lie- 
i tuvių žinomi religiniai koncer

tai, kurie turi pagrindinį tiks
lą geriau paruošti Velykų šven
tėms parapiečius ir visus, suge
bančius klausyti ir išklausyti. 
Dainavos ansamblis, nors nebū
damas religinis choras, ruošia 
specialų koncertą Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčioje. Clevelando 
Dievo Motinos parapija nori 
nuteikti Velykoms savo pa
rapiečius, duodama G. Faurė ir 
kitų didžiųjų kompozitorių 
kūrinius. Neatsiliko praeityje, 
manoma, kad neatsiliks ir 
šiemet Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos choras, pačiose 
Velykose duodamas specialų 
koncertą. Tai vis mūsų 
pakilimas ir pakėlimas į aukš
tumas, į dangiškas buveines, 
kad žmogus nesijaustų tik 
žemės kūrinys ir žemėj liekąs.

Religiniai koncertai didžiųjų 
kompozitorių kūriniais, lietu
viškomis giesmėmis, tautiniu 
pakilumu ir žmogišku sub
tilumu paruoš visus didžiai 
šventei. Prisikėlimas nebuvo tik 
Kristaus prieš du tūkstančius 
metų, bet jis yra kiekvieno žmo
gaus prisikėlimas amžinajam 
gyvenimui. Velykos suteikia 
prasmę žmogaus gyvenimui, su
teikia prasmę jo vargams ir 
skaudžioms nelaimėms, kol jis 
jaučia gyvenąs žemėje ir savo 
gyvenimu ir darbais siekiąs 
amžinybės. Tai nurodė Kristus, 
mokydamas apaštalus ir savo 
sekėjus prieš savo Prisikėlimą, 
tai nurodo jis taip pat savo 
Evangelijoje šiandien kiek
vienam, kuris gyvena tikėjimu.

Tikėjimą stiprinti reikia 
žmogiškų priemonių, reikia 
žemiško jautimo ir nežemiško 
pakilumo. Žmogus, klausy
damas giesmių ir muzikos, savo 
dvasia kyla prie Aukščiausio, 
prie Prisikėlimo paslapties, prie 
Kristaus, kuris atėjo iš dangaus 
į žemę tapti žmogumi, kad 
žmogų padarytų Dievo vaiku. 
Giesmės žodžiai ir muzika pa
deda save geriau pažinti, Kris
tų nuoširdžiau sekti ir jam pasi
vesti, kad jis būtų pasaulio 
Valdovas, Valdovas ir visų 
žmonių širdžių. Dalyvaudami 
religiniame koncerte, turime 
jausti Kristaus dvasią ir jo 
Prisikėlimo šviesą, nušviečian
čią visą žmoniją.

Pr. Gr.

Kiekviena graži mintis, 
kiekvienas geras darbas, 
kiekvienas susivaldymas auksu 
ir vaivorykšte varsoja jūsų sielų 
sparnelius.

M. Pečkauskaitė

ANTANAS JUODVALKIS

Artėjant Lietuvių fondo meti
niam suvažiavimui, susirinkusi 
valdyba aptarė technišką darbų 
pasiruošimą, registracijos eigą 
ir kitus klausimus. Valdybos 
pirm. M. Remienė pasidžiaugė, 
kad talkininkų dėka buvo laiku 
išsiųsti nariams laiškai, 
kuriuose tilpo 1988 metų 
piniginė apyskaita, suvažiavi
mo darbotvarkė, įgaliojimai, 
anketa ir kita informacija. 
Anketos su atsiliepimais 
pradėjo pasiekti LF būstinę ir po 
suvažiavimo bus pradėtos ana
lizuoti.

Valdybai ir ypač pirminin
kams St. Barui ir M. Remienei 
rūpestį sudaro LF įgaliotinių 
tinklo išplėtimas, nes dėl gy
ventojų kaitos lietuvių skaičius 
senosiose vietovėse nuolat 
mažėja: vienų sveikata susilp
nėja, kiti kraustosi į šiltesnį 
klimatą ar arčiau savo vaikų, 
treti iškeliauja amžinybėn. Jau
nesnieji mažiau domisi lietuvių 
veikla ir iš tolo žvelgia į kitų 
dedamas pastangas išlaikyti lie
tuvybę čia bei paremti tėvynėje 
vykstantį laisvėjimą. Didesnėse 
lietuvių gyvenvietėse veikia LF 
įgaliotiniai, kurie rūpinasi LF 
kapitalo augimu, palaikydami 
ryšius su savo apylinkėje esan
čiais lietuviais ir vykdydami pi
niginius vajus. Kiti, kaip New 
Yorkas, Bostonas, Los Angeles, 
St. Petersburgas, Detroitas, ruo
šia koncertus ar kitus renginius 
surinkti daugiau aukų ir 
padidinti LF kapitalą.

Tarybos pirm. Stasys Baras 
entuziastiškai žiūri į LF ateitį 
bei paskirtį (ką skaitėme jo 
duotame pasikalbėjime) ir 
dėkojo valdybai už dedamas 
pastangas bei profesionalinį LF 
reikalų tvarkymą (reikalų 
vedėja Alė Steponavičienė).

Informacijos srityje gražiai 
reiškiasi jaunoji vicepirmininkė 
Ramona Steponavičiūtė, rašy
dama lietuvių ir anglų kalba lei
džiamoje spaudoje (Pasaulio lie
tuviui, Bridges, Observer, Vytis, 
Lituanus), informuoja skaity
tojus apie LF veiklą. Ramona S. 
aktyviai dalyvauja LB, LF ir 
jaunimo veikloje, ypač skau
tuose.

Lietuvių fondo kapitalas 
pastoviai auga. Per šių metų 
pirmuosius du mėnesius įstojo 
17 naujų narių (dabar yra 6086) 
ir gauta aukų 14,580 dol., 
įskaitant ir palikimus.

Lietuvių fondo vadovybė 
primena ir kviečia narius daly
vauti metiniame suvažiavime, 
kuris bus kovo 18 d. 9 vai. ryto

KELIONĖS LIETUVON 
DIENORAŠTIS

ALFONSAS NAKAS
14
Rokiškis! Nuo Kamajų geru asfalto vieškeliu jį 

pasiekėm per 15 minučių, nes tik 18 km. Kai prieš 
geležinkelio stotį užsibaigė miškai, ir čia atsivėrė dau
giaaukščių mūrų vaizdas. Mano paliktas penkių tūks
tančių miestas kelis kartus padidėjęs. Jau nebe viena, 
o dvi ligoninės. Nebe viena, o dvi ar trys gimnazijos 
(dabar vadinamos vidurinėm mokyklom). Kur su 
Respublikos g-vės („Kamajckos”) šimtas kelintu ar 
kelioliktu numeriu (Mažeikių namu) miestas baig
davosi, kaip kirviu nukirstas, dabar į pietus jau di
džiausi kvartalai, autobusų stotis, dar kas. Respublikos 
gatvė dalinai uždaryta, nes vyksta remontai, statybos. 
Neberadau ten nė mano gyvento namo, nors tų senųjų, 
medinių namų, galu į gatvę, dar daug likę. Nustebino 
miesto centras, turgaus aikštė. Jos akmenų brukąs 
aplietas asfaltu ar kitaip užlygintas. Centras, nuo 
Nepriklausomybės skvero, iki aikštelės galo rytuose, 
paverstas plačia pasivaikščiojimų alėja. Iš dvaro rūmų 
bematysi tik pačią bažnyčios bokšto viršūnėlę, juoba, 
kad ir ta alėja, ir Nepriklausomybės skveras, apželdyta 
didžiuliais medžiais, tankiais krūmais. Laisvės 
paminklas, prie kurio rinkdavomės Vasario 16-sios 
iškilmėms, per kažkokį stebuklą likęs nepaliestas. 
Pasakojo, jog dabar miesto planuotojai griaužiasi, tur
gaus aikštėje „mišką” užauginę. Esą norima tą alėją 
iškirsti, net senąjį bruką atkasti, vėl reginį tarp 
bažnyčios ir dvaro rūmų atstatyti. Bet nebūsią taip 
lengva padaryti.

Lietuvių fondo dienoje Clevelande įteikiant aukų. Iš kairės: vald. pirm. M. 
Remienė, aukotojas Petras Milašius, LF tarybos pirm. Stasys Baras ir Liudas 
Sagys. Prie mikrofono LF įgaliotinė ir tarybos narė Milda Lenkauskienė.

Nuotr. V. Bacevičiaus

Jaunimo centro apatinėje salėje.
Negalintieji asmeniškai daly
vauti prašome pasinaudoti pri
dėta forma ir įgalioti suvažia
vime dalyvaujantį narį.

Mirus visuomenininkui Liū
tui Griniui, jo atminimą 
Lietuvių fonde įamžino Vytau
tas ir Jadvyga Didžiuliai, per 
žurnalistą Jurgį Janušaitį 
atsiųdami 500 dol. čekį. V. ir J. 
Didžiuliai jau anksčiau įamžino 
mirusią motinėlę Kazimierą 
Didžiulienę, buvusią Kolumbi
jos lietuviams LF įgaliotinę. 
Žurnalistas Jurgis Janušaitis 
yra didelis LF rėmėjas ir jo idėjų 
populiarintojas.

Hot Springs lietuvių apy
linkės įgaliotinis Antanas 
Makaras įnešė 1,000 dol. ir 
Lietuvių Fonde įamžino Žvingių 
apylinkės žuvusius partizanus. 
Pridėtame sąraše išvardinta 40 
ūkininkų pavardžių, žuvusių 
nuo čekistų ir stribų kulkų, gi
nant savo kraštą ir laisvę. Ne
daug turime panašių pavyzdžių, 
kad išeivijoje gyvenantieji tau
tiečiai įamžintų Lietuvių fonde 
savoje apylinkėje kritusius 
miško brolius, kurie atidavė 
aukčiausią auką — gyvybę. 
Įgaliotinis Antanas Makaras 
jau daug metų yra veiklus Lie
tuvių fondo atstovas Hot 
Springs nedidelėje lietuvių gy
venvietėje. Pats aukoja ir kitus 
skatina prisidėti savo įnašais 
prie lietuvybės išlaikymo 
išeivijos lietuvių jaunimo tarpe. 
A. Makaras žada dalyvauti 
metiniame narių suvažiavime, 
kuris įvyks kovo 18 d. Jaunimo 
centre Chicagoje.

Argentinietis Juozas Mikal- 
čius Vasario 16-sios — Lietuvos 
nepriklausomybės šventės pro
ga padidino savo turimą Lietu
vių fonde įnašą 200 dol. At
siųstame laiške prisimena III-jį 1 
Pasaulio lietuvių seimą, įvykusį

1968 m. New Yorke, kuriame 
dalyvavo ir įstojo į LF nariu, 
įnešdamas šimtą dolerių. Rašo 
apie Argentinos įdomų gyveni
mą, nes čia vyksta unijų organi
zuojami darbininkų nuolatiniai 
streikai, ruošiami dažni 
„pučai”, vykdoma rinkiminė 
propaganda. Prie visko pri
prantama ir galima gyventi,nes 
klimatas geras, žemė derlinga, 
turi žemės turtų: alyvos, dujų, 
mineralų. Buvęs susirgęs prieš 
ketverius metus beveik buvęs 
susitikęs su tėvu Abraomu, nors 
pora metų esąs jaunesnis už 
buvusį puikų mūsų prezidentą, 
bet dar liko vargti šioje ašarų 
pakalnėje. Jaunystėje buvęs ir 
marijonų leidžiamo „Laiko” 
redaktorius, daug važinėjęs po 
pasaulį ir bendradarbiavęs 
spaudoje. Laišką baigia šventi
niais sveikinimais ir linkėjimais 
Lietuvių fondui pasiekti 10 
milijonų dol. kapitalą.

Lietuvių fondo šventėje, įvy
kusioje 1988 m. gruodžio 4 d. 
Clevelande, didelis LF rėmėjas 
Petras Milašius savo turimą 
10,000 dol. įnašą padidino 1,000 
dol. (dabar turi 11,000) ir antrą 
1,000 dol. įnešė Liudo ir Alek
sandros Sagių vardu. Kaip ži
nome, abu Sagiai yra nepails
tantys lietuvių tautinių šokių 
puoselėtojai ir „Grandinėlės” 
vadovai.

Clevelando Petras ir Bronė 
Ežerskiai 1,000 dol. įnašu 
Lietuvių fonde įamžino 
Ežerskių ir Šakėnų atminimą. 
Laiške dėkoja Lietuvių fondo 
steigėjui dabartiniam JAV LB 
krašto valdybos pirm. dr. An
tanui Razmai už jo ilgametį ir 
pasišventusį darbą lietuvybės 
išlaikymo baruose. Ačiū už gerą 
žodį ir stambią auką. ’

Tai vis malonūs ir džiugūs 
reiškiniai, bet prieš keliolika 
dienų išgirdome liūdną žinią,

Man jau svetimą Rokiškį aprodinėja brolis ir iš 
Rudžių kilęs girininkas, už mane keleriais metais jau
nesnis, bet jau pensininkas. Pirmiausia — į Juozo 
Tumo-Vaižganto vardo valstybinę gimnaziją. Taip, ar 
beveik taip ji vadinosi mano laikais, kai ją lankiau. 
Dabar — Rokiškio Edvardo Tičkaus vidurinė mokykla. 
Tie patys rūmai, tik su keliais priestatais. Ir jie 
paskendę medžiuose, krūmuose. Net piktumas ima, 
kad kiekvieną pavasarį, per medelių sodinimo švent-, 
taip stropiai pasidarbavom. Mano paties sodintos 
liepos, klevai — už mane storesnį ir dešimtį kartų 
aukštesni. Priešais rūmus, tik ne centre, o jų pietiniam 
šone, tarp medžių ir krūmų vos susiradau Vaižganto 
biustą. Niekaip nepamenu, ar jis prie manęs ten buvo, 
ar šiandieninių šeimininkų perkeltas, kad saulės spin
dulio per kiaurą vasarą nematytų.

Buvo pirmadienio, rugsėjo 26 d. popietė, maždaug 
antra valanda, kai pro paradines duris, pro kurias 
vaikščiodavo tik mokytojai, vorele sugužėjom ir greit 
atsidūrėm direktoriaus Algimanto Rudoko kabinete. 
Paslaugus jis, labai mandagus, truputį nervingas. 
Laukiąs žmonių kažkokiam svarbiam posėdžiui. Ap
sukau ratą koridorium pirmame aukšte. Užlipęs į 
antrąjį, irgi padariau ratą. Kiek tūkstančių ratų ten 
eita, vis pažvelgiant į vieną ar kitą dulcinėją ir šitaip, 
„pasisemiant jėgų toliau laikytis ant gyvenimo ban
gų?”... Tos pačios medinės koridorių grindys, dievaži, 
nes jau labai išvaikščiotos, tiesiog duobėtos. Tai 1930-jų 
metų lietuviškų ąžuolų lentos! Tvirtesnės už metalą 
ir granitą. Labai norėjosi laiptų turėklu ant užpakalio 
nušliaužti. Bet, matyt, to tebegeidžia ir dabartiniai 
jaunuolėliai, nes turėklai apkaustyti banguotom bron
zos juostom. Sėstelėjęs kelnių tuoj nepraplėši, bet 
šliaužti tai negalėsi. Į pirmą aukštą begrįžtant, atsi
miniau, kad nepravėriau salės durų. Bet štai korido
riuj direktorius. Dar tų žmonių nėra. Dar turįs

ANT KRYŽIAUS JĮ
Viešpats Jėzus prieš Velykas 

iškilmingai ant asilėlio įjojo į 
Alyvų kalno šlaitą. Jo mokinių 
būrys klojo drabužius ir medžių 
šakas ant kelio, šaukdami: 
„Palaimintas karalius, kurs 
ateina Viešpaties vardu! Ra
mybė danguje ir garbė aukš
tybėje! Kai kurie parisiejai iš 
minios jam sakė: Mokytojau, su
drausk savo mokinius. Jis jiems 
tarė: Sakau jums, jei šitie tylės, 
akmenys šauks” (Lk. 19,38-40).

Reikėjo tik kelių dienų, kai 
fariziejų ir kunigų atstovai su
ėmė Jėzų, išduotą vieno jo 
apaštalo, ir visaip kankino, kad 
tik jame rastų nusikaltimą prieš 
žydų įstatymus ir galėtų nu
bausti mirtimi. Ir Evangelijoje 
— Pasijoje, kurią skaitome 
Verbų sekmadienį, pasakojama, 
kaip Jėzus buvo nuvestas pas 
romėnų atstovą Pilotą ir jį jam 
skundė, kad tik Jėzus būtų 
nubaustas mirtimi. „Mes nu
statėme, kad šis kiršina mūsų 
tautą ir draudžia mokėti 
ciesoriui mokesčius. Jis tvirtina 
esąs Mesijas ir karalius. Tada 
Pilotas paklausė: Ar tu esi žydų 
karalius? Jėzus jam atsakė: 
Taip yra, kaip sakai. Pilotas 
tarė aukštiesiems kunigams ir 
miniai: Aš nerandu šiame 
žmoguje jokios kaltės” (Lk. 
23,2-4).

Kaltintojai nenurimo. Jie iš 
naujo prašė Piloto, kad jis jį 
nubaustų net pagal paprotį, kad 
buvo išleidžiamas vienas 
nusikaltėlis. Jie prašė išleisti 
maištininką ir žmogžudį Bara- 
bą, o Jėzų nukryžiuoti. „Pilotas,

kad nuo bandito rankos, sunkiai 
sužeistas, 1989.III.6 d. mirė nuo
latinis Lietuvių fondo rėmėjas 
Andrius Vaitkus. Jis įstojo į LF 
su 5 dol. įnašu, ir didindamas 
įnašus 1964 m. pasiekė 100 dol., 
gavęs 3000 nario numerį. Pasta
rųjų poros metų bėgyje A. Vait
kus kiekvieną mėnesį atsiųsda
vo po 100 dol. ir pasiekė 2,800 
dol. įnašą. Savo laiškuose rašė, 
kad atiduodąs savo duoklę 
Lietuvių fondui. Sekretorė A. 
Steponavičienė pasigedo vasario 
mėn. čekio, o vėliau išgirdo apie 
įvykdytą užpuolimą ir mirtį. Jo 
mirtį Alė pergyvenusi labai 
skaudžiai, lyg artimo asmens, 
nors niekad nebuvo mačiusi ir 
susipažinusi. Lietuvių fondo 
vardu žmonai, dukroms ir 
kitiems artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. Lietuvių 
fondui įnešta auka ir toliau 
rems lietuvybės išlaikymą 
išeivijoje^

minutėlę. Jis pakvietė apžiūrėt gimnazijos muziejėlį. 
Esą apie 2,000 rodinių. Paskubom apžiūrėjau. Gerokai 
nusivyliau. Ar tai gimnazijos — vidurinės mokyklos, 
sulaukusios 70-ties metų, veidrodis? Net ir tarp 
buvusių direktorių neradau Šalkauskio, kaip kartas 
pirmuoju bolševikmečiu atkelto iš Telšių, portreto. 
Kodėl? Jį ištrėmė į Sibirą. Akys užkliuvo tik ant vieno 
kito mano laikų mokytojo. Dauguma šiame muziejėly 
ar parodėlėj, neegzistavo. Kruopščiai surinkti tik 
komjaunuolių veidai ir vardai. Visų, nuo 1918 metų. 
Katrie slaptoje kuopelėj veikė, katrie laikraštėlį leido 
ir raudonas vėliavas gegužės pirmąją kabinėdavo, 
katrie „didžiajam tėvynės kare” za Stalinų ir za rodinų 
galveles prie Maskvos ir Berlyne paguldė. Gaila, gaila, 
kad šitaip vienašališkai. Į svečių knygą pasirašydamas, 
neprisiverčiau pagirti. Pridėjau pastabėlę, kad pasige
dau daugiau mokytojų vardu ir nuotraukų.

Visa tai dar nieko. Bet išeinant direktorius pado
vanojo ir Vytauto Gasiūno redaguotą leidinėlį, pa
vadintą „Rokiškio E. Tičkaus vidurinė mokykla”. Jį 
paskubom perskaitęs ir visas nuotraukas peržiūrėjęs, 
nustebau, kad jo išleidimo metai 1981-ji, ne 1951-ji. 
Veltui jame ieškosi lašelio objektyvumo. Gimnazija 
įsteigta 1918 metais (taip ir ten rašoma), bet kas ją 
steigė, kas direktoriavo ir mokytojavo, kada kokiais 
vardais ji vadinos, kiek tūkstančių abiturientų išleido 
ir kas iš jų gyvenime daugiausia pasiekė — nieko, ar
ba beveik nieko. Net išvis nepaminėtas Vaižganto var
das. Tik gyvi ir fronte žuvę komjaunuoliai, kurių, tarp 
tūkstančių ir tūkstančių patriotinių jaunuolių, tai gė
dingai nedaug, vos kelios dešimtys. Dargi dalis 
oportunistų, iškilusių Stalino saulėj. Vargšas, tautinį 
Vytauto vardą nešiojąs Gasiūnas! Tokį maurišką darbą 
atlikęs!

(Bus daugiau)

norėdamas paleisti Jėzų, vėl 
jiems kalbėjo. Bet jie šaukė prie
šais, sakydami: Ant kryžiaus, 
aht kryžiaus jį! Tuomet jis sakė 
jiems trečią kartą: Ir ką gi pikta 
yra jis padaręs? Aš nerandu 
jame jokios kaltės, vertos mir
ties; taigi, nuplakdinsiu jį ir 
paleisiu. Bet jie nesiliovė reika
lavę dideliu šauksmu, kad būtų 
prikaltas ant kryžiaus, ir jų 
šauksmas vis ėjo smarkyn. Tuo
met Pilotas ... Jėzų padavė jų 
valiai” (Lk. 23, 20-25).

Ne tik fariziejai ir kunigai, 
ne tik žydų minia, bet ir romė
nų atsiųstas valdovas Pilotas 
nusikalto prieš Dievą ir žmones. 
Žydai neskaitė tikrųjų prana
šysčių, kurios buvo skelbiamos 
apie ateisiantį Dievo Pasiuntinį. 
Pilotas neparodė teisingo teisė
jo sugebėjimų, pasidavė minios 
spaudimui iš šauksmui. Jis 
viešai pripažino ir net plovėsi 
rankas, kad jis nėra kaltas to 
žmogaus kraujo, bet dėl žydų 
triukšmo ir reikalavimų pir
miausiai pažadėjo jį nuplak- 
dinti, paskui atidavė jų valiai, 
žinodamas, kad jie jį kals ant 
kryžiaus, nors ir Romos karei
vių rankomis ir prisipažinęs, 
kad jis jame nerado jokio nu
sikaltimo.

Apaštalas šv. Paulius, norėda
mas parodyti fllipiečiams Jė
zaus dievišką prigimtį, pabrė
žia: „Jėzus Kristus, turėdamas 
Dievo prigimtį, godžiai nesi
laikė savo lygybės su Dievu, bet 
apiplėšė pats save, priimdamas 
tarno išvaizdą ir tapdamas pa
našus į žmones. Jis ir išore tapo 
kaip visi žmonės; jis nusiže
mino, tapdamas klusnus iki 
mirties, iki kryžiaus mirties” 
(Fil. 2,5 - 8).

Jėzus Kristus savanoriškai 
prisiėmė kančią, kryžių, paže
minimą ir mirtį iš meilės nusi
kaltusiam žmogui. Jei jis būtų 
norėjęs, būtų išvengęs ir 
fariziejų bei kunigų persekio
jimo, tuo laiku paniekinančios 
kryžiaus bausmės. Bet jis norėjo 
iki galo įrodyti savo tikrą meilę, 
tikrą savanoriškumą, tikrą pa
šaukimą — Dievo vardu atsto
vauti nusikaltusiam žmogui 
žemėje, už jį kentėti ir mirti ir 
atsilyginti amžinajam teisin
gumui, kuris buvo įžeistas pir
mųjų tėvų ir paskui visos žmo
nijos nuodėmėmis. Ir niekas 
taip neprimena prieš Velykas — 
Kristaus Prisikėlimo šventę 
Kristaus meilės ir Tėvo valios 
vykdymo, kaip jo mirtis ant kry
žiaus.

— A. Dls.
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VELYKINIS SVEIKINIMAS
Mieli Broliai, Sesės,
Pasibaigė žiema. Praėjo gavė

nia. Prasidėjo pavasaris. Sven; 
čiame Velykas. Pavasaris ir Ve
lykos skelbia tą pačią paslaptį 
— prisikėlimą naujam gyveni
mui. Pavasaris su pojūčiams 
apčiuopiama realybe mums 
padeda geriau suprasti tikėjimo 
skelbiamą tiesą — kaip prisikėlė 
Kristus, taip prisikelsime ir

• mes.
Kristaus prisikėlimu yra pa

grįsta krikščionybė ir visas 
mūsų tikėjimas. Šv. Paulius 
Apaštalas abejojantiems miru
siųjų prisikėlimu atsako: — jei 
nėra mirusiųjų prisikėlimo, tai 
ir Kristus neprisikėlė. O jei 
Kristus neprisikėlė, tai tuščias 
yra mūsų tikėjimas. (I kor. 
15:12-19). Jei Kristus nebūtų 
prisikėlęs, krikščionybė būtų 
užbaigus savo dienas dar prieš 
pirmąsias Velykas. Tik Kris
taus istorinio prisikėlimo dėka 
krikščionybė išsiplėtė visame 
pasaulyje, nežiūrint priešo pas
tangų ją sunaikinti. Tobulai 
išsipildė Rašto aiškintojo rabi
no Gameliel’io pranašiški 

1 žodžiai, pasakyti aukščiausios 
žydų tarybos nariams, susirin
kusiems svarstyti kaip sustab
dyti krikščionybės plėtimąsi: 
„Jei šis mokslas paeina iš žmo
nių, jis pats savaime išnyks, bet 
jei jis yra iš Dievo, jūs negalėsite 
jo sustabdyti”. (Apt.Darb. 
5:38-39).

Velykos yra mums krikščio
nims pati reikšmingiausia ir 
džiaugsmingiausia šventė. 
Velykose mes minime mūsų at
pirkimo paslaptį ir viltingai 
švenčiame savo gyvenimo įpras
minimą ir busimąjį prisikėlimą 
bei išaukštinimą. „Mes tikime 
ir todėl skelbiame, kad tasai, 
kuris prikėlė Viešpatį Jėzų, taip 
pat prikels ir mus su Jėzumi”. 
(2Kor.2:4).

Pavasario žiedai įrodo, kad į 
negyvą žemę įbertas grūdas 
nežūva, o perėjęs puvimo proce
są ir pakėlęs žiemos šalčius, 
iškyla nauja gaivalinga jėga.

Lygiai kaip tariamai tragiš

Pastabos ir nuomonės

FAKTAI APMĄSTYMAMS
Praėjusiais metais Chicagos 

miesto centre lietuvių jaunimo 
suorganizuota ir pravesta Va
sario 16-sios demonstracija, su 
24 valandų budėjimu ba
daujant, visiems jos dalyviams 

‘ paliko neišblėstamą įspūdį. 
Buvo kiek liūdnoka, kad iš 
šimtatūkstantinės lietuviš
kosios Chicagos iš pradžių į de
monstraciją susirinko tiktai... 
55 lietuviai, įskaitant ir viene
rių metų neturintį Žemaitaičių
sūnelį.

O tomis valandomis Lietuvoje 
tūkstančiai lietuvių gatvėse ir 
aikštėse susibūrusių buvo jėga 
išvaikyti, panaudojant milicijos 
gumines lazdas, vidaus kariuo
menę ir KGB agentus.

Chicagoje tada per visas 24 de
monstracijos valandas iš viso 
tedalyvavo apie 150 žmonių. 
Daugelis jų šią savo patriotinę 
pareigą atliko nors keletą 
valandų. Ačiū jiems ir už tai.

Nors toji demonstracija buvo 
negausi, bet ji praėjo sėkmingai. 
Kėlė praeivių susidomėjimą, 
pralaužė užtvaras į didžiąją 
Chicagos spaudą. Jos pasi
sekimas ir pačiam jaunimui 
įkvėpė pasiryžimo ateinančiais 
metais toje pačioje Daley Plaza 
Vasario 16 demonstraciją su
organizuoti dar geriau ir išra
dingiau.

Šiais metais tai demonstra
cijai buvo pradėta ruoštis nuo 
Naųjųjų metų pirmosios dienos. 
Buvo viltasi, kad paskatinti 
mūsų tautos atgimimo tėvynėje, 
dabar į šią demonstraciją susi

kas Kristaus misijinio gyveni
mo galas Didįjį Penktadienį ar 
kaip į žemę įbertas grūdas 
rudienį, taip ir mūsų tariami 
gyvenimo nepasisekimai, kan
čios ir mirtis tėra tik skaudus, 
bet būtinas persikeitimo proce
sas naujam garbingam ir amži
nam gyvenimui. „Mes nenulei- 
džiame rankų. Priešingai, jei 
mūsų išorinis žmogus vis nyks
ta, tai vidinis diena iš dienos at
sinaujina. O lengvas dabartinis 
vargas ruošia mums neapsa
komą visa pranokstančią gar
bę”. (2 Kor.4:4,16).

Šįmet, švęsdami Velykas, 
mes džiaugiamės ne vien isto
riniu Kristaus ir busimuoju 
mūsų prisikėlimu, bet ir vil
tingais tautos atbudimo ženk
lais. Dar tik prieš metus, per 
praėjusias Velykas, mūsų viltys 
dėl tautos prisikėlimo buvo pa
remtos vien tikėjimu ir gamtos 
dėsniais, liudijančiais, kad ti
kinti tauta yra nenugalima, kad 
po kiekvienos žiemos, nesvarbu 
kaip giliai yra įšalus žemė, 
visuomet ateina pavasaris. 
Šiandien gi mes ne tik tikime, 
bet ir savo akimis matome, kaip 
iš po okupacinės žiemos šalčių 
sukaustytos tautos, padvelkus 
atolydžio vėjui, su pavasarišku 
gyvastingumu veržiasi į pavir
šių prisikėlimą skelbią daigai. 
Dar nėra pilnas tautinis pava
saris, o tik atolydis, ir šie jauni 
daigai yra reikalingi ypatingos 
Dievo malonės ir mūsų visų 
rūpestingos globos. Todėl prie 
džiugaus aleliuja turime jungti 
ir nuoširdžią maldą, kad tie tra
pūs daigai nebūtų nauju šiaurės 
vėjų pakąsti, o galėtų giliai 
suleisti šaknis, pilnai išsiskleis
ti gyvu tikėjimu, krikščioniška 
dora, tautiniu sąmoningumu. 
Prašykime taip pat, kad šį reli
ginį, dorinį ir tautinį atgimimą, 
kuris su tokia gaivalinga jėga 
reiškiasi tėvynėje, išgyventume 
ir mes čia išeivijoje.

Džiugių ir viltingų šv. 
Velykų.

Vysk. Paulius A. Baltakis, 
OFM

rinks nors keli tūkstančiai 
lietuvių. O tai jau sudrebintų ne 
vien tik Chicagą.

Tikėjau ir aš, kad taip bus. 
Tokius spėjimus tą pačią Va
sario 16 dieną aš išsakiau Ar
gentinos lietuviams, kurių jau
nimas tuo metu Buenos Aires 
miesto centre, judriausioje 
tiktai pėstiesiems skirtoje 
Floridos gatvėje platino lapelius 
ir susidomėjusiems praeiviams 
kalbėjo apie Lietuvą.

„Drauge” (1989.11.28) perskai
tęs Ritos Likanderytės straips
nį „Sėkmingos ar nesėkmingos

midlcind Federal
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gen. A. Wheeler priima pulkininko Algio Garsio priesaiką, jo žmona Eglė stovi šalia jo.

HORIZONTAI
LIETUVIS - MARINŲ 

PULKININKAS

Aukšto rango lietuvių ka
rininkų skaičius JAV kariuo
menėje didėja. Neseniai Wa- 
shingtone į pilno pulkininko 
laipsnį buvo pakeltas marinų 
korpuso aktyvios tarnybos pulk. 
Įeit. Algimantas Garsys, Viet
namo karo veteranas. Ta proga 
pasveikinti naująjį pulkininką 
į McNair karininkų klubą 
Washingtone vasario 2 d. 
vakare, kur buvo paruoštos 
vaišės, susirinko arti 70 
amerikiečių karininkų, A. Gar
sio draugų bei pažįstamų, jų 
tarpe ir būrelis lietuvių, ypač iš 
Algimanto jaunystės miesto 
Worcesterio. Šalia kitų lietuvių, 
buvo ir LB Washingtono apyl. 
pirmininkas JAV aviacijos at
sargos pulk. Įeit. Donatas Sku
čas su žmona.

Algimantas Garsys gimė 1942 
m. Dusetose, į Ameriką su 
tėvais atvyko 1949 m. ir apsi
gyveno Worcesteryje, kur baigė 
Šv. Kazimiero liet. parapijos 
mokyklą ir Classical gimnaziją, 
kurią lankė nemažai lietuvių. 
Massachusetts universitete 
Amherste 1964 m. gavo baka
lauro laipsnį iš fizinio lavinimo,

demonstracijos” įsitikinau, jog 
Chicagos lietuvių jaunimo 
grupė tikrai daug padarė, kad ir 
šiais metais Vasario 16 
demonstracija būtų sėkminga. 
Ji nelietuviškoje Chicagos 
visuomenėje tikrai sukėlė didelį 
susidomėjimą. Deja, tiktai nelie
tuviškoje...

Tame straipsnyje rašoma, jog 
demonstracijos dalyvių skaičius 
pasiekė 300. Tai daug ar mažai? 
Paskaičiavus nuošimčiais, tai 
tik 0.3% visų Chicagoje gyve
nančių lietuvių. Palyginimui 
tenka prisiminti, jog tą pačią

o po dvejų metų ir magistro.
Įsisiūbavus Vietnamo karui, 

tolimesnes studijas teko nu
traukti. 1967 m. sausio mėnesį 
Algimantas savanoriu įstojo į 
Marinų korpuso karo mokyklą, 
tikėdamasis čia atlikti ketverių 
metų karinę tarnybą. Tačiau 
kelias kitaip pasisuko ir jis JAV 
kariuomenėje tarnauja jau 22 
metus. Po kiek daugiau negu 
metų gavęs jaunesnio leitenan
to laipsnį, buvo išsiųstas į Viet
namą, kur tuo metu prasidėjo 
garsioji Tet ofenzyva. Kadangi 
buvo paskirtas į Khe Sahn’e 
stovėjusį 26 marinų pulką, jam 
teko pergyventi ir garsųjį Khe 
Sanh’o apsupimą bei dalyvauti 
aršiose kautynėse. Būdamas 
Vietname, A. Garsys ir apsis
prendė pasiliki karinėje 
tarnyboje’

Pakeltas į kapitono laipsnį, A. 
Garsys dirbo Marinų korpo 
vyriausioje būstinėje Washing- 
tone. 1985 m. jau paaukštintas 
į pulk. leitenanto laipsnį, Al
gimantas sugrįžo į Tolimuosius 
Rytus karinei tarnybai, kur po 
kurio laiko iš Tailando su savąja 
brigada teko keliauti į Pietų 
Korėją kariniams manevrams.

Šiuo metu, jau apkeliavęs 
geroką pasaulio dalį, pulk. A.

dieną Kaune į Vasario 16 dienos 
iškilmes prie Karo muziejaus, 
taip pat nešiltą dieną, susirinko 
200 tūkstančių žmonių. O tai 
sudaro ne mažiau, kaip pusę 
visų Kaune gyvenančių lie
tuvių.

Norom nenorom tenka susi
mąstyti — ką tie du paly
ginamieji skaičiai parodo? Gal 
šių metų Vasario 16 dienos de
monstracijos čia ir Lietuvoje 
buvo tikro patriotiškumo ir 
prisirišimo prie Lietuvos 
egzaminas.

Vytautas Skuodis

Garsys, gal vienintelis lietuvis 
naujųjų ateivių sūnus pakeltas 
į pilną pulkininko laipsnį JAV 
Marinų korpuse, ilgesniam lai
kui apsistojo Washingtone, kur 
lanko Ginkluotojų pajėgų in
dustrinę kolegiją. Ši kolegija 
yra aukščiausia karinė mokyk
la, paruošianti karininkus ir ci
vilius aukštoms pareigoms gy
nybos ministerijoje, vadinamo
je Pentagonu.

INTERNATIONAL
INDUSTRIES

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

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪDAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS

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

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

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PAS/EIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS

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

Kreipkitės — atsakysime į visus jūsų klausimus.

ŽAIBAS
10401 Roberts Road 

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

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

1989 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

8901 Maskva 1 nkt., Vilnius 10 nkt., Viena 1 nkt., gegužės 12-25 d.
iš Čikagos: $2,267.00 Iš Nevv Yorko: 2,157.00
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt., Kaunas 1 nkt., Viena 3 nkt., birželio 15-30 d.
Iš Čikagos; $2,496.00 Iš Nevv Yorko: $2,386.00
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt., Kaunas 1 nkt., birželio 16-28 d.
Iš Čikagos: $2,296.00 Iš Nevv Yorko: $2,186.00
Maskva 1 nkt., Vilnius 7 nkt., Kaunas 3 nkt., Viena 3 nkt., liepos 13-28 d.
Iš Čikagos: $2,496.00 Iš Nevv Yorko: $2,386.00
Maskva 1 nkt., Vilnius 7 nkt., Kaunas 3 nkt., Helsinkis 1 nkt., liepos 14-27 d.

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

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

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

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

G. T. INTERNATIONAL, INC.
10401 ROBERTS ROAD 
PALOS HILLS, IL 60465 
TELEF.: (312) 430-7272
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Iš Čikagos: $2,366.00
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt.
Iš Čikagos: $2,496.00
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt.
Iš Čikagos: $2,366.00

SPORTININKAS IR 
SKAUTAS

Naujajam JAV Marinų kor
puso pulkininkui nesvetima ir 
lietuviška, o ypač sportinė 
veikla. Į ją įsijungė dar mokyk
lose. 1958-59 m. A. Garsys buvo 
gimnazijos krepšinio ir lengvo
sios atletikos komandų kapi
tonas. 1959 m. išrinktas į Wor- 
cesterio miesto krepšinio rink
tinę. Tuo laikotarpiu jis pasi
žymėjo Massachusetts valstijos 
lengvosios atletikos pirmeny
bėse, ypač bėgime ir šuolyje į 
tolį. 1959-60 m. žaidė krepšinį 
ir dalyvavo lengvojoje atletikoje 
už Worcesterio lietuvių jaunimo 
klubą „Vytį”, 1960 m. laimėjusį 
ŠALFO krepšinio pirmenybes. 
Tais pačiais 1960 m. dalyvavo 
pabaltiečių lengvosios atletikos 
pirmenybėse ir čia pastatė 
naują išeivijos jaunių rekordą 
šuolyje į tolį.

Pulk. Algimantas Garsys į 
skautais įstojo 1955 m. Worces- 
teryje ir iki šiol lietuvių skautų 
veikloje tebedalyvauja, turėda
mas paskautininkio laipsnį. 
1956-64 m. dalyvavo Atlanto ra
jono lietuvių skautų sporto 
šventėse, atstovaudamas „Ne
vėžio” tuntui krepšinyje, tinkli
nyje ir lengvojoj atletikoj. 
Vėliau, kai nereikėdavo keliau
ti karinės tarnybos reikalais, 
dirbdavo Atlanto rajono lietuvių 
skautų stovyklose pastovyklių 
viršininko ar Brolijos vadovo 
pareigose. Washingtone kurį

laiką ėjo draugininko pareigas 
ir mes, suvažiavę į tradicines 
Kaziuko muges, stebėdavom, 
kaip aukšto rango Amerikos 
kariuomenės karininkas, kariš
ką uniformą pakeitęs skautiš
kąja, rikiuodavo jaunuosius 
skautukus ir jiems komanduo
davo, o vėliau, mugei pasibai
gus, kartu su kitais skautų 
vadovais tvarkydavo salę. 
Bestovyklaudamas skautų sto
vyklose Rakė, susipažino ir 
busimąją savo žmoną paskau- 
tininkę Eglę Rimavičiūtę.

Pulk. Algimanto Garsio 
pagerbime karininkų klube 
Washingtone, nors ir buvom 
kviesti, dalyvauti negalėjom. 
Susitikęs Lietuvos pasiunti
nybėje suruoštam priėmime 
Vasario 16 proga, paprašiau 
pulkininką man atsiųsti svar
besnius biografijos duomenis. 
Jis, būdamas drausmingas ka
riškis ir žmogus, netrukus tai 
padarė. Todėl malonu su žymiu 
lietuviu karininku per dienraštį 
„Draugą” supažindinti ir pla
tesnę lietuvių visuomenę. Kad 
pulkininkas skaito „Draugą”, 
paliudija ir neseniai jo žmonos 
tam dienraščiui atsiųsta auka.

Įdomu, kad pulk. Algimantas 
Garsys, per 22 karinės tarnybos 
metus Amerikoje ir Tolimuo
siuose Rytuose atlikęs daug ir 
pavojingų, ir įdomių, ir 
atsakingų pareigų, yra apdova
notas keliais JAV kariuomenės 
medaliais bei žymenimis, jų 
tarpe ir kryžiumi už narsumą 
Vietnamo kare.
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RASA s. MILIAUSKAITĖ

KIENO JAUNIMO SĄJUNGA?

Su šiuo straipsniu toliau 
vedame diskusijas apie Jaunimo 
sąjungos paskirti, organizaciją 
ir tikslus, kurias praeitame 
numeryje (1989.11.18) pradėjome 
su Aido Palubinsko straipsniu 
,.Reorganizuota Jaunimo 
sąjunga?” — Red.

Aido Palubinsko straipsnis 
prasidėjo šiais žodžiais: „Kaip il
gai svajosime, kad JAV Jau
nimo sąjunga galės toliau 
Veikti, kai JAV lietuviškas 
jaunimas yra toks apatiškas, ne- 
veiklus, neinformuotas ir 
niekam tikęs?” Perskaičius 
straipsnį, man kilo keli 
klausimai, vienas jų, būtent, ar 
autorius save priskaito prie šio 
jaunimo, ar jis čia kalba tik apie 
kažkokius kitus? Kitas klau
simas — ar čia kalbama apie 
visą JAV lietuvišką jaunimą, 
imtinai ir autoriaus draugus, ar 
tik kai kuriuos išskirtinius? Ar 
gali būtį, kad šis jaunuolis visiš
kai* nusivylęs *visu liestuvišku 
jaunimu? Perskaičius jo straips
nį, nutariau atsakyti į šį 
lietuviško jaunimo atvirą 
papeikimą.

Straipsnyje Palubinskas pa
reiškė: „Gal jau laikas at
sisakyti minties, jog visas lietu
viškas jaunimas JAV-ėse esąs

Dalis lietuvių jaunimo Vasario 16 demonstracijose Chicagos miesto centre.
Nuotr. R. S. Miliauskaitės

POLITINIS SEMINARAS DRAUGAS, šeštadienis, 1989 m. kovo mėn. 18 d.

pilnateisė Jaunimo sąjungos 
dalis...” — tuomet sąjunga būtų 
tnažesnė, lengviau painformuo
jama, ir nebereikėtų jai rūpintis 
apie masę liurbių (sic), kurie 
vis vien yra niekam tikę”. Ma- 
ho supratimu, tai per stipri vi
so lietuviško jaunimo kritika. 
I šį sakinį reaguodama, norė
čiau pirma pažvelgti į Lietuvių 
Bendruomenės ir Jaunimo są
jungos struktūras.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė (PLB) buvo įsteigta 1949 
metais. Jos tikslai ir uždaviniai 
yra išlaikyti tautinę gyvybę, 
lietuvių kalbą, tautines bei vals
tybines tradicijas ir aplamai 
tautinę kultūrą. Šie PLB tikslai 
buvo paskelbti 1949 m. birželio 
14 d. Lietuvių Chartoje, per 
kurią formaliai buvo įsteigta 
pasaulinio masto lietuviška 
bendruomenė. PLB-nei priklau
so visi lietuvių kilmės asmenys, 
pasklidę po visą laisvąjį pasau
lį*. Bendruomenės išsilaikymui 
sudaryta tam tikra struktūra —

organas — PLB valdyba, kuri 
rūpinasi visų lietuvių reikalais.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
sąjungos (PLJS) struktūra yra 
tokia pati kaip ir PLB. Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo sąjunga 
jungia visą lietuvių kilmės jau
nimą tarp 16-35 metų amžiaus. 
Jaunimo sąjunga yra jaunoji 
lietuvių Bendruomenės dalis. 
Nors PLJS tikslai yra tokie 
patys kaip ir PLB, JS taip pat 
skatina lietuvių kilmės jaunimo 
veiklą ir siekia atstovauti 
jaunimo interesams Lietuvių 
Bendruomenėje. Nei Bendruo
menė, nei Jaunimo sąjunga 
nėra atskiros draugijos, orga
nizacijos ar klubai, bet viso 
pasaulio sujungti lietuviai. Jei
gu esi lietuvių kilmės asmuo, 
tai techniškai priklausai Lietu
vių Bendruomenei, ir iki 35 
metų amžiaus, skaitaisi Jau
nimo sąjungos narys. Asmuo iš 
tikrųjų tik pasirenka ar jis nori 
būtį vįąuomenėje veiklus ir 
prisidėti prie jos darbo reikalų, 
ar ne.

Turėti registruotą Jaunimo 
sąjungą iš pradžių skamba gal 
gan praktiškai, bet tai 
neįmanoma, nebent per seimą 
ar suvažiavimą pakeistumėm 
jos įstatus bei struktūrą.

Lietuvių Chartoje yra paaiš
kinta, kad niekas negali būti 
prievartaujamas savo ryšį su 
tautine bendruomene nutrauk
ti. Lietuvis lieka lietuviu visur 
ir visados. Taigi, iš tikrųjų 
negalime atmesti nei vieno 
lietuvių kilmės asmens nei nuo 
Bendruomenės nei nuo sąjun
gos, tegalime tik stengtis 
daugiau juos pritraukti prie 
aktyvios visuomeninės veiklos. 
Tautinis solidarumas yra aukš
čiausioji tautinė dorybė. Visi lie
tuviai yra visuomenėje lygūs, 
tos pačios tautos vaikai, tarp 
savęs broliai ir seserys. 
Sąjungos noras yra išlaikyti 
stiprius, pozityvius ryšius su 
visu lietuvišku jaunimu, ypač 
su tais, kurie gyvena Lietuvoje.

Sąjungos idealas tad yra pri- Į 
traukti kuo daugiau jaunimo, 
kad kartu veiktų ir dirbtų vi
suomenės ir tėvynės reikalams, 
kad pasidalinę įvairiomis pažiū
romis, galėtumėm išvystyti stip
resnę, geriau informuotą ir

prasmingą veiklą ir tuomet ge
riau išlaikytumėm lietuvių 
kultūrą.

Tie, kurie aktyviai veikia Jau
nimo sąjungos rėmuose, tikimės 
bus veiklūs lietuviškoje 
visuomenėje ir po 10 ar net 20 
metų. Bet gal ir nebus. Tad ypač 
yra svarbu dabar stengtis pri
traukti kuo daugiau „naujo 
kraujo” — įvairių pažiūrų ir jau
nos energijos žmonių. Jaunimo 
sąjunga kartu su savo valdy
bomis turi šių dienų jaunimui 
parodyti geresnį pavyzdį, laikyti 
pozityvią poziciją jaunimo bei 
vyresniųjų reikaluose ir steng
tis jaunuolius geriau skatinti 
visuomeninėje veikloje.

Straipsnyje buvo pastatytas 
šis klausimas: „Kodėl mes 
turėtumėm toliau leisti netiku
siam, apsileidusiam jaunimui 
netiesiogiai žlugdyti Jaunimo 
sąjungą?” Atsakymas trumpas 
ir nesudėtingas — Jaunimo 
sąjunga nebegali sureguliuoti 
šio „netikusio, apsileidusio 
jaunimo”, ypač jeigu jo yra tiek 
daug, kiek autorius mano. Kiek
vienas asmuo pasirenka savo 
gyvenimo kelią. Sąjunga čia yra 
visiškai be jokios kontrolės; ji 
nevaldo nei kitų elgesio nei jų 
gyvenimo būdo. Jeigu Sąjungoj 
ir būtų ypatinga narystė, vis 
vien liktų klausimas kaip ap
siginti nuo to jaunimo, kuris 
nepriklauso tai narystei, o tie, 
kurie norės ar galės priklausyti 
Sąjungai visuomet duosis su
prasti, kad čia visi lietuviai yra 
įvelti.

„Netikęs jaunimas” egzis
tuoja; jis buvo ir bus. Tačiau, 
neturėtumėm per daug rūpintis 
apie tuos, kuie yra neaktyvūs — 
jie nesužlugdys Sąjungos 
veiklos. Tik aktyvieji ją paveiks
— stiprindami. Sąjunga ir jos 
veikla turėtų būti tokia atspa
ri ir tokio stiprumo, kad tų nein
formuotų arba nenaudingų būtų 
ypatingai mažas skaičius. O čia
— tai geras projektas! Bet panei
giant visą jaunimą, tokio dalyko 
neįvykdysim. Yra ir visados bus 
tokių antisocialinių asmenų, 
kurie pozityviai neprisidės prie 
visuomenės darbų. Nekreip
kime į juos tiek daug dėmesio. 
Verčiau žvelkime į tuos, kurie 
mums bus naudingesni ir kurie 
yra susidomėję lietuviška 
visuomene.

Dažnai darbas lengvesnis ir 
reikšmingesnis kai jis reikalau
ja didesnių pastangų. Aišku, ne 
visada, bet jeigu maža saujelė 
pajėgia suruošti geras demonst
racijas, pagalvokit kiek mažiau 
darbo būtų tai saujelei jeigu 
jinai turėtų daugiau pagalbos — 
kiek laiko būtų sutaupyta ir 
kiek efektyvesnės būtų šios de
monstracijos jeigu būtų triskart 
daugiau dalyvių.

Sąjungai daugiau pakenks 
vienas aktyvus asmuo, kuris 
bendrai kritikuos lietuvišką 
jaunimą, negu daugelis neakty
vių žmonių, kurie tebetyli, ar 
visiškai nebesiskaito lietuviais. 
Jeigu žmogus kritikuojamas, ta 
kritika turi iškelti geresnį pa
vyzdį, kad pakritikuotas 
žmogus iš to galėtų pasimoky
ti. Tiesa, kad Sąjungoj aktyviai 
dirba tik maža saujelė, bet 
niekas jų neverčia to darbo dirb
ti. Jie dirba laisvu noru, užsi-

,.Lietuva — šiandien ir rytoj”
— tokią temą JAV LJS valdyba 
pasirinko III-jam politiniam 
seminarui, kuris įvyks Wa- 
shingtone bal. 14-16 dienomis. 
Tema aktuali, nes reikia numa
tyti kuriuo keliu gali eiti įvykiai 
Lietuvoje, kad galėtume į juos 
tinkamai reaguoti. Programa 
pilna ir įvairi, tačiau, vietų 
skaičius yra ribotas, tad svarbu 
anksti registruotis.

Registracijos mokestį (15 dol.) 
reikia atsiųsti iki balandžio 
1 d. Arūnui Pemkui, 4302 S. 
36th St., Arlington, VA 22206. 
Čekius rayšti Lithuanian Youth 
Association, Washington DC 
chapter. Užsiregistravusiems 
iki bal. 1 d., seminaro kaina yra 
50 dol., o vėliau 60 dol. (įskai
tant ir registracijos mokestį).

Seminaras vyks Holiday Inn 
Central, 1501 Rhode Island 
Avė. NW Washington DC 
20005, tel. (202) 483-2000. Vieš
bučio kambarius reikia užsakyti 
iki balandžio 3 d. Skambinant, 
pasakykite, kad atvažiuojate į 
„Lithuanian American Youth 
Association Conference”.

Dienotvarkė bus maždaug 
tokia, nors programa gali dar 
keistis: Ketvirtadienį, balandžio 
13, vakare, viešbutyje vyks 
registracija. Penktadienį, bal. 
14 d., seminaras prasidės Ray- 
burn House Office Building 
pastate. Čia tęsis registracija, 
bus pusryčiai, atidarymas ir 
pirmasis simpoziumas „Pasikei
timai Pabaltijyje ir Ukrainoje: 
Jaunimo atstovų reakcijos”. Jis 
vyks anglų kalba ir dalyvaus 
trys prelegentai, srities žinovai. 
Po to, vyks „lobbying” semi
naras (workshop), kurį praves 
Asta Banionytė, Amerikos Pa

PARAMA LIETUVIAMS 
‘STUDENTAMS

Pinigai. Žodis, gal per lengvai 
atkreipiantis net informaciniai 
perkrauto žmogaus akis. Vienų 
stoka, kitų galybė — visų rūpes
tis. Televizijos fantazijose, 
komercinių dinastijų kunigaikš
čiams doleris — tai priežastis 
pintis į visokias intrigas. Mies
to centre badaujantiems elge
toms — kampelis su kąsniu 
nekasdieninės duonos.

Laimė, kad daugumas lietu
vių studentų, plūduriuojančių 
finansinių neaiškumų bangose, 
dar kojomis paliečia dugną. 
Didelė jų dalis pasigėrėtinai 
savo ir taip pamokų apribotą 
laiką ir jaunatvišką entuziazmą 
paaukoja lietuviškam darbui. 
Tačiau ir veiklieji, ir šiek tiek 
atkritusieji nuo veiklos galėtų 
labiau reikštis lietuviškoje 
visuomenėje, jeigu jiems būtų 
suteikta piniginė pagalba. Kuo 
mažiau valandų reikia skirti 
uždarbiui mokslo metų išlai
doms padengti, juo daugiau 
laiko lieka lituanistiniam švie
timui, organizacijoms, an
sambliams ir renginiams. Daž
nai trūksta stiprių vadovų; 
visuomet reikalingi susidomėję 
dalyviai.

Nesvajoto kultūrinio renesan
so ir atnaujintų laisvės vilčių 
išjudinti, turime ne tik pareigą, 
bet ir paraginimą išlaikyti 
lietuvybę išeivijoje ir padėti 
sujudusiai tėvynei. Šie 
pasisekimai uždega širdį ir at-

degę tėvynės meile. Jei kam 
nors atrodo, kad per daug dar
bo ar kad blogai atliekamas dar
bas, gal geriau iš viso pasi
traukti negu visą laiką skųstis 
ir dejuoti, kad kas nors negerai. 
Šiuo istoriniu laiku, svarbiausia 
jaunimui ir vyresniesiems susi
vienyti bendruomeninėje ir vi
suomeninėje veikloje ir suįdo
minti kitus prisidėti prie lie
tuviško darbo. Visuomet rasime 
ką nors negatyvaus apie 
žmones, bet daug naudingiau ir 
prasmingiau yra kelti žmonių 
pozityvius bruožus.

baltiečių Laisvės Lygos 
pirmininkė.

Po pietų pertraukos, seminaro 
dalyviai nuvyks į Valstybės 
departamento rūmus (U.S. 
Department of State), kur bus 
trumpa dabartinių Pabaltijo 
įvykių apžvalga, o po to Valsty
bės departamento rūmų apžiū
rėjimas.

Šeštadienį, bal. 15 d., vieš
bučio „Caucus” kambaryje 
įvyks simpoziumai ir diskusijos. 
Pirmasis pokalbis — „Lietuva 
kryžkelėje: Koks bus rytojus?” 
Kalbės Viktoras Nakas, Lietu
vių Informacijos Centro Wa- 
shingtone skyriaus vedėjas, Da
rius Sužiedėlis, JAV LJS pirmi
ninkas ir Rimvydas Glinskis, 
Manhattan LB valdybos narys. 
Toliau girdėsime Valdą Adam
kų, kalbant tema „Lietuvos 
gamta: Ar galėsime ją išsau
goti?” Po pietų pertraukos vyks 
simpoziumas anglų kalba apie 
ekonominius ryšius su Pa- 
baltiju. Jame dalyvaus knygos 
The Corning Soviet Crash au
torė Judy Sheldon, Amerikos 
latvių tarybos informacijos di
rektorius (public relations direc- 
tor) ir Rein Vosari, AMEST pre
zidentas.

Vakarop bus JAV LJS pirmi
ninko pranešimas ir naujo sta
tuto pristatymas-priėmimas.

Sekmadienį, balandžio 16 d. 
bus Mišios bei priėmimas ir 
paskaitos Lietuvos Pasiunti
nybėje. Po Mišių, apie „Lietuvos 
diplomatijos dabartinę rolę, 
atsižvelgiant į įvykius Lie
tuvoje”, kalbės Lietuvos 
Pasiuntinybės Chargė d’Affai- 
res Stasys Lozoraitis. Po pri
ėmimo Lietuvos Pasiuntinybėje 
bus seminaro uždarymas.

gaivina protą, bet sunku 
tvarkyti namus, nepradėjus 
savuoju kambariu. Taigi puiku, 
kad per kelias labdaringas 
lietuviškas organizacijas 
prieinamos paskolos bei stipen
dijos.

Lietuvių Fondas jau nuo 1962 
metų pasižymėjęs savo investa
vimais į tautos ateitį: nuo 1967 
metais išdalintų keleto, iš viso 
1,500 dolerių vertės stipendijų, 
skaičius išaugo ligi 1988 m. 39 
studentų apdovanotų 68,600 
dol.

Kur, kada, kaip kreiptis šios 
paramos? Iš Lietuvių Fondo 
būstinės (3001 W. 59th St., 
Chicago, IL 60629) galima gau
ti prašymo lapus/anketas, 
kuriuos išsamiai išpildžius ir 
parūpinus visus prašomus 
dokumentus, reikia įteikti arba 
pasiųsti iki balandžio 15 d. 
(pašto antspaudas). Po šios datos 
gauti prašymai nebus 
peržiūrimi.

Kasmet naujai paskirta sti
pendijų pakomisija objektyviai 
svarsto prašymus trimis pagrin
dais: 1) dalyvavimu lietuviškoje 
veikloje, 2) pažymiais ir 3) 
šeimos finansiniu stoviu, ir 
duoda rekomendacijas Pelno 
skirstymo komisijos nutarimui. 
Dar prisideda neužtenkamai 
žinoma, bet čia ryškiai pa
brėžiama aplinkybė: Lietuvių 
Fondo ribose veikia vienuolika 
stipendijų fondų ir yra griežtai 
laikomasi šių fondų steigėjų 
nurodymų.

Sako, kad niekas šiame pasau
lyje veltui neduodama — net 
ir stipendijas privalome atmokė
ti: konkrečiu lietuvišku darbu. 
Nė vienoje taupymo įstaigoje 
nerandamos geresnės, bepro- 
centinės sąlygos. Fondo efekty
viausia reklama — jo buvę 
stipendininkai, kurie, baigę 
mokslus ir įsikūrę savo pro
fesijose, patys kviečiami tapti 
Lietuvių Fondo nariais ir pra
tęsti ligi sekančios kartos 
lietuviško jaunimo rėmimo tra
diciją.

Ramona Steponavičiūtė

Filisterių skautų sąjungos Chicagos 
skyriaus pirm. fil. Vytenis Rasutis su 
žmona Lidija A.S.S. sueigoje 
Seklyčioje vas. 26 d.

LEDO ČIUOŽIMO IŠVYKA

Korp! Neo-Lithuania rengia 
ledo čiuožimo išvyką Chicagoje 
balandžio 22 d. Norintieji 
daugiau informacijų, prašom 
skambinti Vitui Pliopliui 
776-1938.

JAUNIMO RENGINIAI

Kovo 18 — Visų keturių tun
tų iškilminga sueiga su Sibiro 
kankiniu Baliu Gajausku 2 v. 
p.p. Jaunimo centre Chicagoje.

Kovo 18 — Skautų vakaronė 
su Baliu Gajausku 7:30 v.v. Jau
nimo centre Chicagoje.

Kovo 19 d. — Dainavos an
samblio religinis koncertas Šv. 
M. M. Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje Chicagoje.

Kovo 19 — „Gabijos” ir 
„Baltijos” tuntų iškilminga šv. 
Kazimiero sueiga, Dievo Ap
vaizdos kultūros centre, 
Detroite.

Kovo 19 — Kaziuko mugė, 
Worcester, MA.

Kovo 19-26 Dalias Cup X, 
tarptautinis futbolo ’ turnyras 
Dalias, TX, kuriame dalyvaus 
Žalgirio jaunių futbolo koman
da iš Lietuvos.

Kovo 26 — Velykiniai stu
dentų šokiai Jaunimo centre, 
Chicagoje.

Kovo 29 — Paskutinė diena 
registruotis pas Edį Sabą dėl 
mašinos kelionės į Washingtone 
vykstančią politinę konferenciją 
(Chicagos jaunimui).

Balandžio 2 — Vilniaus 
jaunimo teatro aktorių Apoloni
jos ir Petro Steponavičių rečita
lis Jaunimo centre.

Balandžio 2 — Kriaučeliūno 
premijos įteikimas Pauliui Kli
mui iš Rochester, NY, Lietuvių 
Tautiniuose namuose Chica
goje.

Balandžio 8 — Kr. Donelai
čio lituanistinės mokyklos 
balius Jaunimo centre 
Chicagoje.

Balandžio 8 — Tautinių 
šokių grupė „Grandinėlė” daly
vauja International Folk Dance 
Festival, Brecksville, OH.

Balandžio 9 — „Laiškai lie
tuviams” vakarienė Jaunimo 
centre Chicagoje. Programą 
atlieka Saulė Jautakaitė.

Balandžio 14 — Prancūzijoj 
susuktas video „Nijolės Sadū

Trys poros seserų, susitikusios per Montessori-Žiburėlio mokyklėlių madų 
parodą Martiniųue restorane Chicagoje vasario 26 d. Iš k. stovi Kristina ir 
Rita Likanderytės, Svajonė ir Vilija Kerelvtės. Sėdi Vida Milavickienė 
Gailė Eidukaitė.

ir

naitės tardymai” rodomas 
Seklyčioje, Chicagoje.

Balandžio 14-16 — JAV LJS 
ruošiamas III politinis semina
ras Washington, D.C.

Balandžio 16 — Paltinų kon
certas Jaunimo centre Chicago
je. Daužvadžio vardo komisijos 
premijų įteikimas jauniems 
spaudos bendradarbiams.

Balandžio 21 — Vilniaus uni
versiteto folklorinio ansamblio 
„Ratilio” koncertas Jaunimo 
centre Chicagoje.

Balandžio 22 — Lemonto 
Pavasario balius, Lietuvių 
Centre Lemonte.

Balandžio 22 Korp! Neo- 
Lithuania ledo čiuožimo išvyka 
Chicagoje.

Balandžio 23 — Vilhiaus 
universiteto folklorinio ansamb
lio „Ratilio” koncertas ir vaka
rienė Jaunimo centre Chicagoje.

Balandžio 29 —' „Grandies” 
vakaras Jaunimo centre 
Chicagoje.

Balandžio 29-30 — Lietuvių 
operos „Trubadūras” pastaty
mas Morton auditorijoje, Cicero.

Balandžio 30 — Abiturientų 
balius Nikos salėje, Burbank 
prie Chicagos.

Gegužės 21 — „Vaidilutės” 
teatro pastatymas Jaunimo 
centre Chicagoje.

Rugpjūčio 6-20 — XV-tasis 
Lituanistikos seminaras.

PREMIJOS JAUNIEMS 
ŽURNALISTAMS

Daužvardžio vardo jaunųjų 
žurnalistų premijų skirstymo 
komisija kovo 5 d. posėdyje 
paskyrė šešias premijas la
biausiai 1988 metais pasireiš- 
kusiems jauniems lietuviškos 
spaudos ir radijo laidų darbuo
tojams.

Lietuviškos spaudos, .bendra- 
(iarbių I-mą, 200 dol pręmįįą lai
mėjo Edvardas Tuskenis (Chica
go), „Pasaulio lietuvio” bend
radarbis, „Kiti apie Mus” skil
ties redaktorius. Il-tras premi
jas, po 150 dol. laimėjo Rasa Mi
liauskaitė (Chicago) ir Ginta Pa
lubinskaitė (Washington, D.C.) 
— abi „Draugo” bendradarbės ir 
„Mūsų pastogės” bendradarbė 
Marina Coxaitė (Sydney, Aus
tralija).

Lietuviškų radijo laidų dar
buotojų premijos, po 200 dol., 
buvo paskirtos Eduardui Meilui, 
Worcester, MA, lietuvių kultū
rinės radijo programos „Aušros” 
vedėjui ir Violetai Simonavičiū- 
tei-Laurinavičienei, Toronto 
„Tėvynės prisiminimų” progra
mos vedėjai. Eduardas Meilus 
įkūrė ir lietuvių radijo laidų 
programai vadovauja 15 metų, 
o Violeta Simonavičiūtė savo 
tėvo įkurtą programą vedą jau 
šešerius metus.

Premijų įteikimas bus balan
džio 16 d. „Margučio” ren
giamame Paltinų koncerto 
metu.

Geri tie dantys, kurie laiku 
liežuvį prikanda.

Žemaitiška patarlė
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LIETUVIAI FLORIDOJE

St. Petersburg, FL
PLB PIRM.

DR. V. BIELIAUSKAS 
VASARIO 16 MININT

Floridos Amerikos lietuvių 
klubas suruošė Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo minėji
mą savo klube vasario 4 d. 
Minėjime pranešimą padaryti 
pakvietė PLB valdybos pir
mininką prof. dr. V. Bieliauską. 
Atitinkamu žodžiu minėjimą 
pradėjo ir jam vadovavo klubo 
pirmininkas A. Gudonis.

Invokaciją sukalbėjo Lietuvių 
Šv. Kazimiero misijos vadovas 
kun. V. Zakaras, prašydamas 
Dievą suteikti amžiną atilsį 
tiems, kurie gyvybės kaina iš
kovojo Lietuvai laisvę, pradžiu
ginti amžina paguoda tuos, 
kurie žadino lietuvių tautą per 
22 metus, ją ugdė, mokė tėvynės 
meilės, sukūrė nepriklausomą 
valstybę.

Sugiedoti Amerikos ir Lietu
vos himnai. Minutės tyla pa
gerbti žuvusieji dėl Lietuvos 
laisvės, dalyvavusiems minėji
me 2 savanoriams-kūrėjams pri
segta po gėlę. Lietuvos nepri
klausomybės aktą perskaitė A. 
Bobelytė, o Floridos guberna
toriaus proklamaciją — A. 
Gudonis. Latvių atstovas tarė 
sveikinimo žodį, estų sveiki
nimas perduotas telefonu.

Klubo pirm. A. Gudonis, 
supažindinęs su prof. dr. V. Bie
liausku, pakvietė jį paskaitai. 
Prelegentas pasakojo, kaip prieš 

< 10 metų jam lankantis Lietuvo
je, buvo leista aplankyti savo tė
viškę ir savuosius. Pakeliui, jam 
buvo parodyta keletas vietų, 
apie kurias tuo metu net pa- 
šnibždomjs kalbėti buvo pavo
jinga. Tai vis vietos, kur buvo 
žiauriai naikinami, o po to dar 
išniekinami partizanai. Tik tos 
vietos jokių ženklų tiems 
žiaurumams prisiminti neturė
jo. Tų įvykių atsiminimai buvo 
likę tik žmonių širdyse giliai 
paslėpti. Kalbėti apie tai, sielo
tis dėl didelių tautos kančių 
buvo neleidžiama, nes tada, 
kaip ir per visą laiką nuo 1940 
m. Lietuvos okupacijos, istorija 
buvo sustabdyta, perrašyta, 
sufalsifikuota. Visa tauta buvo

ALRKF jaunimo stovyklos DAINAVOS 
1989 metų vasaros stovyklavimo kalendorius

Laikotarpis OrganizacIJa/Adresas Dlrektorlus-ė/
Telefonas

6/20....6/23 Šiaurės Lietuvių Muzikos 
sąjunga

15325 Sequoia Avenue
Oak Forest, IL 6042

Faustas Strolia 
(313) 687-1430

6/25....7/9 Moksleivių Ateitininkų 
sąjunga

2570 Overlook Rd. Apt. 2 
Cleveland Heights, OH 44106

Darius Mičiūnas 
(216) 371-9908

7/9..„7/23 Jaunučių Ateitininkų sąjunga
411 E. Lynnvvood

Arlington Heights, IL 60004

Laima Šalčiuvienė 
(312) 253-1904

7/23 ALRKF Jaunimo Stovyklos 
DAINAVOS, 1989-tųJų Metinė 

Šventė Ir Rėmėjų Suvažiavimas

Vytenis Damušis 
(312) 532-6581

7/23....7/30 Sendraugių Ateitininkų sąjunga
111th and Highvvay 83 

Lemont, IL 60439

Vytautas Šoliūnas 
(312) 257-6739

7/30....8/6 Harltaga Youth Camp — 
Lietuviškai nekalbantiems

30200 Oakleaf Lane 
Franklin, MI 48025

Rama Petrulienė 
(313) 626-4709

8/6....8/13 Mokytojų Ir Jaunimo Studijų 
Savaitė

8626 So. Mozart
Chicago, IL 60652

Regina Kučienė 
(312) 778-0358

8/13....8/20 Lietuvių Fronto Bičiuliai
979 Proehl Drive 

Barberton, OH 44203

Jonas Vasaris 
(216) 644-7411

8/20....8/26 NEUŽIMTA... Vytenis Damušis 
(312, 532-6581

8/26...8/31 Studentų Ateitininkų sąjunga
7235 Sacramento
Chicago, IL 60629

Darius Polikaitis 
(312) 434-2243

8/31....9/4 Ateitininkų Federacijos 
Valdybos Studijų savaitgalis

5190 Long Meadovv 
Bloomfield Hills, MI 48013

Birutė Bublienė 
(313) 646-8588

verčiama priimti melą ir 
užmiršti tiesą. Stalinizmo-brež- 
nevizmo laikais buvo perreda
guotos verčių sąvokos, pakeisti 
mūsų poetų žodžiai, sunaikinti 
krašto paminklai, vienkiemiai 
ir su jais nušluota bei sudeginta 
pakelių koplytėlės ir liaudies 
menininkų sukurti smūtkeliai. 
Bažnyčios buvo paverstos san
dėliais, fabrikais.

Iniciatyvinė sąjūdžio grupė 
1988 m. gegužės mėn. per visą 
kraštą pradėjo skleisti ragini
mus pasinaudoti Gorbačiovo 
skelbiamais glasnost ir 
perestroika principais. Žmonės 
pradėjo vis drąsiau kalbėti ir 
drąsiau judėti. Įvyko garsusis 
Vingio parko mitingas. Pradė
jo pasirodyti trispalvės vėliavos. 
Pasigirdo tautos himno garsai ir 
įvyko Sąjūdžio steigiamasis su
važiavimas Vilniuje spalio 
21-23 dienomis. Tai davė progą 
kalbėtojui vėl atvykti į Vilnių 
ir pačiam vėl pergyventi su 
visais dalyviais naujus įvykius. 
Tai buvusi, tarsi įvykusi di
džiulė metamorfozė, kurios 
niekas net pradžioje pereitų 
metų atvykęs į Lietuvą nenu
jautė. Be abejo/visiems žinoma, 
koks entuziazmas vyravo šiame 
suvažiavime ir kokios didelės 
iškilmės ten vyko. Judėjimą 
tvarkė Sąjūdžio atstovai su 
žaliu kaspinu ir Sąjūdžio ženklu 
ant rankovės. Viskas praėjo be 
jokių išsišokimų. Prelegentas 
nevaržomas aplankė kardinolą 
ir savo gimines Marijampolėje. 
Turėjo pokalbių su Laisvės 
lygos ir politinių kalinių 
gelbėjimo komiteto atstovais bei 
kitais. Atrodę, kad buvęs sa
varankiškoj Lietuvoje. Žinoma, 
ši graži iliuzija ir baigėsi, kai 
pradėjęs savo kelionę su aeroflo- 
to lėktuvu atgal namo.

Minėtų įvykių sūkuryje dr. V. 
Bieliauskas metė žvilgsnį į 
vasario 16 šventę, kuri šiemet 
pirmą kartą nuo okupacijos pra
džios su oficialiu valdžios 
leidimu švenčiama Lietuvo- |l 
je. Šventės programą Kaune ir 
Vilniuje organizuoja Sąjūdis, 
bendradarbiaudamas su Laisvės 
lyga, su bažnyčiomis ir kitomis 
ideologinėmis organizacijomis, 
kaip skautais ir ateitininkais. 
Vilniuje vasario 16 d. popietėje

speciali programa organizuoja
ma Lietuvos komunistų partijos 
ir dabartinės lietuvių valdžios.

Baigdamas įdomų pranešimą, 
prof. dr. V. Bieliauskas sveikino 
visus ir visas vasario 16 proga 
PLB valdybos vardu. Šia proga 
aš noriu pakartoti kardinolo 
Vincento Sladkevičiaus per 
mane perduotus žodžius „Išmo
kite kalbėti viena kalba”. Pagal 
jį mums reikia mokėti laukti ir 
augti, bet laukiant ir augant 
mes turime būti vieningi, 
turime vieni kitais pasitikėti ir 
vieni kitiems padėti.

Klubo pirm. A. Gudonis už 
taip išsamų pranešimą PLB 
valdybos pirmininkui prof. dr. 
V. Bieliauskui nuoširdžiai padė
kojo.

Pradedant meninę programos 
dalį, Vliko pirm. dr. K. Bobelis 
trumpu žodeliu teigiamai įver
tino dr. V. Bieliausko paskaitą 
ir pasidžiaugė jo objektyvumu. 
St. Vaškys jautriai padeklama
vo Maironio eilėraštį „Nepri
klausomybę atgavus”, klubo 
choras, vadovaujant P. Ar- 
monui, akompanuojant M. Sul- 
livan, sklandžiai padainavo 
penkias patriotines dainas. Pub
lika chorą įvertino gausiais 
plojimais.

Šio minėjimo proga priimta 
atitinkama rezoliucija, kuri bus 
pasiųsta JAV prezidentui, Vals
tybės sekretoriui, senatoriams, 
kongresmanams. Minėjime bu
vo renkamos aukos mūsų veiks
niams ir šiek tiek dar papildyti 
sekmadienį, tad iki to laiko

A
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LIETUVOS AIDAI
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

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

Visos laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga.

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

Tel: (312) 839-2511

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

Jūsų auka TAUTOS FONDUI finansuoja Lietuva s lais
vinimo darbus, ELTA biuletenių įvairiomis ka—omis

’ leidimą bei Europoje informacijos įstaigų ir radijo ban
gomis skleidžiamas žinias, kurios neleidžia pasauliui 
užmiršti apie tikrą padėtį Lietuvoje ir jos brutualią 
okupaciją.

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

f palikimų reikalus.
Aukos, dovanos atleidžiamos nuo federalinų mokesčių, 

IRS Cert. No. 51-0172223.
] TAUTOS FONDAS

LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 
P. O. Box 21073

Woodhaven, N.Y. 11421

Gegužės 17-24 d.d. organizuojama medikų grupė į

VI Lietuvos gydytojų suvažiavimą
Grupė išvyksta “Lufthansos" lėktuvu iš Toronto. Užsakymai priimami iš visų Šiaurės 
Amerikos miestų. Svečiai bus apgyvendinami gydytojų šeimose Vilniuje. Grupę lydės 
chirurgas iš Vilniaus,dr. Vytautas Našlėnas. smulkesnių žinių teiraukitės

Audra Travel Corporation kelionių biure 
Tel (416) 769-2500, Fax: (416) 763-6279, telex: 06-967812 

2100 Bloor St. VVest, Toronto, Ont. Canada M 6 S 1 M7

Organizuojama linksma užkietėjusių “sirgalių” Ir nenuilstančių rėmėjų grupė į 
neeilines, nepakartojamas, Intriguojančias

krepšininkų varžybas Lietuvoje
Susitinka: Šiaurės Amerikos lietuvių krepšinio rinktinė “Vėjas" su Kauno “Žalgiriu", Vilniaus 
"Statyba", Panevėžio “Lietkabeliu”, Klaipėdos "Neptūnu" ir Lietuvos jaunių rinktine. Varžybos 
numatomos įvairiuose Lietuvos miestuose. Kviečiame visus į šią ilgai lauktą sporto šventę.
Grupė išvyksta “Air France” ir “Lufthansos” lėktuvais

liepos 5, grįžta liepos 23 Smulkesnių žinių teiraukitės

Audra Travel Corporation kelionių biure 
Tel (416) 769-2500, Fax (416) 763-6279, telex 06-967812, 

2100 Bloor St. VVest, Toronto, Ont. Canada M6S 1M7

surinkta: Lietuvių Bendruo
menei 5,840 dol., Tautos Fondui 
4,293 do. ir Altai 3,609 dol. Iš 
viso ši kolonija trims veiks
niams suaukojo 13,742 dolerius. 
Klubo pirm. A. Gudoniui padė
kojus paskaitininkui ir visiems 
programą atlikusiems, tuo 
oficiali minėjimo dalis ir baigta. 
Minėjime dalyvavo arti 400 
žmonių.

Po minėjimo PLB valdybos 
pirmininko prof. dr. V. Bie
liausko atvykimo proga vietos 
Lietuvių Bendruomenės veikė
jai suruošė svečiui priėmimą, į 
kurį svečiais buvo pakvies
tas ir Vliko pirmininkas dr. K. 
Bobelis ir jo žmona. Apygardos 
valdybos pirm. P. Jančauskas 
trumpu žodžiu pradėjo šį pobūvį 
ir, pasveikinęs garbės svečius, 
pakvietė tarybos narį ir seimo 
atstovą A. Armalį pravesti 
pobūvį. A. Armalis pasidžiaugė, 
kad turime savo tarpe dr. V. 
Bieliauską ir dr. K. Bobelį, 
reikšdamas viltį, kad šis jų susi- 
tikims gal paskatins ir jų va
dovaujamų organizacijų bendra
vimą. Po to jis supažindino su 
visais dalyvaujančiais bend- 
ruomenininkais. Abu pirminin
kai tarė po žodelį, iš kurių 
paaiškėjo, kad jiedu dar tarsis 
dėl veiklos ir viliasi, kad pavyks 
išeiviją vesti vieningu keliu. 
Dalyviai pateikė abiems pirmi
ninkams įvairius klausimus, į 
kuriuos jie išsamiai atsakė. 
Vakarienė ir privatus bendruo- 
menininkų su svečiais pokalbis 
praėjo jaukioje nuotaikoje. Šį

į

I
i
I

pobūvį gyvai ir sumaniai 
pravedė A. Armalis.

Sekmadienį, vasario 5 d. buvo 
vasario 16-sios minėjimas Šv. 
Vardo bažnyčioje. Aukojo Mi
šias už Lietuvą ir lietuvius misi
jos vadovas kun. V. Zakaras ir 
pasakė tai dienai pritaikytą 
pamokslą. Bažnyčioje giedojo 
klubo choras, vad. P. Armono, 
vargonavo A. Mateika. Salėje ir 
pamaldose dalyvavo abi šaulių 
kuopos ir Lietuvos vyčių kuopa 
su savo vėliavomis.

Tenka pažymėti, kad vasario 
12 d. 10 vai. St. Petersburg 
Beach, Šv. Jono bažnyčioje 
Viktoruos Jacobson iniciatyva ir 
lėšomis užprašyta Mišios, kur 
amerikiečiams skirtose pamal
dose dalyvavo ir lietuviai ku
nigai. Pamokslą anglų kalba 
pasakė svečias iš Chieagos 
kun. A. Zakarauskas. Bažny
čioje giedojo lietuvių klubo 
choras.

Vasario 16 d. ryte vyko tradi
cinis lietuvių vėliavų pakėlimas 
prie miestų savivaldybių: 
Treasure Island, St. Petersburg 
Beach ir Gulfport’e.

K. Gmž.

MOKESČIAI UŽ GAZOLINĄ 
IR RŪKALUS

Cook apskr. gyventojai nuo 
kovo 1 d. turi mokėti kiek aukš
tesnius mokesčius už gazoliną, 
rūkalus ir už gėrimus. Už ciga
retes pakeliami mokesčiai 25%, 
už gėrimus apskrities mokesčiai 
padvigubinami.

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

KAZYS PABEDINSKAS 
Nuo Plungės Iki Maroko

Atsiminimai
Autorius yra vienas iš žymiųjų 

Lietuvos nepriklausomybės metų 
verslininkų, garsios akcinės b-vės 
„Kučinskis-Pabedinskai” — linų ir 
medvilnės audykla, linų verpykla 
Plungėje savininkas. K. Pabe
dinskas buvo ne tik apsukrus ir ga
bus verslininkas, bet jam buvo ne
svetima ir visuomeninė veikla. 
Prisiminimai yra labai įdomiai 
parašyti. Jo pasakojimas yra toks 
gyvas, kad jo galėtų pavydėti ne 
vienas formalus rašytojas. Knyga 
didelio formato, 438 psl. Kaina su 
persiuntimu į USA 12 dol. Illinois 
gyventojai dar prideda 80 ct. vals
tijos mokesčio. Į kitus kraštus — 
14 dol. Spaudė „Draugo” spaus
tuvė. Užsakymus siųsti „Draugo” 
adresu.

CLASSIFIED GUIDE

REAL ESTATE

GREIT
PARDUODA

RE/MAX
REALTORS

RIMAS L. STANKUS
361*5950 636-6169

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

No. 424 — 53 & Kolln. 2 butų apt. Tik 
$84,9001 3 mieg. kamb. kiekv. bute; didelis 
valg. kamb. sav.; ištisas rūsys; 2 auto. 
garažas; naujas stogas, karšto vandens 
katilinė; nuomininkas moka už šilumą; 
aukšta nuoma. Skambinkite dabar.

AR NORITE PARDUOTI?
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Mamo įvertinimui skambinkite skubiai — 
labar. .

O’BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100

HOME FOR SALE
Home with related-living apartment, 
recently remodeled, baths. Vic.

68th & Kedvale,
Phone 581-7075

Ieškau pirkti nebrangų 1 ar 2 bu
tų namą Chieagos priemiestyje.
Skambinti 434-8235 tarp 8-10 
v. ryto.

Didžiulis „Forrsster” namas, Hilltop 
Estates, Lemont. Pagrindinis vonios kamb. 
turi persivilkimo patalpą; daug spintelių, 
kilimai, židinys, ąžuolinė apdaila, centrai, 
šaldymas, rūsys, cementuotas įvažiavimas. 
Namas pilnas visokiausių priedų. Skam
binkite, sužinosite detales. $189,900.

Lemonte „Forrester” 4 kamb. mieg.
namas, 3,000 kv. pėdų; 2Vi prausyklos, 
ištisas rūsys, atvira veranda, pagr. vonios 
kamb. su persivilkimo patalpa. Šeimos 
kamb. yra židinys. 2 auto. garažas. Sut
varkytas ir aptvertas kiemas. $179,900.

OLSICK a. CO., REALTORS 
1180 Stete Street 
Lemont, Illinois 60439 
(312) 157-7100

VVAGNER and SONS
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas
5610 S. Pulaski Rd., Chicago 

PHONE — 581-4111

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

436-6937
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai.
Vytautas Taras

taisome
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į: Hermis Deckys t ;
Tel. 585-6624

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

MASTER PLUMBING 
COMPANY

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

VENCKAUSKAS, INC. 
Bullders & Remodeling

Porches & Decks 
Aluminum Siding & Trim 
Masonry
Additions

. Floor & Wall Tile
• Kitchen S Baths 

• Rec Rooms
•Insurance Repairs

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

REAL ESTATE

jB Mts KOMPIUTERIŲ
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus

J. BACEVIČIUS

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

5953 S. Kedzie Avė. 
Chlcego, IL 60629 

Tel. 436-7876

Onluąj- KMIECIK REALTORS 
Tr i ZL 7922 s. PULASKI RD

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER

284-1900

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

FOR SALE .
--- - —'

Parduodami dirbiniai iš Lietuvos: tulpių 
raštų staltiesės, lino audiniai, įvairūs ginta
ro karoliai, sagės, žiedai, rožančiai, Aušros 
Vartų Marijos paveikslai, skulptūra „Vargo 
mokykla”, inkrustuoti ir gintaro paveikslai. 
Pristatome arba pasiunčiame.

Tel. 312-656-6599.

MISCELLANEOUS

A VILIMAS 
MOVING

Tel. 376-1882 ar 376-5996

10%—20°/o—-30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 VVest 95th Street 

Tel. _ GA 4-8654

ELEKTROS 
(VEDIMAI — PATAISYMAI

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

655-2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmadienį ir 
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos. Antrad. ir trečiad. susikalbėsit 
lietuviškai.
3314 VVest 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998

INCOME TAX 
SERVICE

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

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

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

VALOMP
kilimus, baldus, 

grindis ir sienas
j. BUBNYS 
737-5168

K



Jaunuoliai garbės sargyboje prie Lietuvos Nepriklausomybės karių kapo.

„VARPO” METAI IR 
SUKAKTIES 
MINĖJIMAS

Prisimenant „Varpo” šimto 
metų ir dr. V. Kudirkos 130-je 
gimtadienio sukaktis, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė šiuos 
metus lietuviškajai visuomenei 
paskelbė „Varpo” metais. Šiai 
sukakčiai galimai plačiau 
prisiminti yra sudarytas „Var
po” sukakčiai minėti komitetas. 
Komiteto uždavinius ir veiklą 
lietuviškos spaudos atstovams 
išsamiai paryškino komiteto 
pirmininkas prof. M. Mackevi
čius.

Be organizacinio komiteto yra 
sudarytas ir garbės komitetas. 
Į garbės komitetą buvo 
pakviesti ir sutiko įeiti: vysk. 
Paulius Baltakis, liuteronų 
evangelikų kun. Jonas Jozupai- 
tis, diplomatijos šefas įgaliotas 
ministeris dr. Stasys Bačkis, 
Vliko pirmininkas dr. Kazys 
Bobelis, PLB pirmininkas dr. 
Vytautas Bieliauskas, Lietuvių 
Tautinės s-gos pirm. dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, Krikščionių 
demokratų pirm. inž. Antanas 
Rudis, Lietuvos Laisvės lygos 
atstovas dr. Algirdas Statke- 
vičius, Balfo pirm. Marija 
Rudienė, Lietuvos Socialde
mokratų delegatūros pirm. 
Mykolas Pranevičius.

Organizacinio komiteto vardu 
M. Mackevičius padėkojo 
visiems, kurie sutiko įeiti į 
garbės komitetą ir savo daly
vavimu dar daugiau išryškino 
šios sukakties didžiąją prasmę 
ir paskatino visus lietuvius 
įsijungti į šios sukakties 
prisiminimą.

K-tas pasiuntė raštus visų 
šalių lietuvių bendruomenių or
ganizacijoms, kviesdamas, kad 
jų šalyse ši sukaktis būtų vienu 
ar kitu būdu prisiminta. Iki šiol 
k-tas yra gavęs kūrybingus atsi
liepimus iš Argentinos, D. Bri
tanijos ir Prancūzijos lietuvių 
bendruomenių pirmininkų. 
Tikimasi gauti ir kitų palankius 
atsiliepimus.

Iki šio meto „Varpo” sukaktį 
jau deramai prisiminė ir lietu
viškoji spauda. Spaudos bendra
darbiai ir istorikai yra jau 
paskelbę eilę išsamių straips
nių, kuriuose jie vaizdžiai 
išryšino „Varpo” reikšmę 
tautos laisvės kovoje. Rašytojas 
A. Kairys parašė ir išleido 
„Nemirštamosios giesmės” 
romaną. Ir tai buvo šio mūsų 
žymaus rašytojo graži dovana 
„Varpo” metams prisiminti. Ko
mitetas yra dėkingas už jo 
pastangas.

Lietuvių istorikų draugija yra 
numačiusi išleisti „Varpo” pil
ną rinkinį. O taip pat šių metų 
„Varpas”, kurį redaguoja A. 
Kučys, bus skirtas išskirtinai 
šiai sukakčiai ir „Varpo 
pradininkams prisiminti. Abu 
šie komiteto užmojai susilaukė 
didelio mūsų visuomenės 
pritarimo. Tenka tik tikėtis,

kad šis pritarimas bus paremtas 
ir medžiagiška parama.

Organizacinis k-tas daro pas
tangas, kad į minėjimą įsi
trauktų ir mūsų lietuviškos ra
dijo programos. Šiuo reikalu yra 
parašyti raštai ir pažadėta, 
reikalui esant, parūpinti ir 
reikiamą medžiagą.

Iki šio laiko „Varpo” sukaktis 
jau buvo paminėta Toronto, 
Daytona Beach, St. Petersburgo 
ir Los Angeles telkiniuose. Mi
nint Vasario 16 d., Chicagos 
Altą išleido skoningai ir kruopš
čiai paruoštą programą. 
Programoje skoningai buvo 
išryškinta „Varpo” sukaktis. 
Chicagos Altos pirm. M. 
Pranevičius užsitarnauja komi
teto gilią padėką.

Mūsų tauta pavergtoje 
tėvynėje „Varpo” metais 
išgyvena naujas „persi
tvarkymo” ar „atvirumo” 
nuotaikas. Tad ir „Varpo” 
idėjos šiandien suranda visai
naują atgarsį. Bolševikų pa-
vergtoje žemėje ir vėl suskam
bėjo Kudirkos „Tautiškoji 
giesmė”. „Varpo” šimtmečio 
sukaktis yra plačiai ir įvairiais 
būdais viešai prisimenama Lie
tuvoje.

Komitetas rengia didesnio 
masto minėjimą Chicagoje 
birželio 25 d. Tikslesnes infor
macijas apie šį minėjimą teks 
paskelbti kiek vėliau.

Baigdamas pokalbį su spau
dos atstovais k-to pirm. M. 
Mackevičius pareiškė: „Darbo 
yra pakankamai. Visi komiteto 
nariai yra labai noriai įsitraukę 
į šį darbą. Visų varpininkų nuo
taikos šiais „Varpo” metais yra 
ypatingai pakilios. Prisimin
dami šią sukaktį, organiškai 
jungiamės į vieną junginį su

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

1989 m. KELIONES Į LIETUVĄ

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Balandžio 27 - Gegužės 15 
Gegužės 15 - Gegužės 31 
Birželio 12 - Liepos 01 
Birželio 14 - Liepos 01 

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

MŪSŲ KOLONIJOS
Omaha, Nebr.

VASARIO 16-TOSIOS 
MINĖJIMAS

Lietuvių Bendr. apylinkės 
valdybos pastangomis buvo 
surengtas Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo minėjimas 
vasario 19 d. Minėjimas buvo 
pradėtas 10 vai. ryto šv. Mi- 
šiomis lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Šv. Mišios buvo 
aukojamos už Lietuvos laisvės 
atgavimą. Bažnyčioje visi alto
riai buvo papuošti gražiomis 
tautinių spalvų gyvų gėlių 
puokštėmis. Uniformuoti skau
tai, broliai Radžiūnai atnešė 
vėliavas ir patarnavo mišių 
metų. Vėliavas palydėjo ir 
aukas prie altoriaus nešė tau
tiniais rūbais pasipuošusios ’ 
jaunuolės: Gailutė Reškevičiū- 
tė ir Viktorija Prišmantaitė. Vi
sa tai sudarė neeilinio sekma
dienio nuotaiką ir vaizdą. Mišių 
pradžioje choras „Rambynas” 
meldė Aukščiausią: „Dieve 
saugok šalį mūs, laimink žemę 
tėviškės brangios”. Bendrai 
Mišių metu visos giesmės buvo
pagiedotos su giliu įsijautimu.
Pamaldos buvo užbaigtos Lie
tuvos himnu.

Antrą valandą p.p. parapijos 
salėje buvo oficialioji šventės 
minėjimo dalis. Prie tautinėmis 
spalvomis papuoštų, baltai 
apdengtų stalų susėdo gausiai į 
minėjimą atsilankiusieji. Sce
noje tarp žalių berželių buvo iš- 
rikuotos tautinės vėliavos, o

mūsų seserimis ir broliais tėvų 
šalyje. „Varpo” prisiminimo di
dybėje iškyla ir dr. Vinco 
Kudirkos didinga asmenybė. Jis 
yra ryškiausias tautos atgi
mimo pastangų pavyzdys. Ir šis 
pavyzdys turėtų stiprinti tautos
išsilaisvinimo viltis”.

J. Dgl.

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

profesionalų grupė)
Maskva 1, Vilnius 10, Leningradas 2, Helsinkis 2
Maskva 2, Vilnius 15, Maskva 1
Maskva 2, Vilnius 10, Leningradas 2, Maskva 1
Maskva 1, Kaunas 15, Maskva 1
Maskva 1, Vilnius 10, Leningradas 2, Maskva 1
Maskva 2, Vilnius 10, Ryga 2, Maskva 1
Maskva 2, Vilnius 15, Maskva 1
Maskva 1, Vilnius 10, Maskva 1

Chicago Nevv York
2,150.00 2,100.00
2,395.00 2,245.00
2,795.00 2,645.00
2,595.00 2,445.00

2,595.00 2,445.00
2,795.00 2,645.00
2,695.00 2,545.00
2,695.00 2,545.00
2,595.00 2,445.00
2,595.00 2,445.00
2,795.00 2,645.00
1,895.00 1,850.00

Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas.

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

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

tolumoje matėsi Vilniaus 
katedra ir Gedimino pilies bokš
tas, viršuje Lietuvos valstybės 
ženklas Vytis. Scenos vaizdas 
minė esančius pavergtoje 
tėvynėje įvykius ir plevėsuo
jančias trispalves.

Minėjimą atidarė LB vice
pirm. Valerija Prišmantienė. 
Skautams įnešus vėliavas, buvo 
sugiedotas Amerikos himnas. 
Tada prasmingą invokaciją 
sukalbėjo kun. Petras Žar- 
kauskas. Po pagerbimo žuvusių 
už Lietuvos laisvę V. Priš
mantienė jautriais žodžiais 
pasveikino į minėjimą atsilan
kiusius. Minėjo ji apie šiais me
tais vykstančius minėjimus 
tėvynėje, apie tautinių vėliavų 
plevėsavimą mūsų žemėje. 
Vicepirm. kvietė, kad vardan 
tėvynės vienybė ir draugystė 
žydėtų lietuvių širdyse. Toliau 
po Omahos latvių atstovo 
sveikinimo buvo jauno aka
demiko inž. Arvido Jarašiaus 
paskaita. Paskaita buvo rūpes
tingai paruošta, įdomi ir aktuali 
šių dienų įvykiais tėvynėje ir 
išeivijoje. Už tai buvo ji labai 
dėmesingai išklausyta. Išnešus 
vėliavas ir buvo užbaigta 
oficialioji minėjimo dalis.

Buvo 10 min. pertrauka, 
kurios metu pagal nusistovėju
sią tvarką buvo renkamos 
aukos Lietuvos laisvinimo 
veiksniams. Nežiūrint veiksnių 
skirtingų veiklos metodų, visi 
siekia vieno ir to paties tikslo — 
Laisvos ir nepriklausomos Lie
tuvos. LB surinkta aukų 658 
dol. Altai 340 dol. ir Vlikui — 
Tautos fondui 755 dol. Po per
traukos buvo meninė dalis. Tau
tinių šokių „Aušra” šokėjai, 
vadovaujami ištvermingos Gra-1 
žinos Reškevičienės, pašoko 
„Pučia vėjas”, „Plaukė žąselė” 
ir „Kalvelį”. Šoko vaikai ir

A.tA.
ANDRIUI VAITKUI

netikėtai išėjus Amžinybėn, skausme likusiems: 
žmonai MARIJAI, dukroms GRAŽINAI ir ŽIVILEI 
su šeimomis reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kar
tu liūdime.

Dalia ir Jonas Kučėnai

_____________________________________________

Mylimam Krikšto Tėvui

A.tA.
STASIUI BALČIŪNUI

mirus, reiškiu gilią užuojautą jo sūnui REMIGIJUI 
ir jo šeimai.

Elena Brazdžionytė- Weliczko

Chicago, IL.

jauniai. Tai gražus šokančiųjų 
pulkelis. Ateities metuose jie 
dažnai džiugins publiką įvai
riuose minėjimuose. Už jau
nųjų šokėjų dabartį ir ateitį 
buvo gerai paplota. Maironio 
eilėraštį: „Vilnius prieš aušrą” 
labai gražiai, su derama intona
cija padeklamavo Andrea 
Rotella, šeštad. lit. mokyklėlės 
mokinukė. Tada vėl sceną 
okupavo „Aušrokai”, studentų 
ir jaunių grupė. Jie šauniai 
pašoko „Blezdinginis Jonkelis” 
ir „Suktutė”. Tai graži,darniai 
susišokusi jaunyste žydinti 
grupė. Jie susilaukė karštų plo
jimų. Ojų vadovė tikriausia įra
šys į šokėjų dienyną po 
lietuvišką penketuką.

Programos pabaigai, pat
varusis choras „Rambynas”, 
vadovaujamas nepavargstančio 
Algimanto Totilo, sustojo sceno
je visu savo puošnumu. Gražūs 
moterų tautiniai rūbai kreipė į 
sceną visų akis. Gražių dainų 
žodžiai nostalgiškai skverbėsi į 
klausytojų širdis. Padainuota: 
„Broliai lietuviai”, „Laisvės 
daina”, „Saulėlydis tėviškėje” 
(tik vyrai), „Miškų gėlė” ir 
gražiausia iš gražiausių „Kur 
giria žaliuoja” Gudavičiaus. Pa
baigai choras ir publika sugie
dojo Lietuvos himną. Chorui 
akompanavo D. Šalkauskaitė.

Programai užsibaigus, bendr. 
pirm. Alg. Antanėlis šiltais 
žodžiais kreipėsi į šventės 
minėjimo dalyvius. Dėkojo jis už 
gausų atsilankymą į taip mums 
brangią tautinę šventę. Dėkojo 
simpatingam svečiui Arvidui 
Jarašui ir jo žmonai Laimai už 
nebijojimą tolimos kelionės ir 
praturtinimą šventės minėjimo. 
Arvidui bendr. vald. vardu buvo 
įteikta rankų darbo lietuviškas 
kryžius. Pirm, dėkojo visiems, 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu
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prisidėjo prie gražaus Vasario 
16-tosios šventės paminėjimo. 
Toliau buvo gausios vaišės vi
siems minėjimo dalyviams. Vai
šes paruošė bendruomenės 
valdyba.

J.P.

A.tA.
SESUO MARY AMELIA 

JANKAUSKAS, SSC
Mūsų mylima Seselė mirė Loretto ligoninėje 1989 m. kovo 

16 d.
Į vienuolyną įstojo iš Šv. Petro parapijos, South Boston, 

Mass. Vienuolyne įžaduose išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdime Šv. Kazimiero seserys ir artimieji 

giminės sesuo: Seselė M. Viatora, SSC, Maria High School 
mokytoja, brolis Anthony Young, Mattapan, Mass., sesuo 
Mary Young, Hyde Park Mass., jų šeimos, taip pat kiti 
giminės ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. 
Marąuette Rd., Chicago, IL., penktadienį, kovo 17 d., lOval. 
ryto. Laidotuvių šv. Mišios šeštadienį, kovo 18 d., 9:30 vai. 
ryto Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno koplyčioje. Laidotuvės 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse šeštadienį, kovo 18 d.

Prašome dalyvauti laidotuvių mišiose ir pasimelsti už 
Seselės sielą.

Šv. Kazimiero Seserys ir Jankauskų šeima.

Laidotuvių dir. Donald A. Petkus.

GAIDAS-DAIMID
EUDEIKIS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — 927-1741-1
4348 S. California Avenue 

Telefonas — 523-0440

PETKUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNŪS

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345

1410 So. 50th Av., Cicero 
Telefonas — 863-2108

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAWICZ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

BUTKUS - PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

Donald M., Jr.

V ANC E
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI
1424 So. 50 Avė., Cicero Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE
Tel. 652-5245

*

Daryk gerai, tuo maitinsi 
dieviškus ūgius žmonėse; kurk 
grožį — tuo skleisi dieviškus dai
gus.

J. Schiller
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x Švč.. M. Marijos Gimimo 
parapijos mokyklos Motinų 
klubo susirinkimas bus pirma
dienį, kovo 20d., 7:30 vai. vak.
mokyklos salėje. Susirinkime
„Citizens Against Crime” atsto
vė apibūdins, kaip save apsi
saugoti nuo užpuolimo ir ben
drai kalbės apie asmenišką 
apsaugą. Visos mokyklos vaikų 
motinos kviečiamos susirinkime 
dalyvauti.

x Muz. Petras Aglinskas
gros naujosios muzikos an
samblio Kapture koncerte, 
kuris įvyks šeštadienį, kovo 18 
d., 8 vai. vak. Grace Place salėje, 
637 S. Dearborn, Chicagoje. 
Koncerte bus atlikta dalis Ag
linsko rock operos Tele-Kino ir 
kiti kūriniai iš naujai išleisto 
Kapture įrašo. Automobiliams 
aikštė šalia salės.

x Priešvelykiniai priešpie
čiai rengiami kovo 19 d., šį 
sekmadienį, Jaunimo centro di
džiojoje salėje. PasibaigUB 
rekolekcijoms, tuojau po šv. 
Mišių visi kviečiami dalyvauti 
šiame Jaunimo centro renginy
je. Ypatingai kviečiamos jaunos 
šeimos su vaikais, o vyresnieji 
galės pasidžiaugti savo vaikais 
ir vaikaičiais.

x Dar yra vietų pamatyti 
„Ice Capades” (dailųjį ledo čiuo
žimą) kovo 31 d. Prašome regist
ruotis skambinant 476-2655. 
Kaina (įskaitant autobusą) 15 
dol.

(sk)
x Vilniaus Jaunimo teatro 

aktorių, Apolonijos Matkevi- 
čiūtės ir Petro Steponavičiaus 
rečitalis įvyks balandžio 2 d. 3 v. 
p.p. Jaunimo centre. Rečitalį 
rengia Chicagos „Aušros 
Vartų” tunto „Kun. Gražinos” 
būrelio vyr. skautės, Visi 
maloniai kviečiami į rečitalį at
silankyti. Bilietai gaunami 
Vaznėliu prekyboje, 2501 W. 
71 St., tel. 471-1424.

(sk)
x Ieškomi Juozo Skučo 

vaikai: Juozas ir Rūta, gyvenę 
Niagara Falls, N.Y. Taip pat 
Onutė, Anelė ir Marytė Gutaus- 
kaitės, dukterys Magdalenos 
Skučaitės-Gutauskienės, prieš 
30 metų gyvenusios 551 - 31st 
St., Niagara Falls, N.Y. Ieško 
brolio Mato dukterys Lietuvoje. 
Rašyti: Irena Galiūnas, 408 
NE 134th St., Vancouver, Wa. 
98686.

(sk)
x Baltic Monumentą, Ine.,'' 

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

- ---- (sk)
x Akiniai siuntimui į Lietu

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

(sk)

x Ieškoma lietuviškai kal
banti moteris prižiūrėti kūdikį 
5 dienas savaitėje. Skambinti 
784-6147.

(sk)

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

(sk)

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

is, 1989 m. kovo mėn. 18 d.

x Rima Janulevičiūtė, 
„Draugo” bendradarbė, 
anksčiau gyvenusi ir dirbusi 
televizijos stotyje Chicagoje, o 
dabar dirbanti Atlantoje, ne
seniai gavo pranešimą, kad jai 
buvo skirtas „Best Newscast” 
žymuo iš New Yorko Tarptau
tinio filmų festivalio 1988 m. 
Tai pripažinimas jos žurnalis
tinių sugebėjimų ir darbo.

x Šeštojo Mokslo ir kūry
bos simpoziumo organizacinio 
komiteto posėdis šaukiamas 
kovo 19 d., šį sekmadienį, 3 vai. 
Lietuvių centre, Lemonte. Ne 
12:30 vai., kaip buvo anksčiau 
skelbta. Yra svarbių organiza
cinių klausimų, tad visų daly
vavimas būtinas. Simpoziumas 
artėja, tad visi ratukai turi pra
dėti darniai suktis.

x Daktarė Lana Rūta But- 
nytė neseniai baigė mediciną 
Miami universitete. Gimusi 
Chicagoje 1964 m. Pradžios ir 
aukštesniąją mokyklą baigė 
Miami, Fla. 1979 m. pradėjo 
Pre-medical studijas ir baigė 
Northwestern universitetą 
Chicagoje. Nuo 1984 m. studija
vo mediciną Miami universitete 
ir baigė 1988 m., įsigydama me
dicinos daktarės laipsnį.

x Norinčius atšvęsti įvai
rias Šeimos šventes su svečių 
skaičiumi iki 150, Baltios resto
ranas kviečia pasinaudoti 
dviem savo patalpom ir pasivai
šinti skaniu lietuvišku maistu 
ir kokteiliais. BALTIA, 8100 
Roberts Rd., Justice, IL, tel. 
458-1400.

(sk)

x „Laiškai Lietuviams” 
ruošia ekskursiją į Graikiją ir 
Turkiją š.m. gegužės 16 d. 
Informacijai kreiptis į American 
TraveI Service Bureau, 9727 S. 
VVestern Avė., Chicago, III. 
60643, tel. 312-238-9787. 
Paskutinė data užsiregist
ruoti kovo 15 d.

(sk)

x DĖMESIO PENSININ
KAI! Nuolaida už patarnavimą 
parduodant nuosavybę. Ne- i 
mokamai ir teisingai įkainosim 
jūsų namus. Padedam surasti Į 
nuomininkus, išnuomojant 
butą. Norint pirkti, didelis 
namų pasirinkimas mieste ir 
priemiesčiuose. Skambinkite 
Budraičiui 767-0600 arba 
užeikite į įstaigą, 6600 S. Pu
laski Rd. Greit ir teisingai pa
tarnaus Budraičio namų 
pard. įstaiga.

(sk)

x Jeigu norite, kad jūsų 
Velykų stalas būtų pilnas lie
tuviškų gardumynų, jau laikas 
pagalvoti apie užsakymus. 
Turėsime kiaulienos, veršienos, 
antienos, vištienos vyniotinio, 
babkų, beržo šakų, tortų, 
ežiukų, mozūrų, varškės pyragų 
ir daug kitų skanumynų. 
Skambinkite naujiems 
NIDOS savininkams, tel. 
476-7675.

(sk)

x JUOZAS BACEVIČIUS 
namus parduoda greit, Įkaino- 

j jimas — veltui. Skambinti Bell- 
1 Bace RE, tel. 778-2233.

x Per „Dainavos" ansamb
lio religinį koncertą, rengia
mą kovo 19 d., sekmadienį, Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčioje 
Brighton Parke, bus giedami 
Viltenio, Jono Govėdo, 
Sasnausko, Juozo Strolios, 
Alfonso Mikulskio kūriniai. 
Giedos solistai Algirdas Brazis 
ir Audronė Gaižiūnienė. 
„Dainavos” chorui ir orkestrui 
diriguos Darius Polikaitis. Reli
ginio koncerto pradžia 4 vai. p.p.

x Misijų klubo metinė šven
tė ir žaidimai bus šį sekmadienį, 
kovo 19 d., Marijonų svetainėje 
prie „Draugo”. Šv. Mišios ta 
proga bus Marijonų vienuolyno 
koplyčioje 11 vai. ryto.

x Priešvelykinis kepsnių, 
margučių ir rankdarbių išpar
davimas paremti Vyresniųjų lie
tuvių centrui bus kovo 22 d., 
trečiadienį, nuo 10 vai. ryto iki 
3:30 vai. p.p. Vyresniųjų lietu
vių centre.

x Lietuvos Vyčių 36-tos 
kuopos narės šiuo metu serga 
Albina Kodis, Irene Norushis ir 
Josephine Kilkus. Visa kuopa 
kartu su valdyba joms linki 
greito pasveikimo.

x „Vytis”, Knights of Lithu
ania, kovo mėnesio numeris, 
yra išėjęs iš spaudos naujoje 
spaustuvėje. Šiame numeryje 
daugiausiai rašoma angliškai, 
nes vyčių daugumas geriau 
angliškai supranta, bet taip pat 
yra ir lietuviškos informacijos. 
„Vytį” redaguoja Mary (Rusas) 
Kober, jai pagelbi Dalia 
Bulvičius ir Helen Chesko. 
Žurnalas gražiai atspausdintas 
„Draugo” spaustuvėje.

x American TraveI Service 
Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir Washingtono į Chicagą, Los. 
Angeles, CIeveland, ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, kuris sutinka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą patį patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Kreiptis į American TraveI 
Service Bureau, 9727 S. Wes- 
terji Avė., Chicago, BĮ. 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. .

- . (sk)
x Naujiena! Lietuva Parcel 

Service. Siuntiniai į Lietuvą 
apmokėtu muitu. Nuo vasario 1 
d. priimame įvairių dydžių, iki 
22 sv., siuntinius. Siunčiame į 
visas Pabaltijo ir kitas respubli
kas. Galima siųsti oro ir 
paprastu paštu. Pilnas patar
navimas. Galite atsinešti savo 
prekes arba užsisakyti norimas. 
Darbo valandos kol kas, pagal 
susitarimą. Kalbame lietuviš
kai, lenkiškai, rusiškai ir 
angliškai. Informacijai skam
binti Janinai Juodvalkienei: 
312-847-2614, 4457 S. Talman 
Avė., Chicago, IL 60632.

(sk)

Liepos 15 kelionė į Skan
dinaviją ir Europos Lietuvių 
Dienas. Informacijai skambinki
te Birutei Zalatorienei, TraveI 
Advisers Ine., 1515 N. Har
lem #110, Oak Park, 60302. 
312-524-2244.

(sk)

x Sveikiname Šv. Velykų 
šventėje! Kviečiame apsilan
kyti ir pasirinkti įvairių vie
tinių ir užsieninių skanėstų 
jūsų velykiniam stalui. Įvairūs 
mėsos gaminiai, velykiniai 
kumpiai, dešros, žuvų ir silkių 
patiekalai. Beržo šakos, pyra
gai, tortai, velykinės babkos (bo
bos), raguolis. Įvairių rūšių sau
sainiai. Didelis pasirinkimas 
kavos. Velykiniai margučiai. 
Talman Deli, 2654 West 
Lithuanian Plaza Ct. (66th 
St.). tel. 434-9766. Priimami 
užsakymai velykiniam stalui. 
Krautuvės valandos: 8 v.r. - 6 
v.v. Sekmadieniais 9 v.r. - 2 v. 
n.n Velvkit šventėie u^darvtn

Lietuvių fondo įgaliotinė Los Angeles ir apylinkių lietuviams Violeta Gedgaudienė (kairėje) įteikia 
Lietuvių fondo paramą 1250 dol. Šv. Kazimiero šeštadieninės lituanistinės mokyklos vedėjai 
Marytei Newsom.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
PIRMASIS RELIGINIS 

KONCERTAS

Lietuvių meno ansamblis 
„Dainava” per dešimtmečius 
beveik be išimties puoselėja 
lietuvių rašytojų ir muzikų 
kūrinius, kaip didelio pasi
sekimo susilaukusį „Nemunas 
žydi”, „Emilija Platerytę”, 
„Čičinską”, „Vilniaus pilies le
gendą”, „Užgavėnes” ir daug 
kitų. Ansamblis sutartinai ir 
gražiai išdainavęs keletą šimtų 
koncertų, teikdamas lietuviškai 
sielai atgaivą, talkindamas 
lietuviškoms organizacijoms 
ruošiant tautines šventes, jų 
minėjimus praturtinti. „Dai
navos” pradininkų dalis jį aplei

x Ieškomas Bronius Pū
kelis, gim. 1926 m. Tauragės 
rajone, Devynakių km. Ieško 
brolio Juozo sūnus Vytautas Pū
kelis. Žinantieji apie šį asmenį 
rašykite: Ida Jonušaitis, 506 
S. Illinois, Vilią Park, IL 
60681.

(sk)

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

(sk)

x Darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. | 
American TraveI Service 
Bureau, 9727 S. Western Avė., 
Chicago, III. 60643. Tel. 
238-9787.

(sk)
x Dėmesio!, Jeigu ruošiatės* 

pirkti ar parduoti namą Cicero, 
Benvyn, Rlverside, Westchester 
ar kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės į Alex 
Realty, 5727 W. Cermak Rd., 
Cicero, IL. Tel. 656-2233. Įstai
gai vadovauja Aleksas Šatas ir 

• sūnus Viktoras. Viktoras Ša
tas — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. Įvertina pali
kimus. Jo patarnavimu nau
dojasi bankai, taupymo bendro
vės ir privatūs asmenys. Jeigu 
mes negalim parduoti: mes 
galim patys nupirkti!

(sk),

x Ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraš
tų. Kreiptis pas A. Lauraitį, A. 
& L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Avė., Chicago, III. 
60609 Tel 1.319.699-9101

do iškeliaudami amžinybėn, 
tačiau jų vieton ateina nauji ir 
jaunesni tęsti lietuviškos kultū
ros bei senųjų tautinių papročių 
tradicijas. Paminėtina, kad 
ansamblis įsijungė ir jau
nas muzikos vadovas Darius 
Polikaitis ir kiti. Šiuo metu 
chore dainuoja 50 moterų ir 
vyrų.

O štai dabartinė „Dainava” 
ruošia visuomenei naują 
staigmeną — religinį koncertą 
kovo 19 d. 4 v. p.p. Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčioje Brighton 
Parke. Su religiniu koncertu 
„Dainava” viešumoje pasirodys 
pirmą kartą, taip pat ir Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje toks 
koncertas bus primą kartą. Tad 
sutampa — abu pradininkai.

x Baltic Blossoms zuiku
čiai rūpinasi pirmaisiais pava
sario žiedais, kuriais galėsite 
papuošti savo Velykų stalą ir 
pasveikinti artimuosius. 
Užsakymams skambinti 
434-2036.

(sk)
x Ieškomas Kazimieras 

Gogel ir jo sūnūs Edvardas ir 
Boleslovas iki 1984 m. gyvenę 
Chicagoje, Brighton Parke. 
Žinantieji apie šiuos asmenis 
prašomi rašyti: Lithuania, 
Kaunas, Verkių g-vė, 20-41 Si
monas Šeibokas.

(sk)

x Velykų pusryčiai ruo
šiami kovo 26 d., sekmadienį, 
9 vai. ryto Seklyčioje. Prašome 
iš anksto registruotis, skam
binant 476-2655. Kaina 5 dol. 
asmeniui.

(sk)
x Dr. Vyt. Dambrava, dip

lomatas, visuomenininkas,
atvykęs iš Caracas, Venezuela, 
bus pagrindiniu kalbėtoju „Aš 
kviečiu jus”, Marijos žodžių 
rinkinio knygos, paruoštos kun. 
dr. K. Trimako, sutiktuvėse, 
kurios įvyks kovo 31 d., penkta
dienį, 7:30 v.v. Jaunimo centre. 
Vakaronė prasidės padėkos mi
šiomis jėzuitų koplyčioje, 6:30 
v.v. Mišias koncelebruos kun. 
dr. K. Trimakas ir kun. R. 
Repšys. Muzikinė šv. Mišių 
aukos palyda — muz. Saulės 
Jautakaitės su Dariaus 
Polikaičio ansambliu. Supažin
dinimas su knyga ruošiamas ir 
Gary, IN., lietuvių parapijoje, 
sekmdienį, balandžio 2 d., bei 
Lemonte, Pasaulio lietuvių cen
tre, sekmadienį, balandžio 9 d. 
Visi maloniai kviečiami į 
knygos „Aš kviečiu jus” 
sutiktuves.

(sk)
x Ieškoma moteris padėti 

senesnio amžiaus moteriai ir 
gyventi kartu gražioje Floridoje. 
Skambinti 813-848-2440.

Religinio koncerto ruošimui 
mielai pritarė klebonas kun. A. 
Puchenski.

„Dainavos” ansamblio vado
vybė nuoširdžiai kviečia visus 
atsilankyti į koncertą ir pa
dengti išlaidoms prie įėjimo pra
šo palikti auką. „Dainavos” an
samblio valdyba: pirmininkė — 
Mėta Gabalienė, vicepirm. - 
sekr. Danguolė Ilginytė, ižd. 
Juozas Vieraitis, ižd. sekr. 
Nijolė Rūbienė, renginių vad. 
Salomėja Daulienė, korespond. 
Rita Likanderytė ir Česlovas 
Gelažiūnas, choro dirigentas 
Darius Polikaitis. Ilgametis Lie
tuvių meno ansamblio globėjas 
— Irena ir dr. Leonas Kriau- 
čeliūnai.

(jS)

x Lietuvių Opera šiais me
tais stato Verdi „Trubadū
rus”. Premjera — balandžio 29 
d. 7:30 v.v. Antras spektaklis — 
balandžio 30 d. 3 v. p.p., Morton 
High School Auditorium, 2423 
S. Austin Blvd., Cicero, III. 
Bilietai jau gaunami Gifts 
International, Vaznėliu preky
boje, 2501 W. 71st St., Chica
go, IL 60629, tel. 312-471-1424.

(sk)
x Šv. Velykų proga sveiki

name visus gimines, draugus, 
pažįstamus ir visus lietuvius. 
Su geriausiais linkėjimais:
Aušra Kriščiūnaitė-Padalino, 
Linas Meilus, Algis Liepinai- 
tis, Daina Skruodytė-Pakal- 
niškienė, Kristina Epich ir 
Jonas Levickas. First Rate 
Real Estate, 4545 W. Mar
ąuette Rd., Chicago, IL 
60629, 767-2400.

(sk)
x Lietuvoje tinkami Toshi

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

(sk)

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

NAŠLIŲ KLUBO VEIKLA

Našlių, našliukių ir pavienių 
klubo narių metinis susi
rinkimas vasario 10 dieną buvo 
gausus. Prisirinko pilna svetai
nė. Pirm. Bernice Žemgulis ati
darė susirinkimą 1 vai., sveikin
dama visus linksmai nusiteiku
sius, ir pranešė, kad yra mirę 2 
klubo narės — Teofilija Čepulio- 
nis ir Anna Jacobs. Jos mirė 
sausio pradžioj. Buvo pagerbtos 
vienos minutės tyla, o šeimoms 
išreikšta gili užuojauta if gėlės 
buvo įteiktos iš klubo. Taip pat 
prisirašė dvi naujos narės — 
Rasa Tolienė, Eva Sadowsky. 
Priimtos gausių rankų plojimu.

Pirm. Bernice Žemgulis per
skaitė protokolą iš pereito susi
rinkimo. Buvo priimtas su pagy
rimu. Gauta padėkos korta nuo 
Jacobs šeimos už prisiųstas 
gėles ir užuojautą.

Knygų revizijos komisiją 
sudaro Alfonsas Kizlaitis. Jis iš
samiai pranešė, kad knygos yra 
tvarkingai vedamos, rasta 
viskas tvarkoje, klubas ge
rame stovyje ir nariai auga. 
Pranešimas buvo priimtas su 
pagyrimu. B. Žemgulis dėkojo 
už priėmimą ir skanias vaišes.

Buvo pranešta, kad du nariai 
serga — Jonas Yurkonis, Sophie 
Doran. Buvo įteikta klubo do
vanėlė ir linkėta greitai pa
sveikti. Taip pat klubas nutarė 
šiais metais turėti vieną išvyką 
birželio 28 d. į Lake Vilią ir 
vieną pikniką liepos 16 d. 
Šaulių salėje. Nariai prašomi 
įsidėmėti. Nutarė turėti kitą 
susirinkimą gegužės 12 dieną. 
Nariai buvo pasveikinti su 
artėjančiomis šv. Velykomis. Po 
susirinkimo visi nariai buvo pa
vaišinti skaniu maistu ir 
patenkinti skirstėsi namo.

Rožė Didžgalvis

DAUGIAU MIRŠTA 
DŽIOVA

Chicagoje pirmą kartą per 
penkerius metus padaugėjo 
susirgimai ir mirtys džiova. 
1988 m. džiova mirė 59 žmonės, 
kai kurie turėję AIDS ligą.

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

(sk)

x Amerikos Liet. Tautinės 
S-gos jaunimo rašinių konkur
so premijos paskirstymui yra 
pakviesta jury komisija. Ją 
sudaro: Regina Kučienė, Rūta 
Šakienė, Vida Jonušienė, Vyt. 
Gedgaudas ir Vyt. Kasniūnas. 
Premijos už rašinius bus 
įteiktos per prez. A. Smetonos 
40 metų mirties sukakties 
minėjimą, balandžio 9 d. 
Chicagoje.

(sk)

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

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

Tel. 460-4866
.. Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d.

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

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

Tel. 325-3157


