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LKB Kronika, Nr. 79 
Eina nuo 1972 metų, 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Laisvės nėra 
be sąžinės laisvės 

Kreipimasis Į Persitvarkymo Sąjūdį 
Mes, visuomenės atsinauji

nimu susirūpinę katalikai, no
rime atkreipti Sąjūdžio dėmesį 
į tai, kad visuomenės demokra
tizavimas neįmanomas.nesuly-
ginus tikinčiųjų teisių su visų 
kitų teisėmis ir nepadarius visa 
to, ko reikia šiai lygybei ir 
visapusiškai sąžinės laisvei 
užtikrinti. 

1. Teis ių l y g y b ė . Kaip 
ankstesnė stalininė TSRS Kon
stitucija (124 str.), taip dabar ga
liojanti brežnevinė (52 str.), aiš
kiai įtvirtina principinę tikin
čiųjų ir netikinčiųjų nelygybę: 
užt ikrina net ikint iesiems 
skleisti teisę savo įsitikinimus 
— vesti ateistinę propagandą, o 
tikintiesiems — tik teisę atli
kinėti religinius kultus, bet ne 
skleisti savuosius įsitikinimus, 
todėl kraštutinai apribota reli
ginė leidyba, o visos masinės 
informacijos priemonės yra 
įpareigotos skleisti ateizmą. Ir 
pati teisė dalyvauti religiniame 
kulte dažnai paneigiama dauge
liui įvairių kategorijų piliečių, 
ypač inteligentijai ir besi
mokančiam jaunimui. 

Visuomenės demokratizavimo 
šalininkai turėtų siekti, kad 
Konstitucija garantuotų vi
siems piliečiams teisę išpažinti 
ir laisvai skleisti bei ginti savo 
pasaulėžiūrą (religinius ar ateis
tinius įsitikinimus), tad ir lygias 
teises naudotis masinės infor
macijos priemonėmis. Ateizmo 

propagandą turėtų finansuoti 
patys ateistai, o ne Valstybė, 
nes Valstybei lėšas uždirba ir 
tikintieji bei tikėjimui pri
jaučiantieji piliečiai, tokių mūsų 
respublikoje — dauguma. 

2. Vals tybė — Bažnyčia — 
m o k y k l a . Minėtasis TSRS 
Konstitucijos 52 straipsnis sako: 
„TSR Sąjungoje Bažnyčia at
skirta nuo Valstybės ir mokykla 
nuo Bažnyčios". Logika ir 
teisingumas reikalauja, kad at
skyrimas abiem atvejais reišktų 
tą patį. Kaip Bažnyčiai nelei
džiama kištis į vidinius mokyk
los sferos reikalus — mokytojų 
skyrimą, mokyklų organizaciją, 
taip Valstybė turėtų atsisakyti 
kišimosi į dvasininkų skyriaus 
(kad ir registracijos priedanga), 
į bažnytinių iškilmių rengimą, 
Kunigų seminarijos atranką ir 
pan. Taip pat Valstybė neturėtų 
primesti visų tikybų susivieni
jimams pasaulietiškų draugijų 
struktūros (dvidešimtukų su jų 
vykdomaisiais organais, stato
mais aukščiau už hierarchinius 
padalinius). Pagaliau, kaip, 
nepaisant Bažnyčios atskyrimo 
nuo Valstybės, iš tikinčiųjų ir 
Bažnyčios vadovų reikalaujama 
kuo didžiauslo'Iojalumo Vals
tybės valdžios veiksmams, taip 
ir mokyklos atskyrimas nuo 
Bažnyčios neturėtų būti inter
pretuojamas kaip mokyklos įpa
reigojimas kovoti su religija ir 
Bažnyčia. /TJ , . . . 

(Bus daugiau) 

Pabaltijo diskusijos Genevoje 
Geneva. JAV atstovas 

Jungtinių Tautų žmogaus teisių 
komisijos posėdyje vasario 7 d. 
reiškė viltį, kad dabartiniai pa
sikeitimai Sovietų Sąjungoje 
eventualiai prives prie „tikrai 
laisvo Pabaltijo tautų apsispren
dimo". Joseph Petrone pasakė, 
kad beveik pusę šimtmečio estų, 
latvių ir lietuvių laisvo apsis
prendimo teisė buvo ignoruo
jama. 

Sovietų atsakymas 
Sovietų delegato Felikso Sta-

nevskio atsakymas buvo daug 
švelnesnis už ankstesniąsias 
sovietines reakcijas į tokius 
pareiškimus. Jis painformavo 
komisiją, kad šiuo metu Pabal
tijo respublikose sudaromos 
naujos konstitucijos, susiejo šį 
, judėjimą" su „perestroikos 
dvasia" ir pridūrė, kad lietuvių 
ir estų kalbos paskelbtos valsty
binėmis. Pagyręs Jungtines 
Tautas už laisvo apsisprendimo 
teisės „pripažinimą ir puoselė
jimą", Stanevskis pareiškė, kad 
norint visuotinės taikos, reikia 
priimti pliuralizmą, bet jis 
pamiršo paminėti, kad Sovietų 
Sąjungoje ir jos kontroliuo
jamose šalyse teleidžiamas 
„socialistinis pliuralizmas". 

Prielaidos kalba 
Kitaip į laisvo apsisprendimo 

problemą, Eltos pranešimu, 
pažiūrėjo Tarptautinė laisvųjų 
žurnalistų federacija, kurios 
stebėtojas Genevoje Narcizas 
Prielaida tą pačią dieną parei
kalavo, kad būtų atšauktas 
Hitlerio-Stalino paktas, tuo 

įgalinant lietuvius, latvius ir 
estus pasinaudoti laisvo ap
sisprendimo teise. Prielaida 
paminėjo „tautinių Sąjūdžių 
atgimimą" Sovietų Sąjungoje. 
Nerusų tautos dabar atgaunan-
čios „viltį" ir pradeda tikėti, 
kad sovietiniai vadovai esą šiek 
tiek liberališkesni. Prielaida 
pareiškė, kad nors valdžia 
toleruoja nacionalistinius sąjū
džius Armėnijoje ir Pabaltijo 
valstybėse, nerusų tautoms toli 
gražu neleidžiama laisvai ap
sispręsti. 

Tebūnie Velykos visos lietuvių 
tautos Prisikėlimo švente! 

Išleisti 1,894 kaliniai 
Tipi tapa. — Nikaragvos san-

dinistų vyriausybė oficialiai 
amnestavo 1,894 buvusius Sa-
mozos laikų kareivius, kurie 
buvo suimti, kai marksistai 
užgrobė valdžią prieš 10 metų. 
Vyriausybės pranešimu, tebe-
kalinami 39 asmenys, kurie esą 
kal t i ,,už žiaurius nusikal
t imus" , ir kurie nebendra
darbiavo kalėjimuose. Visi ka
l in ia i buvo išr ik iuot i jau 
aprengtais Raudonojo Kryžiaus 
padovanotais rūbais, bet dar su 
grandinėmis. Jie visi tyliai iš
klausė, beveik suklaupę, vy
r iausybės atstovą ska i tan t 
amnestijos dekretą. Dalyvavo ir 
sandinistų prez. Danei Ortega 
kartu su Vidaus reikalų min. 
Tomas Borge. Kalinių giminių 
buvo apie 3,500, kurie entu
ziastiškai plojo. Kad jie būtų 
amnestuoti , daug pastangų 
padėjo Amerikų organizacija, 
Raudonasis Kryžius, o ypač 
Nikaragvos Katalikų Bažnyčia. 

Popiežius Clementas VII 1517 metais užsakė Kristaus prisikėlimo tema 
kūrinį Renesanso genijui Rafaeliui, kurio originalas saugojamas Vatikane. 

Renkama okupacinė 
valdžia 

Pasisakoma ir prieš rinkimus Lietuvoje 

Vilnius. — Lietuvių Infor
macijos Centrą pasiekė Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios vadovybei 
skirtas laiškas, kuriame Krikš
čionys Demokratai, Helsinkio 
Grupė ir Laisvės Lyga kritiškai 
vertina dalyvavimą rinkimuose 
okupacijos sąlygose. 

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
vadovybei: Jo Eminencijai 
kardinolui, Jūsų Ekscelenci-
joms vyskupams ir vyskupijų 
valdytojams, visiems Bažnyčios 
dignitoriams ir kunigams, taip 
pat visiems tikintiesiems ir 
Lietuvos gyventojams 

Atviras la iškas 
Kada žlugdavo Lietuvos vals

tybė, lietuvių tauta nelikdavo 
viena pagairėje šiaurinio šalto 
vėjo. Ji turėdavo neįveikiamą 
užuovėją Lietuvos katalikų 
bažnyčios asmenyje. Iš ten ir 
gūdžiausią beviltiškumo naktį 
skl isdavo šviesa, padėjusi 
l ie tuvių t au ta i nepraras t i 
vilties,nepasiklyst. Su didžiule 
pagarba ir dėkingumu mes 
t a r i a m e didžiųjų vyskupų 
Juozapo Arnulfo Giedraičio. 
Motiejaus Valančiaus, Antano 
Baranausko, Vincento Borisevi-
čiaus, Mečislovo Reinio, Teofilio 
Matulionio, Pranciškaus Rama
nausko vardus. Kol prie Balti
jos jūros skambės lietuviškas 
žodis, niekados nebus pamirštos 
ir didžiosios šviesos asmenybės 
tokių Lietuvos Katalikų Bažny
čios kunigų kaip Jono Mačiulio-
Maironio, Aleksandro Damb-
rausko-Adomo Jakšto, Juozo 
Tumo-Vaižganto. Lietuvos 
Katalikų Bažnyčia visados buvo 
su tais, kurie kovojo už lietuvių 
tautos laisvę ir už tai juos korė, 
šaudė, žudė, kankino, trėmė ir 
persekiojo. Bažnyčia tuos ko
votojus ir persekiojamuosius 
laimino, guodė ir už juos meldė
si. Taip buvo ligi paskutiniųjų 
dienų. Tebūnie mums leista 
dabar vėl kreiptis į Lietuvos 
Kataliku Bažnyčios vadovus. 

Gyvename okupuotame 
krašte 

Šiandien Lietuvoje jau beveik 
visi, nuo istorikų iki eilinių 
piliečių, suprantame, kad ir vėl 
gyvename okupuotame krašte. 
Taigi kyla klausimas, ar gali
mas normalus religinis, valsty
binis, tautinis bei visuomeninis 
gyvenimas pavergtoje mūsų 
tėvynėje? Savo valstybės 
neturime. Ji buvo prarasta 1940 
m. vasarą. Taigi ar galimi 
normalūs rinkimai okupacijos 
sąlygomis? Atsakymas gali būti 
tik vienreikšmis — „ne". Bent 
truputį pasvarsčius, iš karto 
aišku, kad susidaro absurdiška 
situacija, nes iškyla baisus 
klausimas: ką mes darome? Ogi 
sau renkame okupacinę 
įstatymus leidžiančią valdžią, 
tuo ją pripažindami ir įtei
sindami. 

Todėl kiekvienam lietuviui 
šiandien turi būti visiškai 
aišku: kas balsuos, tas parduos 
tą nepriklausomą Lietuvą, 
kurią su didžiau-iu pasišven
timu ir atkaklumu gynė ne vien 
tik mūsų proseneliai, bet ir 
mūsų tėvai, ir mūsų broliai. 
Eidami balsuoti až okupacinę 
administraciją, nes išduotume ir 
paniekintume kovotojų už Lie
tuvos laisvę bei nepriklausomy
bę idealą, ryžtą, pasišventimą ir 
auką. 

Be to vadinamųjų rinkimų 
diena yra mū>u tautos nuo 
senovės labai gerbiamų ir 
mylimų šv. Velykų švenčių 
diena. Tą diena mūsų Viešpats 
prisikėlė, tad argi tą pačią dieną 
mes svo tautą guldysime į 
karstą jos pražūčiai ir sunai
kinimui? Kadangi balsuodami 
už svetimųjų mums primestą 
administraciją negalime būti 
tikri dėl savo rytojaus, nes 
nežinome, ar ir vėl tos ad
ministracijos pareigūnai neiš
leis įsakų, liepiančių šimtus 
tūkstančių Lietuvos gyventojų 
išvežti į Sibirą ar sukišti į 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Radikalaus Jaunimo klu-
b a s įsisteigė Lietuvoje. 
Vilniaus universiteto rektorius 
Jonas Kubilius sutiko leisti 
klubui naudotis Mažvydo užsie
nio kalbų skaityklos patalpomis 
vakarais. Klubas kviečia iš 
užsienio atvykstantį jaunimą 
atsilankyti tose patalpose ir 
prašo lietuviškų knygų. 

— Floridoje erdvėlaivis 
„Atalantis" atvežtas į Cape Ca-
neveral bazę pakilimui į erdves, 
kuris numatytas balandžio 28 d. 
Jame skris 5 astronautai, kurių 
tikslas bus, kad pradėtų 7,600 
svarų erdvėlaivis Magelanas 
penkiolikos mėnesių kelionę 
Veneros planetos ištyrimui. 

— Lenkijos komunistų vy
riausybės spaudos direktorius 
Jerzy Urban atvyko dviejų 
savaičių kelionei į Ameriką. Jis 
bandys paaiškinti vysktančus 
pasikeitimus Lenkijoje ir nu
teikti amerikiečius, kad neat
sisakytų suteikti pagalbą, ypač 
kai buvo pradėti pasitarimai su 
Solidarumu, kurie jau tęsiasi 7 
savaites. 

— Maskvoje lankosi Tarp
tautinės Amnestijos organizaci
jos delgacija, praneša „Tasso" 
agentūra. Trijų žmonių delega
ciją pakvietė Valstybės įsta
tymų institutas. Jie lankysis 
kalėjimuose, psichiatrinėse ligo
ninėse ir pataisos darbų stovyk
lose. Tos delegacijos vadas lan 
Martin pasakė spaudos atsto
vams, kad yra dalykų, kurie 
jiems kelia daug rūpesčių ir 
norės juos išsiaiškinti su Sovie
tų vyriausybės atstovai, o ypač 
žmonių teisių klausimus. 

— EI Salavadoro komunsitai 
pareiškė, jog praėjusieji prezi
dento rinkimai nebuvo teisingi, 
nes buvę „daug suklastojimų". 

— Ukrain ieč ių spaudoje 
visada labai plačiai rašoma apie 
įvykius Lietuvoje, ypač apie 
Sąjūdžio veiklą, Lietuvos 
Bažnyčios reikalus ir visa tai 
pailiustruojant nuotraukomis iš 
Vilniaus ir Kauno švenčių. 

— Naujai išrinktasis Sal
vadoro prezidentas Alfredo Cris-
tiani pareiškė tuoj pradėsiąs pa
sitarimus su komunistais ir 
kitomis politinėmis partijomis 
taikos klausimais. 

— Harvardo universitetas 
priima pareiškimus ukrainiečių 
vasaros kursui, kuris tęsis 
aštuonias savaites. Studentai 
turi būti 19 m. amžiaus arba 
baigę vienerių metų kolegijos 
kursą. Harvardo univeresitete 
veikia Ukrainos tyrimų insti
tutas. 

kalėjimus ir konclagerius. tad 
kartu su prisikėlusiu Kristumi 
kelkimės ir mes, Jo tauta, iš to 
karsto, į kurį mus įstūmė sve
timieji. Tebūnie šv. Velykos 
visos lietuvių tautos ir visų 
Lietuvos gyventojų sąmoningo 
prisikėlimo šventė. Išdrįskime 
mūsų pavergėjams drąsiai ir 
aiškiai pasakyti: mes prisi-
kėlėme kartu su mūsų Viešpa
čiu, mes jau nebe vergai. 

Lietuvos Krikščionių De
mokratų partija 

Lietuvos Iniciatyvinė Hel
sinkio Susitarimams Remti 
grupė 

Lietuvos Laisvės Lyga 

Prezidentas peržiūri 
užsienio politiką 

Ruošiasi lankyti NATO valstybes 
Washingtonas. — Baltieji 

rūmai pranešė spaudai, kad 
prez. Bushas įsakė savo vy
riausiems Saugumo tarybos 
nariams iki gegužės vidurio 
paruošti užsienio politikos planą, 
prieš tai peržiūrėjus buvusios 
administracijos vestą politiką. 
Tik tada prezidentas pradės 
aktyviai dalyvauti užsienio 
reikaluose ir atgauti iniciatyvą, 
kurią iki šiol labai plačiai rodė 
Gorbačiovas. 

Vyriausybės pareigūnai sako, 
jog prezidentas pareikalavo, kad 
būtų jam pateiktas objektyvus 
Gorbačiovo įvertinimas. Jie pri
pažįsta, jog Gorbačiovas yra la
bai populiarus Vakarų Europo
je, o ypač jaunimo tarpe su savo 
pasiūlymais. Prezidentas pap
rašė, kad jam būtų įteiktos reko
mendacijos naujai arba modifi
kuota i Amerikos politikai 
nustatyti. 

Rytoj rinkimai 
Sovietų Sąjungoje ir 

Lietuvoje 
Maskva. — Velykų sekmadie

nį Sovietų Sąjungoje bus baigti 
rinkimai į naująjį Deputatų 
Kongresą, kurį sudarys 2,250 
deputatų. Šį sekmadienį bus 
išrinkti 1,500 deputatų viešuose 
rinkimuose, o 750 deputatų jau 
išrinko sovietų organizacijos, 
kurios turi teisę veikti. Tokios 
organizacijos yra Komunistų 
partija, Mokslų akademija, Fil
mų sąjunga. Žvejybos organi
zacija ir panašios kitos. Tokių 
rinkimų Sovietų Sąjungoje nėra 
buvę nuo pat revoliucijos pra
džios. 

Pateis inamas delsimas 

Kai nustatytu laiku bus pri
statytos naujos politikos reko
mendacijos, prezidentas turės 
laiko jas peržiūrėti, susipažinti 
ir padaryti pakeitimus, kad 
nuvykęs į Europą būtų pilnai 
pasiruošęs. Jis palnuoja daly
vauti sąjungininkų viršūnių 
konferencijoje, kai NATO vals
tybių vadai minės 40 metų šios 
sąjungos sukaktį Briuselyje. Po 
to prezidentas žada lankytis 
Vakarų Europos sostinėse, 
žinoma, ir Londone. 

Baltieji rūmai praneša, jog 
JAV užsienio politikos 
peržiūrėjimas bei nustatymas 
yra daromas visu rimtumu ir 
vyriausybė nedels, pavyzdžiui, 
pasisakyti Sovietų ginkluotųjų 
pajėgų sumažinimo klausimu, 
apie kurį kalbėjo Gorbačiovas 
Jungtinėse Tautose, bet šiuo 
metu nori išsamiai pasiruošti 
visuose užsienio politikos 
klausimuose. 

Keturios politikos sritys 
Pats prezidentas, kalbėdamas 

prisaikdinant naująjį Jungtinių 
Tautų ambasadorių Thomas 
Pickering, pasakė, jog Jung
tinių Tautų generalinis sekre
torius Perez de Cuellar už šios 
organizacijos politikos pakei
timus yra girtinas ir preziden
tas jau labiau pasitikįs dabar 
negu praeityje. Jungt inės 
Tautos esančios puikus foru
mas, kuriame galima išspręsti 
pasaulio konfliktus. 

Paskutiniu metu prez. Bushas 
susilaukė priekaištų Azijoje ir 
Europoje, kad jis leido Gorba
čiovui duoti toną pasaulyje ir 
susidaryti jam palankias 
strategines sąlygas. Bet šiuo 
metu prezidentas esąs pasiryžęs 
aktyviai įsijungti užsienių rei
kalų tvarkyme, nes pagrindi
nėms pozicijoms Valstybės ir 
Gynybos departamentuose jau 
paskirti patyrę asmenys. Todėl 
nustatoma politika keturiuose 
srityse: Amerikos-Sovietų Są
jungos santykiuose, nusigink
lavimo derybose, apsigynimo 
klausimuose ir konvencionali-
nių bei branduolinių ginklų 
būtinumo reikalavimuose. 

Šiame žemėlapyje pasaulio žinių 
agentūros nurodo respublikas, kurios 
reikalauja suvereniteto ir nepri
klausomybės. 

Lietuvai yra paskirtos 42 
vietos. Sąjūdis mano pravesti 
savo 30 kandidatų. 

Vėliau Deputatų Kongresas iš 
savo tarpo išrinks 500 narių 
Aukščiausią Sovietą, kurio 
pagrindinis uždavinys bus pa
ruošti naujus įstatymus. 

įdomūs įvykiai vyko pačioje 
Maskvoje. Žmones nebuvo matę 
71 metus tokių dalykų, kaip kad 
aršūs pasisakymai prieš Ko
munistų partiją. Daugiausia 
dėmesio susilaukė iš Politbiuro 
pašalintasis Boris Yeltsin, kuris 
kritikuoja partiją, bet pasisako 
už Gorbačiovo reformas. Už jį 
Maskvos gyventojai demonstra
vo penkias dienas iš eilės 

KALENDORIUS 

Kovo 25 d.: Didysis Šešta 
dienis. Haroldas, Vaišvilkas 
Kante, Narimantas. Normante 

Kovo 26 d.: Velykos — Kris
taus prisikėlimo šventė. Kasi 
jonas. Teklė, Feliksas, Liudgir 
das, Emanuelis, Arbutas 
Vydmantė, Gėla. 

Kovo 27 d.: Velykų II diena 
Rupertas, Nikodemas, Meldutis, 
Rūta. Lidija. Alkmenas. 

Kovo 28 d.: Sikstas. Filemo-
nas, Girmantė, Kariaunas, Vil-
gailė, Rimkantas, Odeta. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:48. leidžiasi 6:07. 
Temperatūra šeštadienį 53 1.. 

sekmadienį 62 L. pirmadienį 58 
1.. antradienį 62 1. 

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

Nuoširdžiai sveikinu visus mūsų ateitininkiškos šeimos narius 
Jėzaus Prisikėlimo šventės proga. Tegu Prisikėlusiojo šviesa 
pripildo mus džiaugsmu ir gaivina mūsų viltį, kad nebeilgai teks 
laukti, kol pilnai nušvis mūsų tautai laisvės rytas ir mes galėsime 
nekliudomi paduoti ranką Tėvynėje atgimusiems sesėms ir broliams 
ateitininkams. 

kun. dr . Valdemaras M. C u k u r a s 
Federacijos Dvasios vadas 

Kaip po kančių ir mirties ant kryžiaus Kristus prisikėlė 
amžinajam gyvenimui, taip ir mūsų brangi Tėvynė, po skaudžių 
kančios ir vergo metų. prisikels laisvam ir nepriklausomam 
gyvenimui. Antai, pirmieji laisvės spinduliai jau švinta virš 
Lietuvos. Melskime Prisikėlusį Kristų, kad Jis neleistų nusivylimo, 
kančios ir vergijos debesims vėl uždengti rūpintojėlių šalį. 

Linkiu visiems ateitininkams Lietuvoje ir laisvajame pasauly
je aktyviai įsijungti į kovą už Lietuvos nepriklausomybę, pagrįstą 
doros, gėrio ir artimo meilės principais. Prašykime Prisikėlusio 
Kristaus suteikti mums pasiryžimo kovoti su savo žmogiškomis 
silpnybėmis ir drąsos skleisti Jo mokslą kitiems, siekiant Visa at
naujinti Kristuje! 

J u o z a s Po l ika i t i s 
Ate i t in inkų Federacijos vadas 

Šr. Velykų proga sveikiname mielus moksleivius ateitininkus, 
ją globėjus ir rėmėjus, linkime tyro džiaugsmo, artimo meilės ir 
siekti visko, kas prasminga. 

Moksleivių A t e i t i n i n k ų c e n t r o v a l d y b a 

Sveikiname brangius brolius ir seseris Lietuvoje bei visą 
ateitininkų šeimą_pasklidusią po platų pasaulį. 

Šventų Velykų proga linkime, kad gyvenime pasitaiką kryžiai 
būtų kelrodis į prisikėlusi Kristų; per kurį įmanoma mylėti nemylėti-
nus ir atleisti bei susitaikyti, kai atrodo neįmanoma tai padaryti. 

Linkime ištvermės kasdien siekiant „Visa atnaujinti 
Kristuje". 

J a u n ų j ų Moksle iv ių Ateit ininkų 
c e n t r o v a l d y b a 

Studentų Ateitininkų sąjunga nuoširdžiai sveikina visus 
pasaulio, o ypač Lietuvos ateitininkus.Sv. Velykų proga. Tegu Jė
zaus Prisikėlimo šventė mums visiems primena, kad šiomis 
dienomis, tautos atgimimo aušroje, yra prasminga ir svarbu „Visa 
atnaujinti Kristuje". 

Studen tų Atei t ininkų c e n t r o v a l d y b a 

Kristaus Prisikėlimo šventės proga sveikiname visus atei
tininkus, išeivijoje ir tėvynėje, linkėdami produktyvių metų. Lai 
ši atgimimo ir atsinaujinimo šventė suteikia mums proga prisiminti 
ir pasimelsti už šviesų mūsų tėvynės likimą. Lai. kaip bundantis 
pavasaris, atgyja laisva Lietuva su pagarba žmogaus teisėms ir pasi
šventimu rodyti Kristaus šviesą visam pasauliui. 

Atei t ininkų S e n d r a u g i ų są jungos 
c e n t r o v a l d y b a 

Su Kristaus Prisikėlimo švente ir prasidėjusiu pavasariu 
sveikiname visus laisvojo pasaulio ir Tėvynės ateitininkus, linkė
dami nuolat gyventi atsinaujinimo Kristuje dvasia' 

„ATEITIS" 

Linksmų Šv. Velykų „Iš Ateitininkų Gyvenimo" mieliems 
bendradarbiams, skaitytojams. „Draugo" redakcijai ir administra
cijai, o broliams ir seserims Lietuvoje, kad greičiau išauštų Lais
vės Rytas. 

J o n a s Žade ik is 
Skyriaus redaktorius 
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Jaunučia i ateit ininkai Toronte , su v iena iš jų globėja Gabija P e t r a u s k i e n e , jau ruoš ias i Ve lykų 
šventėms. Darbą stebi dr . R. Pe t r auskas . 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotu straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

KELIAS Į PRISIKĖLIMĄ 

Ir vėl laukiame... Velykų... 
Prisikėlimo... Laukiame kas
d i en naujienų iš Tėvynės. 
Laukiame ir savo organizacijoje 
atgimimo, pagyvėjimo. 

Kelias į prisikėlimą — dva
sinį, organizacinį, tautinį — yra 
paženklintas lėtu procesu, kaip 
ir daug kas mūsų gyvenime. Tas 
kelias reikalauja mūsų nuolati
nių pastangų. O mes — nekant
rūs žmonės! Norim visko dabar, 
čia pat, šiandien, ir kad visa 
savaime įvyktų! Yra labai vaiz
dus posakis: .,Viešpatie, duok 
man kantrybės, bet paskubėk!" 
Tos kantiybės mums kartais la
bai trūksta. Ir pastangų. 

Belaukiant Velykų ypač rei
kia daugiau pastangų, kad pa-
ruoštume savo širdį Prisikėlu
siam Kristui. Mus kiekvieną Jė
zus šaukia ir kviečia vardu; 
k i e k v i e n ą a t sk i ra i ir in
dividualiai. Esame kviečiami 
atgimti ir atsinaujinti. Esame 
kviečiami būti taikdariais: 

..Palaiminti taikdariai; 
J i e bus vadinami Dievo 

vaikais" . (Mato 5, 9) 
Pirmiausia būkime taikda

riais savo tarpe, savoj ateiti
ninkų organizacijoj, kur taip 
svarbu susiklausymas, meilė, 
p a g a l b a vieno ki tam. Tad 
būsime gyvu pavyzdžiu ir Lie
tuvoj atsikuriantiems ateiti
ninkams. Ne knygų, taisyklių 
ateitininkais turime būti, bet 
savu gyvenimu reikia liudyti, 
kad verta sekti Kristų, verta 
būti taikdariais. nes J is to nori. 
Savo pavyzdžiu, savais stipriais 
įs i t ikinimais, ateitininkiškų 
principu sekimu išeivijos ateiti
ninkai , ypač jaunimas, gali ir 
tur i šviesti Lietuvos jaunimui; 
jaunimui užaugusiam komunis
tiškoj, bedieviškoj sistemoj... 
Reikia visokiais būdais, bet 
ypač gyvu pavyzdžiu . t en 
nuvykus nebijoti dalintis savo 
dvasiniais lobiais, laisvam kraš
te pasisemtais. 

Atsinaujindami asmeniškai, 

įsileisdami Kristų į savo kas
dienybe, tuo pačiu a t idarys ime 
plačiau J a m duris ir į savo or
ganizacinę veiklą. Gi be Jo spin
dinčios šviesos, be Jo dvasios, ir 
ta mūsų veikla bus „tik veikla", 
ir dvasinio peno t rokš tan t i ems 
broliams ir sesėms Tėvynėje ne
būsime naudingi. 

VELYKINIAI ŠOKIAI 

Chicagos s tuden ta i atei t i 
ninkai j a u arti 40 metų rengia 
velykinius šokius. Visas lie
tuv i škas j aun imas yra kviečia
mas ir šių Velykų vakarą atsi
lankyt i į Jaun imo centre, didž. 
salėje, ruošiamą tradicinį šokių 
vakarą. Pradžia 8 vai. vak. 
O r k e s t r a s „ Ž a r a " g ros iki 
vidurnakčio. Visi laukiami. 

Vysk. Pauliui Ba l t ak iu i , V a s a r i o 16-tosios gimnazijoje Vokietijoje l a n k a n 
tis . mokinių vardu s v e i k i n a A n t a n a s Va in ius . 

„Ir kas trokšta, t ea te ina , ir 
kas nori, tesisemia dovanai 
gyvybės vandens". (Apr. 22,17) 

Taikdariais taps ime t ik su 
Juo; kelias į Pr is ikėl imą — t ik 
per Jį! 

Dalia S tan i šk i enė 

KNYGOS LIETUVOS 
ATEITININKAMS 

Lietuvos a te i t in inkams šiuo 
metu labai reikalingos knygos, 
kurios padėtų veiklai ir narių 
lavinimuisi. Todėl Chicagos sen
draugių a te i t in inkų skyr ius 
skelbia knygų vajų Lietuvos 
ateitininkams. Tie, kur ie turėtų 
Girniaus, Maceinos, Šalkauskio 
ar kun. Ylos knygų, kur i a s su
tiktų paaukoti Lietuvos ateiti
n inkams , y r a p r a š o m i j a s 
atnešti į „Baltic Bakery**. kur i 
yra 69 gatvėje, t a rp Ta lman ir 
Rockvvell gatvių. Sendraugių 
skyrius pasirūpins knygų per
s i un t imu L i e t u v o s a t e i 
tininkams. Skyr ius ta ip pa t 
dėkoja ..Baltic B a k e r y " savi
ninkei Aldonai Ankienei už 
talką knygų vajui. 

Nijole S a d ū n a i t ė 'antroji iš k a i r ė s ' vasa r io 18 d Vilniuje įvykus iame ateit ininkų susirinkime. 
Nuotr. G a b i j o s P e t r a u s k i e n ė s 

ATEITININKŲ 
STOVYKLOS D A I N A V O J E 

Birželio 25 - l i e p o s 9 d . — 
Moksleivių a te i t in inkų stovyk
la. 

Liepos 9 - 23 d. — Jaunuč ių 
ateitininkų stovykla. 

Liepos 23 - 30 d. — Sendrau
gių ateitininkų s tovykla. 

Rugpjūčio 2 6 - 3 1 d. - S tu 
dentų ateitininkų stovykla. 

Rugpjūčio 31 - rugsė jo 4 d. 
Ateitininku Federacijos valdy
bos Studijų savai tgal is . 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51 st Street 
Tel. — 476-2400 

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

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Tel. 748-0033 
Valandos pagal susitarime 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W Lithuanian Plaza Court 
Tai. 925-8288 

507 S. Gi lbart , LaGranga. IL. 
Tel. 352-4487 

B U S SUTINKAMA 
KNYGA 

Balandžio 7 d. Jaunimo centro 
kavinėje bus Chicagos ateiti
ninkų sendraugių skyriaus ruo
šiama vakaronė, kurioje bus su
tikta neseniai atspausdinta inž. 
Kazio Pabedinsko ats iminimų 
k n y g a . Apie knygą ka lbės 
. ,Ateities" žurnalo redaktorė 
Danutė Bindokienė. Sendrau
gių skyr ius kviečia visus vaka
ronėje dalyvauti . 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS 

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

Šeštadienia is pagal susitar imą 

D R . R A M U N Ė M A C I E J A U S K A S 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Medical Cl in ic 
2 1 7 E. 127 St . — Lemont. IL 60439 
Priklauso Palos Commjntty Hospital ir 

Silver Cross Hosp'tal 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. 257-2205 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

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

436-5566 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais pagal susitarimą 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 7 1 Street, Chicago 
Tel. 434-5649 (veikia 24 vai.) 

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

Of». 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tel . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

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

" hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt.. an t r . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 l t . 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

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

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

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

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

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 '.V 59th St.. Chicago. IL 
T e l . 476-2112 

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

Vai. pagal susitarimą 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

_ Amber Chlropractlc — 
5522 S. Wolf Rd. 

VVestern Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1 M 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt 12 M 4 vai popiet 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pntaiko akinius ir 
. Contact lenses" 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave. , Sulte 324 Ir 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

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

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto tel. RE 7-1166; 
Reztd. 385-4811 

Dr. Tumasonlo kabinsią perama 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 Wsst 71 st Street 

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

3 iki 7 vv. Tik susitarus 

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

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

11800 Southwest Hlghway 
Palos Hsights, III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel . 776-2880, rez. 448-554! 

EDMUNDAS VTŽINAS. M.D., S.C. 

Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai 

6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 585 7755 



Prisikėlimas — EUROPIETIŠKOS NUOTRUPOS Rimties valandėlei 

TAUTŲ 
IŠSILAISVINIMO 

VILTIS 
Kasmet artinantis pavasariui bet niekada nenustoja savo die-

mąstome apie Kristaus Prisi- vystės, kurią jis žmogaus pavi-
kėlimą pirmosiose Velykose. dale paslėpė tik iš meilės 
Anot Šv. Tėvo Jono Pauliaus, pačiam žmogui, savo kūriniui, 
tai istorinis įvykis, kuris viršija Tas Prisikėlimo šventės kasme- į 
istoriją. Kristaus prisikėlimas tinis prisiminimas nieko naujo 
nėra tik paprastas sugrįžimas į neduoda nei žmonėms, nei juo 
žemišką gyvenimą, kaip iš labiau pačiam Kristui, nes jis 
numirusių prikėlimas Jairo gyvena tarp žmonių, kuriuos jis 
dukters, jaunuolio ar Lozoriaus, išgelbėjo iš nuodėmės, nors 
kurie, anot šv. Augustino, turėjo kentėjo ir buvo prikaltas ant 
vėl mirti. Kristaus prisikėlimas kryžiaus nusidėjėlių žmonių, 
yra iš mirties perėjimas į Prisiminimas to tikrojo isto-
dangiškąjį gyvenimą. Kristaus rinio įvykio, kuris viršija žmo-
prisikėlęs kūnas yra pilnas nijos istoriją, to tikrojo Kristaus 
Šventosios Dvasios ir dieviškos Prisikėlimo anose tolimose 
garbės, vėl tikrojo gyvenimo Velykose yra mūsų pačių pakili-
Švenčiausioje Trejybėje. Šv. mas dieviškam gyvenime. Mes 
Paulius dar aiškiau pasako: turime prisiminti ne tik Jėzų 
„Pirmasis žmogus iš žemės, prisikėlusį, bet ir Jėzų gyvenu-
žemiškas; antrasis žmogus iš sį tarp žmonių, Jėzų mokiusį 
dangaus, dangiškas" (1 Kor. 15 apaštalus ir daugelį savos 
47). tautos, Jėzų gyvenantį tarp 

Aprašydami visi keturi even- mūsų sakramentuose ir Baž-
gelistai Jėzaus Kristaus pri- nyčioje, savo moksle ir morali-
sikėlimą kalba kitais žodžiais, niuose nurodymuose. Prisi-
bet tą patį. Kai moterys sekma- kėlimo prisiminimas yra prisi-
dienio rytą atėjo prie Jėzaus minimas paties savęs, savo tau-
kapo jo kūno patepti aliejais, tai tos, žmonijos. Kristus atėjo gel-
jos pamatė tik žibančiais dra- bėti ne tik žmonių, bet ir tautų 
bužiais angelus, kurie kalbėjo bei visos žmonijos, nes tautos ir 
joms žmogiškais žodžiais. „Kam žmonija susidaro iš žmonių, 
ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? 
Jo nėra čia; jis prisikėlė. Atsi
minkite, kaip jis jums kalbėjo, 
dar tebebūdamas Galiliejoje, ir 
sakė: Reikia, kad žmogaus Sū
nus būtų įduotas į žmonių nusi-

Stiprios varžybos vyko tarp 
Paryšiaus ir Barcelonos, ka
dangi JAV „Disneyland" 
direkcija planavo ir Europoje 
įsteigti šį pramogų ir pasi
linksminimų miestelį. Nugalėjo 
Prancūzijos sostinė, pasirašy
dama 1985 m. sutartį bei 1987 
m. min. pirm. J. Chirac padėjus 
taip pat savo parašą, inves
tuojant 45 milijardus frankų. 

Darbai 2 tūkst. ha. plote jau 
pradėti, numatant 1992 m. ati
daryti ketvirtadalį to amerikie
tiško pramogų centro. Tiesa, 
vyriausybė ir Disneyland susi
laukė griežtų protestų iš . 
aplinkinių ūkininkų ir gamtos 
mylėtojų, tačiau jų pastangos 
liko tik Sizifo darbu, kadangi 
vyriausybė čia mato gražias pa
jamas, gaunant jas iš turizmo, 
pačių prancūzų. Prancūzijos 
geležinkelių valdyba tuoj pat 
sutiko pastatyti stotelę trau
kiniams, kad atvykę į Paryžių 
svetimšaliai (ir patys prancūzai) 
galėtų lengvai pasiekti šį „Euro 
Disneyland", o po linksmos 
dienos, nenorėdami grįžti į sos
tinę, poilsį rastų statomuose 
viešbučiuose. Apskaičiuojama, 
kad europietiškas „Disneyland" 
suteiks taip pat ir darbą 10 
tūkst. žmonių. Nesibijoma, kad 

KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas 
Europoje 

per „Disneyland" slenkstį į 
Prancūziją įžengs amerikietiška 
kultūra, papročiai Daugumos 
nuomonė: prancūzai yra dideli 
patriotai, sąmoningi, galėdami 
savo kultūra užkariauti at
vykstančius kitų kraštų 
turistus, kadangi susisiekimas 
su Paryžiumi bus labai geras. O 
juk Prancūzijos sostinė yra vals
tybės ir tautos širdis, su neap
rėpiamais kultūriniais lobiais. 

1988 m. Vakarų Vokietijoje 
nuo narkotikų mirė 673 žmonės, 
daugumoje jaunuoliai. Televi
zija ir spauda pranašauja, kad 
šie metai bus dar blogesni, nes 
narkomanų skaičius diena die
non auga, ypatingai Hamburge, 
Frankfurte, Berlyne. 

Kodėl kriminalinė policija (su
trumpintai vokiečiai vadina 
„kripo") atkreipė dėmesio į tuos 
milijoninius Vokietijos miestus? 
Jos tvirtinimu, tarptautinis 
Frankfurto orauostis, Berlynas 
ar Hamburgo uostas — tai nar-

Mes esame susirūpinę žmo
nijos likimu, susirūpinę savimi 
ir savo tauta. Prisikėlime visa 

dėjėlių rankas, būtų prikaltas tai yra su Kristumi susieta, 
ant kryžiaus ir trečiąją dieną Kristaus gyvenime ir jo Prisi-
prisikeltų. Tuomet jos atsiminė kėlime yra viltis, kad mes 
jo žodžius" (Lk. 24, 5-8). O šv. nesame tik šalia Dievo rūpesčių, 
Matas dar prideda: tebi joki te; bet esame Dieve, esame Kris-
eikite, paskelbkite mano bro- tuje, kaip Dievo Pasiuntinyje 
liams. kad eitų į Galilieją; ten žmonėms, esame jo įsteigtos in-
jie mane matys" (Mt. 28, 10). stitucijos Bažnyčios nariai ir 

Nors nebuvo ir nėra paties Dievo vaikai. Dievo vaikai 
prisikėlimo akivaizdžių liūdi- buvome net tada, kai mūsų pir-
ninkų. nes tai dieviškas pri- mieji tėvai nusikalto ir nusi-
sikėlimas, bet tiek moterys, kaitimą užtraukė ant visų 
kurios atėjo Jėzus kūno pagal žmonių. Dabar esame išskir-
vietinius papročius patepti, tiek tiniai Dievo vaikai, nes Dievo 
atbėgusieji apaštalai , tiek antrasis Asmuo buvo žmogus ir 
vėliau, pas apaštalus atėjus Jė- žmonių tarpe. Jėzus, būdamas 
zui pro uždarytas duris, jie visi dieviškoje garbėje su nauja misi-
jį matė gyvą, prisikėlusį, ja kaip Išganytojas ir Išgelbė-
valgantį, mokantį ir į dangų tojas, yra mūsų brolis ir mūsų 
įžengiantį. Dėl to liudijimo jie Kūrėjas 
beveik visi ir savo gyvybes ati
davė, nes tikėjo Jėzumi ne kaip 
žmogumi, nors iš imtu iš 
gyvenimo dėsnių, bet kaip 
Dievo siųstu Mesiju jų išgelbėti. 

Jėzaus Kristaus mirties per
galė yra išimtinis įvykis isto
rijoje. Jis atėjo į žemę žmogumi. 
Pradėjo nuo vaikelio gyvenimo, 

Kai šiandien labiausiai esame 
susirūpinę savo tautos likimu, 
jos laisve, jos žmogišku gyve
nimu, jos dvasiniu pakilimu ir 
dieviško gyvenimo supratimu, 
tai turime prisiminti, kad mūsų 
viltys yra prisikėlusiame Kris
tuje. Jis yra tarp mūsų ir mūsų 
reikalais rūpinasi dieviška iš
mintimi. Mūsų tautai jis gali 
padėti savo dieviška galybe. Jei
gu Kristus kentėjo dėl žmogaus 

kotikų pirkliavimo tvirtoves, 
kadangi čia susikerta įvairių 
pasaulio žmonių keliai. Tik 
dviejų mėnesių laikotarpyje 
1989 m. nuo narkotikų Ham
burge mirė jau 11 jaunuolių. 
Hamburgo St. George kvartale 
viešai praeiviams siūlomi nar
kotikai. Ir policija yra bejėgė. 
Šios miesto dalies tėvai keletą 
kartų suruošė demonstracijas, 
kadangi parkuose ar vaikų 
žaidimo aikštelėse mėtosi 
švirkštai. Vaikai gali paimti 
žaidimui, įsidurti pvz. kokio 
nors AIDS sergančio 
narkomano. 

Frankfurte priskaitoma apie 
8 tūkst. narkomanų. I dieną jie 
išleidžia 750 tūkst. markių (apie 
400 tūkst. dol.),įsigydami šiuos 
pinigus vagystėm, butų įsilau
žimais, prostitucija. Frankfur
te, prie geležinkelio stoties,ran-
damos seniausios moterų pro
fesijos atstovės, jų tarpe 13-15 
m. mergaitės, kadangi narkoti
kus jos pažinojau mokykloje. Tai 
pavojinga ir audringa miesto 
dalis, vadinama „Kaisersack" 
(Kaiser g-vė plius „sack"-
maišas), kuriame narkotikų 
kontrolė ir pardavimas yra 
užsieniečių rankose. Vien tik š. 
m. sausio mėn. nuo narkotikų 
Frankfurte mirė 11 jaunuolių, 
daugumoje mokyklinių metų. 

Frankfurto u-to klinikos ran
dasi T. Stern g-vėje, prie pat 
Maino upės. Vaikščiodamas jo 
pakrante, maždaug 500 m. 
tarpe, krūmuose pastebėjau 
penkis švirkštus. 

Policijos žiniomis,Berlyne gy
vena 7 tūkst. narkomanų. Š.m. 
sausio mėn. jau mirė 13 žmonių. 
Policija kovoja, paskut inę 
savaitę rado turkų kvartale 
5 kg. heroino. 

KRISTUS IR KRIKŠČIONYS 

* * * 

Arūnas Degutis kalbasi su R. Dirvoniu ir R. Korzonu po Jaunimo sąjungos 
surengtos vakaronės Jaunimo centre sausio 13 d. 

Nuotr. J. Činkaus 

Anglijos kariuomenės majo
ras, eidamas prie požeminio 
traukinio stotelės, pamatė sto
vintį elgetą ir ant krūtinės pri
kabintą lentelę su užrašu: „esu 
Falklando karo veteranas. Dė
koju už kiekvieną auką". Majo
ras pagalvojo: juk tai didelė 
gėda kovotojui už tėvynę viešai 
elgetauti. Ar negali juo pasi
rūpinti vyriausybė, veteranų 
sąjunga? Tačiau majorui 
pagailo buv. kario ir į laikomą 
dėžutę jis įmetė 3 svarus. 
„Mučas gracias" — pasakė vete
ranas už tokią dosnią auką. 
Pasirodo, kad elgeta buvo 
argentinietis ir Falklando 
salose (islas Malvinas) kovojęs 
prieš anglus. 

Kristų prikalę prie kryžiaus ir 
jam merdėjant jo priešai tyčio
damiesi iš jo sakė: Jeigu esi 
Dievo sūnus, nuženki nuo kry
žiaus ir mes įt ikėsime 
(Mat.27,40; Mrk.15,27). Jeigu 
Kristus būtų nužengęs nuo kry
žiaus, jie būtų jį sugriebę ir ar
ba vėl prikalę prie kryžiaus ar 
kitaip nužudę. Kristus padarė 
daugiau, negu nužengęs nuo 
kryžiaus. Miręs, palaidotas, 
trečią dieną prisikėlė iš mirusių. 
Tačiau jį prikryžiavusieji ir 
dabar savo neapykantos jam 
nepakeitė. Papirko Kristaus ka
po sargus, kad jie meluotų, esą 
jie sargyboje užmigę ir nepajutę, 
kaip Kristaus kūną pavogę. 
Tam melui vargiai kas įtikėjo. 
Jie būtų pabudę. 

Tą akmenį, kuris buvo užris
tas ant Kristaus kapo angos, 
galima matyti ir dabar. Jis nėra 
toks, kad būtų galima rankomis 
tyliai jį pakelti ir vėl tyliai 
padėti. Ir Kristaus kūną iš uolos 
angos, kur Kristus buvo palai
dotas, nebūtų galima taip tyliai 
išnešti, kad čia pat esą užmigę 
sargai nebūtų to pajutę. Ano 
laiko Kristaus priešai ne tik ne
pakeitė savo neapykantos 
Kristui, bet žudė i: tuos, kurie 
skelbė matę prisikėlusį Kristų, 
su juo kalbėję. 

Dar prieš mirdamas Kristus 
yra sakęs, kad jo pradėtos 
Bažnyčios nenugali nė pragaro 
vartai, t.y. nusidėjusieji angelai 
(Mat. 16,18). Juo mažiau gali 
laimėti žmogus, kovodamas 
prieš Kristų. Net Jeruzalės ar
chyvuose nėra žinių ir vardų tų, 
kurie nužudė Kristų jo apašta
lus, daug kitų įtikėjusių Kristų. 
Galima surasti ano laiko tų 
kraštų tik valdovų vardus. O 
nužudytųjų, kurie buvo tokie 
pat žmonės kaip ir jų žudytojai, 
vardai yra minimi ir dabar su 
pagarba, gyvieji ir dabar į juos 
meldžiasi. Ir taip iki šiol. 

Nepaisant ne tik rafinuotos, o 
daugeliu atvejų žiaurios kovos 
prieš Kristaus sekėjus, tų sekėjų 
— krikščionių skaičius nemažė
ja. Vadinamam civilizuotame 
pasaulyje yra antikrikščionių 
centrai, bet kylant civilizacijai 
antai Afrikoje krikščionių skai
čius didėja. Praėjusių 1988 duo
menys sako, kad Indijoje kon
vertitų, t.y. užaugusių apsi
krikštijusių skaičius paaugo 
80.000. Ir šiandien civili
zuotame pasaulyje prieš krikš

čionybę kovojančių yra dvasi
niai visai necivilizuotų asmenų. 

Visada a ts imint ina . kad 
Kristų skelbė ne tik betarpiai 
Kristaus mokiniai, bet visi 
įtikėjusieji Kristų. Kristaus 
la ikų pasaulio imperijos 
sostinėje Romoje pirmieji 
krikščionys buvo ne apaštalai 
Petras ir Paulius. Čia atvykę 
minėti apaštalai jau rado 
krikščionių. Romos gyventojus 
supažindino su Kristumi 
krikščionys, atbėgę į Romą nuo 
persekiojimų Palestinoje. Ir 
vėliau daug kur krikščionių 
bendruomenės prasidėjo ir iš
augo pasauliečių pastangomis. 
Tik vėliau tos bendruomenės 
gavo kunigus ir vyskupus. 

Jau kuris laikas krikščionių 
pasauliečių apaštalavimo veikla 
gan apsilpo. Daugelis mano, kad 
tai vyskupų ir kunigų reikalas. 
Tą klausimą svarstė Vatikano 
II susirinkimas 'Dekretas: Pa
sauliečių apaštalavimas. Žr. 
Krikščionys Pasaulyje, 2 t.), 
1985 m. įvykęs Vyskupų sino
das. Šių metų sausio 30 dienos 
data pop. Jonas Paulius II 
paskelbė šia tema ilgą doku
mentą, skirtą mūsų laiko pasau
liečiams, primindamas, kad 
apaš ta lau t i yra kiekvieno 
krikščionio pareiga. Tiesa, kad 
ir mums lietuviams laisvoje Lie
tuvoje buvo gerai žinomi Katali
kų akcija ir Maldos apaštalavi
mas. Laisvame pasaulyje, kad ir 
ne visur tuo pačiu vardu, pasau
liečių apaštalavimas yra gyvas. 
Dabar Europoje pradėtas naujas 
sąjūdis aiškiu konkrečiu tikslu: 
sugyvinti krikščionybę Euro
poje. 

Skaudu skaityti, kiek pasau
lyje yra ne tik kitokių vargšų, 
bet net badaujančių. Gražus yra 
reiškinys pasiturinčių ne tik 
atskirų asmenų, bet ir valstybių 
dosnumas padėti vargstan
tiems. Valstybių skiriami šim
tai milijonų dolerių vargingų 
kraštų pagalbai yra ne iš kitur, 
o iš piliečių mokesčių. Būna 
atvejų, kad tie dirbantieji ir 
mokantys mokesčius pasisako 
prieš kitokias savo krašto 
valdžios išlaidas, bet ne prieš 
pagalbą vargingiems kraštams 
ar jų pačių krašte pagalbą be
darbiams ir įvairiems varg
šams. Tačiau didžiausi vargšai 
yra tie, kurie yra reikalingi 
dvasinės pagalbos. Juos gelbėti. 

(Nukelta į 6 psl.) 

KELIONĖS LIETUVON 
DIENORAŠTIS 

persekiojamas Erodo ir išrink- nusidėjėlio, tai jis kentėjo ir dėl 
tosios tautos vyresniųjų, 
nužudytas kryžiaus mirtimi. Jį 
išdavė tauta, kurios jis atėjo iš
ganyti. Jį atidavė romėnams, 
kuriuos tauta laikė priešais. Jė
zus savanoriškai apsiėmė 
kentėti ir mirti, kad tik žmogus, 
tas išimtinis Dievo kūrinys 
žemėje, būtų išgelbėtas iš savo 
nuodėmių, kad jam būtų pa
rodyti nauji gyvenimo keliai eiti 
į amžinybę pas savo kūrėją. 
Anot šv. Augustino, nerami 
mūsų siela, kol neatsilsės Ta
vyje. Neramus buvo ir Jėzus 
Kristus, kol neatpirko nusikal
tusio žmogaus ir savo mirtimi jo 
nesutaikė su savo dangiškuoju 
Tėvu ir visos žmonijos Kūrėju. 

Apaštalas šv. Paulius pri
mena, kad Jėzus nemiršta antrą 
kartą, nes jau kartą mirė kaip 
auka už žmones. Jis pasilieka su 
žmonėmis iki pasaulio pabaigos, 

tautos, trokštančios laisvės ir 
tikro,žmogaus verto gyvenimo. 
Anais laikais jį kaltino, kad jis 
liepia nemokėti romėnams oku
pantams ir priešams mokesčių, 
tai jis, duodamas pavyzdį, apaš
talui Petrui liepė užmokėti už jį 
ir save. Nūnai mes pergyvena
me laisvės spindulius ir taip pat 
okupacijos nedalią. Bet tauta ir 
mes esame Kristaus kentėji
muose, Kristaus nurodytuose 
gyvenimo dėsniuose ir Kristaus 
Prisikėlime. 

Apie savo tautą mes nuolat 
galvojame ir norime jai geresnio 
gyvenimo. Ne visuomet at
liekame savo pareigas tautai ir 
žmonijai. Tai ypač turime 
prisiminti Prisikėlimo šventės 
laukdami, nes tik Kristaus 
Prisikėlime yra viltis prisikelti 
iš nuodėmės kiekvienam asme
niškai, tik Kristaus Prisikėlime 

ALFONSAS NAKAS 

kaip jis pats paskelbia šv. Ma- yra viltis ir tautoms prisikelti iš 
to Evangelijos pabaigoje. Jis vergijos šventajai laisvei, 
nori būti žmogus tarp žmonių, P r . Gr. 

Geriausias yra tas gydytojas, 
kuris žino vaistų bevertiškumą. 

B. Franklin 

Juo labiau noriu ką nors 
atlikti, juo mažiau tai vadinu 
darbu. Richard Bach 
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Lietuva. 
Dirbkime ekonomiškai ir taupiai. 
Tokius ir daugelį kitokių šūkių pakelėse tarp 

Vilniaus ir Kauno, tarp Kauno ir Klaipėdos, tarp 
Šaulių ir Panevėžio, tarp Utenos ir Rokiškio Komen
tarų nereikia. 

Prie Palemono gidė ėmė deklamuoti Salom- ją Nėrį. 
Ir aš prisijungiau su „Vasara praėjo, vasara paėjo..." 

Sustojom Nemuno-Neries santakoj. Prie Rotušės. 
Ir ji... — „remontuojama", nors ten. sako, sant uokų biu
ras, ar kas. Žvilgtelim į Maironio paminklą. Bū-
riuojamės prie bazilikos. Ant šaligatvio stovi gal sep
tynių dešimčių vyras ir rankas prie šlaunų prispau
dęs mums linkčioja. Žiūriu, su juo kalbasi gide Kviečia 
į bazilikos vidų. Vedžioja ir rodo jis nuostabus tapybos 
šventųjų paveikslus. Štai tas buvo pavogtas. Ir šitas. 
Bet su Dievo pagalba visi sugrįžo. Prie didžiojo alto
riaus Lietuvos trispalvė. Plačiausia, ryškiausia, nauju
tėlė. Visose bažnyčiose dabar trispalvės. Viena turis
tė suklupusi prieš didįjį altorių meldžiasi. Kiti kilno
jame galvas į skliautus, į skulptūras, negalėdami atsi
stebėti. Tik mūsų grupei, tik keliems, atrakina mažos 
koplyčios duris priekyje, dešinėje. Iš ten vis rklido la
bai melodingi garsai, tik nežinojom, kur ir kas gieda, 
įleistas ir pažvelgęs į dešinį pasienį, net aiktelėjau. Ten, 
trijuose dviviečiuose suoluose, sėdėjo šešios senutėlės. 
Kaimiškais apdarais, skareles užsimaukšlinusios. Jos 

meldėsi už mirusius. Giedodamos' Neapsakomai 
gražiai. Neapsakomai graudžiai. Kaip gaila, kaip gaila, 
kad neturėjau magnetofono! Viliuosi, kad tuos balsus 
į juostą surinks kas nors pirma proga. Nemanau, kad 
juos užrašyti draudžiama. Į mus, turistus, senutės nė 
negrįžtelėjo. Giedančias radom, giedančias išeidami 
palikom. Koks nuostabus dalykas. Unikumas! 

Nemunas ten labai siauras. Nepaprastai sraunus. 
Drumzlinas. Piktas. Kaži, ar perplaukčiau? 

Užsukau į Rotušės aikštės didžiausią parduotuvę. 
Irgi universalią. „Visko" mačiau. Visokių niekų, kurių 
net pavadinimus užmiršau. Žmonių spūstis nemaža. 
Klausiau, ar turi 35 mm foto filmų. Neturėjo. Sakė, 
jei gausi, tai tik Laisvės alėjoj, netoli Soboro. Už poros 
valandų ten būsiu. Neturėjo ir ten nei Kodak, nei Ag-
fos. nei jokių kitų. Užmiršk. Jei neturėjo „Lietuvoj", 
niekur negausi visoj Lietuvoj. Taip ir buvo. 

Pėsti einam pro kunigų seminariją. Pro vartelių 
skylę žiūrim į kiemą. Gilumoj sėdi du klierikai. Trečia
sis, rankas už nugaros užmetęs, dideliais žingsniais 
žygiuoja. Pastūmėm vartelius. Praviro. Eit ar ne? Smal
sumo pagauti, pora vyrų įslenkame. Dairomės. Tik tie 
trys klierikai. Daugiau — kaip išmirę. Gėlės. Krūmai. 
Ramuma. Tas. kur vaikščiojo, prie mūsų prieina. Pasi-
sakom, kad turistai, iš Amerikos, kad nebijotų kalbėtis. 
Jis šypsosi. Esąs nuo Ignalinos. Gimnaziją (vid. m-lą1 

baigęs Vilniuje. Toks gražiai nuaugęs skaisčiaveidis 
šešiapėdis blondinas. Klausiau, kiek jų. klierikų? Iki 
šių metų buvę likę lygiai 100. Dabar 45 priėmę. Tikrai? 
Taip, dabar esam 145. Ar išeinat j gatvę su sutanom 
(jis dėvėjo sutana)? Ne. Išeinam civiliai apsirengę. Tai 
maždaug visa šnekta, kurios galėjo nė nebūti. Pasi
spaudėm rankas. Pasilinkėjom. Siūle dar pasilikti 
kieme. Nebepasilikom. Nenorėjom drumzti klierikų 
ramybės. 

Buv. įgulos bažnyčioj (Sobore) matėm nuostabių 
vitražų. Nedaug. Tik kelis ar keliolika. Nepamenu, 
kokios tematikos, tik. rodos, ne religiniai. Jie 

eksponuoti specialiai įrengtoj patalpoj, netoli centrinių 
durų (einant iš Laisvės alėjos). Visa Soboro interjero 
erdvė nebuvo matoma. Už vitražų patalpos toliau eiti 
nebuvo galima. 

Pietavom turistinio ..Baltijos" viešbučio restorane. 
buv. Vytauto (dabar Lenino) prospekte, už trejeto 
minučių pėsčiom nuo Soboro. 

Papietavęs nuo grupės atsiskyriau. Dar šiek tiek 
Kauno rodė į savo automobilį pasisodinę giminės. 

Paskui patraukėm į Petrašiūnus. 

Paminkla i plebėjams — paminklai patricijams 

Kadangi man tėvynę palikus jau išmirė daug 
artimųjų, šios kelionės metu lankiau kapines Kama
juose. Svėdasuose. Panevėžy, Vilniuje ir Kaune. 
Sudomino okupacijoj statyti paminklai mirusiųjų at
minimui. Pakalbėsiu tik apie paminklus Kamajuose 
ir kauniečių didžiosiose kapinėse Petrašiūnuose. 

Kamajų kapines galiu vadinti vargo žmonių 
kapinėmis. Turiu galvoj kapines rytiniam miestelio 
pakrašty, „už tilto" (per Šetekšną1. Nors jos senos, gal 
poros šimtų metų, nes prieš pusantro šimtmečio jose 
palaidotas kunigas Antanas Drozdowskis-Straz-
das-Strazdelis. bet ilgai jos traktuotos su baime ir pa
nieka. Visi veržėsi į kapines prie bažnyčios. Tai smėlė
ta L formos pakriaušė, bažnyčią supusi iš šiaurės ir 
rytų. Ten ir Dievas, ir varpų gaudesys. Ten iš vakaro 
duobe iškasus, laidojant nerasi vandens nė lašo, nors 
ir lytų. O „už tilto", aplink Strazdelį, prieš karstą 
nuleidžiant, neretai reikėdavo iš duobės vandenį ki
birais išsemti Tik prie bažnyčios persilaidojo jau prieš 
antrąjį karą. Naują karstą guldant, neretai kito 
sutrūnijusius lentgalius ir sutrūnijusius kaulus reik
davo rankioti, kur nors įkišti Radau ir po karo vieną 
kitą Rudžių kaimyną prie bažnyčios palaidotą, bet tai 
tik išimtys. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, šeštadienis, 1989 m. kovo mėn. 25 d. LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
HORIZONTAI 

NEEILINĖS IŠKILMĖS 
BIRŽUOSE 

Poetų apdainuotame, prie 
Širvėnos ežero, Apaščios ir 
Agluonos upių prisiglaudusia-
me įvairių tikybų žmonių apgy
ventame Biržų mieste š.m. kovo 
9 d. prasidėjo tris dienas nu
sitęsusios iškilmės. Nors Biržai, 
kaip vietovė, jau nuo seniau 
egzistuoja, tačiau šiomis 
iškilmėmis buvo paminėta nau
jai restauruotos Biržų pilies 400 
m. sukaktis ir taip pat 400-sis 
gimtadienis, kai 1589 m. kovo 
9 d. Biržai gavo Magdenburgo 
teises. Toji data ir tapo Biržų 
miesto oficialiu gimtadieniu. 
Tais laikais Biržai, kaip stip
riausias gynybinis postas 
šiaurės Lietuvoje, gautomis pri
vilegijomis buvo prilygintas net 
Lietuvos didžiosios kunigaištys-
tės sostinei Vilniui. 

Centrinė iškilmių dalis buvo 
suruošta Biržų pilyje, kur įvyko 
Lietuvos mokslininkų suvažia
vimas , pavadintas „Biržai 
keturių šimtmečių šviesoje". 
Tarybiniame „Švyturyje" apie 
dabartinę Biržų pilį rašoma: 
„Žvelgi ir, rodos, netiki, kur 
dunksojo apsamanoję, krūmokš
niais apžėlę Biržų pilies 
griuvėsiai ir žiojėjo kiaurymės, 
saulėje spinduliuoja tarsi iš 
pasakų išplaukę rūmai. Ne mar
muriniai, bet taip panašūs į si
dabrinę gulbę... Pilies atgimi
mas Širvėnos pakrantėse — 
vienas iš stambiausių Lietuvos 
restauruotojų darbų..." 

Pasak š.m. kovo 10 d. per
duoto Vilniaus radijo reportažo, 
iškilmių dienomis Biržuose 
vyko šventiniai minėjimai su 
vaidinimais, koncertais ir 
kitomis pramogomis. Kairiaja
me balto mūro, raudonų čerpių 
stogu apdengtos pilies bokšte 
plevėsavo Lietuvos trispalvė, o 
dešiniajam bokšte — Biržų 
miesto vėliava. Aplinkui taip 
pat buvo matyti daug trispalvių, 
gairelių ir kitos atributikos. 

Biržų reikšmę Lietuvos istori
joje per užsieniui skirtą Vil
niaus radijo laidą nušvietė ar
cheologas Jonas Genys, ypač 
išryškinęs pilies statytojų Rad
vilų nuopelnus. Pasak archeolo
go, „mes jiems turime būti 
dėkingi už tai, kad jie sukaupė 
tokį archyvą, be kurio mes 
šiandien negalėtumėm iš viso 
rekonstruktuoti Lietuvos istori
jos". Archeologas Genys paste
bėjo, kad Biržai anais laikais 
buvo vienintelė tvirtovė šiaurės 
Lietuvoje ir iki 16 amžiaus 
šiaurinė siena buvo laikoma 
pavojaus siena, nes santykiai su 
Livonija niekad nebuvo aiškūs. 

Pasak „Švyturio", „Pilis Bir
žuose prilygo tvirčiausioms, gra
žiausioms Europos pilims. Ji 
išsidėstė 13 hektarų plote. 
Gynybinį kompleksą sudarė 
rezidenciniai rūmai, arsenalas, 
parko sandėliai, vartai su 
priestatais, kalvė, virtuvė, 
sandėliai, komendanto būsti
nė..." 

Biržai taip pat iškilo ir kaip 
kultūros centras ne tik Lietuvos 
didžiosios kunigaikštystės lai
kais, bet ir 20 amžiaus pra
džioje, kai čia, šalia Vilniaus, 
Kauno, Šiaulių, veikė net ir 
spaustuvė. O Lietuvos knygne
šių karalius Jurgis Bielinis, 
kurio gimimo diena — kovo 16 
— nuo šių metų Lietuvoje 
švenčiama kaip Lietuvos 
knygnešio diena, taip pat yra 
kilęs iš Biržų krašto, iš 
Nemunėlio Radviliškio-Suosto 
apylinkių, kur buvo nutremtas 
dabartinis Lietuvos kardinolas 
V. Sladkevičius. 

Pasak Vilniaus radijo. 
Biržuose dabar gyvena apie 
15,000 žmonių, kurių didžioji 
dalis dirba pramonėje. Radijas 
taip pat primine, kad biržėnų 
namų darbo alus garsus visoje 
Lietuvoje, o Biržų alaus 

bravoras neseniai minėjo šimto 
metų sukaktį. Pats miestas ir jo 
apylinkės ir šiandien tebėra 
didžiausias evangelikų refor
matų centras Lietuvoje. Radijo 
laidų redaktoriai užkalbino 
Biržuose gyvenantį vienintelį 
visoje Lietuvoje evangelikų re
formatų kunigą Ričardą Morą. 
Lietuvos persitvarkymo sąjū
džio Biržų rajono narys kun. R. 
Moras savo žodyje priminęs, kad 
jo bažnyčioje laikomos pamaldos 
tikinčiųjų yra gausiai lanko
mos, apgailestavo, kad per karą 
sudegusios liuteronų bažnyčia ir 
stačiatikių cerkvė nebuvo laiku 
restauruotos ir perleistos 
naudotis, jei ne religiniams, tai 
bent kultūriniams reikalams, ir 
ilgainiui jos visai sunyko. Dabar 
kai baisiųjų Stalino laikų 
žaizdos atitaisomos, tai ir 
Biržuose atkasamos sugriautų 
paminklų liekanos ir stengia
masi tuos paminklus atstatyti. 
Tačiau II pasaulinio karo metu, 
kai Biržuose vyko aršios kauty
nės, apdegusios dvi šventovės 
valdžios buvo pasmerktos su
nykti. Tuo tarpu šimtmečiais iš
stovėję Radvilų pilies griuvėsiai 
buvo restauruoti ir pilis ats
tatyta. „Švyturyje" rašoma, kad 
„Pilies rūmuose dabar įsikūrusi 
rajono centrinė biblioteka, ku
rios turtas — daugiau kaip 
94,000 knygų. Kitą pilies dalį 
užima kraštotyros muziejus..." 

KONKRETI TALKA 
LIETUVAI 

Iš stalininio režimo besilaisvi-
nančiai Lietuvai reikia visko. 
Kas nuostabu, kad Lietuvos 
lietuviai prašo ne maisto, ko 
jiems ten labai trūksta, bet pir
moje vietoje Vakaruose sukur
tos l i teratūros lietuvių ir 
kitomis kalbomis, taip pat vie
toje prasiveržusiam laisvam žo
džiui dauginti priemonių ir vais
tų paramstyti sveikatai tų, 
kurie ją prarado gulaguose. 

JAV Lietuvių Bendruomenė 
tiems Lietuvos žmonių po
reikiams patenkinti vykdo pini
ginį vajų. Losangeliečiai bend-
ruomenininkai tokį piniginį 
vajų pravedė ir gražia dolerių 
suma papildė centrinį iždą. 

Su piniginio vajaus prave-
dimu Californijos Lietuvai 
Remti komiteto veikla nesi
baigė. Komitetas, vadovauja
mas dr. Jono Zmuidzino, 
kovo-balandžio mėnesiais vykdo 
knygų Lietuvai rinkimo vajų. 
Vajaus pradžia duoda gerų vil
čių. Aukojamos pavienės kny-

Komitetas vyKao ir Kai Kuriuos 
kitus uždavinius. Prieš kiek 
laiko buvo pasiųsta siuntinėlis 
vaistų Politinių Kalinių Gel
bėjimo draugijos vardu. Siunta 
gauta, ir politiniai kaliniai, 
dėkodami vajaus komitetui, at
siuntė padėkos laišką ir ketu
rias trispalves. Nupirktas vieno 
sąjūdžio reikalams kompiuteris 
su reikalingais priedais. Išlaidos 
finansuojamos iš bendros kasos, 
kuri yra JAV LB Krašto val
dybos kontrolėje. 

Los Angeles vyrų kvartetas, 
prieš vykdamas gastrolėms į 
Lietuvą, paskutinį balandžio sa-

Los Angeles Kaziuko mugėje prie paukštyčių loterijos stalo laimę norinčių 
išbandyti laukia vadovė ps. Regina Polikaitienė ir sesės Audra Kudirkytė, 
Adrija Karaliūtė, Aušra Mulokaitė. 

gos ir komplektai. Kas sekma
dienį 11:30 -12:30 vai. r. knygos 
priimamos šv. Kazimiero 
parapijoje, o kitu laiku — skam
binti Julijai Petrauskienei 
(714-957-8857), arba Vytautui 

Tačiau vienas iš mano bendra
darbių, galvojantis respubli
konas, išstudijavęs šių metų 
JAV Kongreso užrašus ir 
suskaičiavęs, kurie Kongreso 
nariai šiemet padarė pareiš
kimus Lietuvos nepriklausomy
bės šventės proga, gavo tokius 

rezultatus: iš pareiškimus pada
riusių buvo 21 demokratas ir 14 
respublikonų, arba demokratų 
60 procentų ir respublikonų 40 
procentų. 

Jei kas netiki, gali pasiskai
tyti vasario mėnesio „Congres-
sional Record" leidinį. 

Plukui (213453-1504), ir knygos 
bus paimtos. Knygų rinkimui 
talkinti yra pasižadėję Los 
Angeles skautai. Surinktos 
knygos bus talpinamos skautų 
būkle Tautiniuose namuose ir iš 
čia siunčiamos Lietuvon. Kny
gų vajaus komitetas tur i keletą 
adresų, pagal kuriuos knygos 
Lietuvon bus siunčiamos. 

Skatinama knygas Lietuvon 
siųsti ir asmeniškai. Komiteto 
nariai galėtų suteikti naudingų 
informacijų, kad knygos adresa
tus pasiektų. 

Be knygų siuntimo, vajaus 

KĄ VEIKĖM MES -
LAISVĖJE 

Nors II pas. karo pabaigoje so
vietų armijoms antrą kartą grįž
tant į Lietuvą Stalino įbaugin
tiems biržiečiams kelias į Vaka
rus iš šiaurės Lietuvos buvo toli
mas, nors raud. armija, 1944 m. 
rugpjūčio pradžioje prasiveržusi 
pro Joniškį ir Mintaują iki pat 
Rygos įlankos prie Tukumo, už
kirto kelią į Žemaitiją, bet visgi 
dalis Biržų krašto žmonių suge
bėjo ar tai Baltijos jūra, ar Į 
sausuma pasiekti Vakarus. 

1950 m. Chicagoje buvo įsteig
tas Biržėnų klubas, sujungęs 
ankstyvesnius ateivius ir 
pokarinius katalikus ir refor
matus, iš viso apie šimtą 
žmonių. Klubas stengėsi pagal 
galimybes įrėžti šiokią tokią 
kultūrinę vagą. 1952 m. Lietu
vių auditorijoje klubas surengė 
literatūros vakarą, 1953 m. 
išleido iš Biržų krašto kilusio 
poeto Kazio Binkio lyrikos 
rinktinę, užsakė Lietuvių enci
klopedijos visus tomus išlais
vintų Biržų gimnazijai. Taigi 
nebuvo vien socialinis ar šalpos 
klubas, nes savo narių tarpe tu
rėjo nemažą būrį ir įvairių šakų 
kultūrininkų. 

Dabar, Lietuvai pasukus į 
naują prisikėlimo laikotarpį, 
būtų gera proga Lietuvių enci
klopedijos tomus pristatyti ten, 
kur jie priklauso. Į Biržų pilyje 
įrengtus archyvus turėtų 
nukeliaut i apie 1953 m. 
Chicagoje pradėto leisti 
evangelikų reformatų žurnalo 
„Mūsų spa rna i " gausūs 
komplektai. Turėtų ten sugrįžti 
ir išeivijoje neišparduotos K. 
Binkio „Lyrikos" egzemplioriai. 
Tauta, tarpe jų ir biržiečiai, nori 
su išeivija bendrauti. Ir mes 
išeivijoje galime jiems parodyti, 
kad, ypač būdami jaunesni, čia 
nesnaudėm — rūpinomės pa
vergtaisiais, bandėm atlikti 
nors dalį tų pareigų, kurios 
neįmanomos buvo pavergtai 
tautai namuose. 

DEMOKRATAI NUSVERIA 
RESPUBLIKONUS 

Apie Amerikos demokratų 
partiją išeivijoje nevalia tei-
giamiau atsiliepti. Juk milži
niška dauguma lietuvių, iš vy
resniosios kartos kuone visi yra 
respublikonai arba jų rėmėjai ir 
demokratus laiko Lietuvos par
davėjais Maskvai. 

INTERNATIONAL 
I N D U S T R I E S W » -r 

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

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪDAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE r 
Jūsų artimieji tikrai apsidžiaugs gavę^vieAirną«flyykti Į užsienio yaliutos.parduotuvę Vilniuje, 
Kaune ar Klaipėdoje ir, jiems patogiu laiku, be palydovo, už Jūsų nurodytą sumą apsipirkti; 
ar atsiimti naują Volgą ar Žigulį. 
Kreipkitės — atsiųsime kainoraščius b?' platesnę informaciją apie šį išimtinį patarnavimą. 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PAS.'EIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS 

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

Kreipkitės — atsakysime Į VISUS jūsų klausimus. 

ŽAIBAS 
10401 Roberts Road 

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

vaitgalį Sv. Kazimiero parapijos 
salėje ruošia koncertą, kurio 
pelną skiria knygų vajui. 
Pateiks repertuarą, kurį atliks 
Lietuvoje. 

Vajaus komitetas skatina 
vykstančius į Lietuvą turistus 
vežti knygas ir vaistus ne tik 
giminėms ir artimiesiems, bet ir 
organizacijoms. 

J. Kj. 

Be draugo pasaulis yra tyrai. 
Anonimas 

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 
i i Čikagos: $2,267.00 

8902 Maskva 1 nkt.. Vilnius 9 nkt. 
Ii Čikagos; $2,496.00 

8903 Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt.. 
I i Čikagos: $2,296.00 

8904 Maskva 1 nkt . Vilnius 7 nkt . 
I i Čikagos: $2,496.00 

8905 Maskva 1 nkt., Vilnius 7 nkt.. 
I i Čikagos: $2,366.00 

8906 Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt.. 
I i Čikagos: $2,496.00 

8907 Maskva 1 nkt.. Vilnius 9 nkt.. 
I i Čikagos: $2,366.00 

8908 

. Viena 1 nkt. gegužės 12-25 d. 
Ii New Yorko: 2,157.00 

. Kaunas 1 nkt.. Viena 3 nkt., birželio 15-30 d. 
I i New Yorko: $2,386.00 

Kaunas 1 nkt., birželio 16-28 d. 
I i N«w Yorko: $2,186.00 

Kaunas 3 nkt.. Viena 3 nkt., liepos 13-28 d. 
I i New Yorko: $2,386.00 

Kaunas 3 nkt. Helsinkis 1 nkt., liepos 14-27 d. 
I i New Yorko: $2,256.00 

Kaunas 1 nkt.. Viena 3 nkt., rugpjūčio 10-25 d. 
I i New Yorko; $2,386.00 

Kaunas 1 nkt.. Viena 1 nkt.. rugpjūčio 11-24 d. 
I i Naw Yorko: $2,256.00 

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

MALONIAI PATENKINSIME PAVIENIŲ (be grupes) 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 | MUS 

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

BALTIC 
TOURS 

1989 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ 

GEGUŽĖ 
LIETUVA IR SUOMUA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 9 naktys Vilniuje, 2 Kaune, 

1 Helsinkyje. 
Kelionė Nr. 511 gegužės 11-24 $2,109 iš Bostono ir Niujorko 

$2,292 iš Čikagos 
LIETUVA IR RUSUA — 13 dienų: 7 d. Lietuvoje. 4 naktys Vilniuje, 3 Kaune. 2 Maskvoje. 

2 Leningrade. 
Kelionė Nr. 515 gegužės 15-27 $2,159 iš Bostono ir Niurjorko 

$2,342 iš Čikagos 
LIETUVA IR AUSTRUA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje. 8 naktys Vilniuje, 3 Kaune. 2 Vienoje. 
Kelionė Nr. 525 gegužės 25-biržeiio 8 $2,299 iš Bostono ir Niujorko 

$2,482 iš Čikagos 

BIRŽEUS 
LIETUVA IR ŠVEICARIJA — 20 dienų: 15 d. Lietuvoje. 14 naktų Vilniuje, 2 Kaune, 

1 Maskvoje, 1 Zuriche. 
Kelionė Nr. 608 birželio 8-27 $2,599 iš Bostono ir Niujorko 

$2,782 iš Čikagos 
LIETUVA IR AUSTRUA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje. 8 naktys Vilniuje. 3 Kaune, 2 Vienoje 
Kelionė Nr. 615 birželio 15-29 $2,399 iš Bostono ir Niujorko 

$2,582 iš Čikagos 
LIETUVA, RUSUA, ŠVEDUA IR SUOMUA — 18 dienų: 7 d. Lietuvoje, 6 naktys Vilniuje. 

2 Kaune, 2 Maskvoje, 2 Leningrade. 2 Stokholme. 1 Helsinkyje Kelione laivu 
Baltijos jūra naktį iš Stokholmo Į Helsinkj. 

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

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

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

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

$2,642 iš Čikagos 

RUGPJŪTIS 
LIETUVA, ESTUA IR SUOMIJA — 15 dienų: 9 d. Lietuvoje, 7 naktys Vilniuje. 3 Kaune, 

1 Taline (laivu iš Helsinkio) 2 Helsinkyje. 
Kelionė Nr. 802 rugpjūčio 2-16 $2,389 iš Bostono ir Niujorko 

$2,572 iš Čikagos 
LIETUVA, AUSTRUA — 15 dienų: 10 d. Lietuvoje. 8 naktys Vilniuje, 3 Kaune. 2 Vienoje. 
Kelionė Nr. 810 rugpjūčio 10-24 $2,399 iš Bostono ir Niujorko 

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

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

$2,642 iš Čikagos 

RUGSĖJIS 

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

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

$1,982 iš Čikagos 

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

$2,342 iš Čikagos 

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

$1,882 iš Čikagos 

GRUODIS 
LIETUVA IR SUOMUA — Naujų Metų kelionė. 21 diena: 15 d. Lietuvoje 
Kelionė Nr. 129 gruodžio 29-sausio 18 $1,949 iš Bostono ir Niujorko 
Kelionė Nr. 129: 16 naktų Vilniuje. 1 Maskvoje. 2 Briuselyje 
Gruodžio 29-sauslo 18 $1,949 iš Bostono ir Niujorko 

$2,132 iš Čikagos 

BALTIC TOURS 6 ORBIS 
PARODO VISĄ LIETUVOS IR LENKIJOS GROŽĮ 

16 d. kelionė: 6 d. Lietuvoje 
7 naktys Vilniuje. 4 Varšuvoje. 2 Krokuvoje. 1 Zuriche 
Kelionė Nr. 519 gegužės 19-birželio 3 $2,059 iš Bostono ir Niujorko 

Kelionė Nr. 616 birželio 16-liepos 1 

Kelionė Nr. 714 liepos 14-29 

Kelionė Nr. 811 rugpjūčio 25-rugsėjo 9 

$2,242 iš Čikagos 
$2,159 iš Bostono ir Niu|Orko 
$2,342 iš Čikagos 
$2,159 iš Bostono ir Niu)Orko 
$2,342 iš Čikagos 
$2,159 iš Bostono ir Niu|Orko 
$2,342 iš Čikagos 

Ekskursijos j Palangą ir Klaipėdą su pernakvo|imu kiekvienai grupei! 

Berile Toure patarnauja sudarant jūsų artimiesiems dokumentus viešnagei pas jus 

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

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

Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis: 

77 Oak S i . . Suite 4 
Newtown, MA 02164 

Tel.: (617) 965-8080 



PRISIMINTA A.A. ELENA 
BAGDŽIUVIENĖ 

DRAUGAS, šeštadienis, 1989 m. kovo mėn. 25 d. 

„RATILIO" 
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IŠ ANAPUS SAULĖS 

Sofija Kudokienė-Veselauskaitė 

Mirties Angelas neaplenkia ir 
Californijoje jsikūrusių lietuvių. 
Kovo 5 d. jis išsivedė didelių 
skausmų išvargintą sol. Sofiją 
Kudokienę-Veselauskaitę, gyve
nusią Santa Monica, CA. Atsis
veikinimas su velione įvyko 
kovo 7 d. Amžinąjį poilsį Sofija 
Kudokienė rado Šv. Kryžiaus 
kapinėse, Culver City, CA., 
gre ta savo mylimųjų — vyro, 
a.a. dr. Stasio ir vienturčio 
sūnaus a.a. Jurgio. 

Ta len t inga Žema ič ių 
žemės d u k r a 

Lietuvių Enciklopedijos Kili
me tome apie velionę rašoma: 

„Kudokienė-Vese lauska i tė 
Sofija (g 1915. VII. 15 Skuode, 
Kretingos apskr.) dainininkė, 
operetės solistė. Pradžios ir vid. 
mokslą K.-V. išėjo Skuode. 1932 
ji įstojo į Kauno konservatoriją, 
ku r lankė O. Marini ir VI. Gri
gaitienės vedamas dainavimo 
klases, P. Olekos operos klasę. 
Konservatoriją baigė 1937. 
Nepr. Lietuvoj y ra dainavusi 
daugely koncertų provincijoj ir 
Kaune. 1940 buvo pri imta į 
Kauno muzikinės komedijos 
teatrą ir dalyvavo poroj to teatro 
paruoštų vaidinimų. 1941 ji 
pradėjo dirbti Valst. Operos 
teatre , kur jai buvo duodami 
operetiniai vaidmenys. Valst. 
teatro pastatytose operetėse, 
greta Gr. Matulaitytės, K.-V. 
buvo subretė — antroji moteris 
veikale. Žymesni jos sukurti 
vaidmenys yra Leharo „Links
mojoj Našlėj" Valenciena, to pa
ties komp. „Grafe Liuksembur
ge" Džiulieta, Suppe „Lengvojoj 
Kavalerijoj" baronaitė. 1944 K-
V. pasitraukė į Vakarus. 1949 su 
šeima ji atvyko į JAV. Cleve-
lande su P. Maželiu yra stačiusi 
operečių ištraukas, pat i yra 
paruošusi liet. liaudies dainų 
montažą „Subatos vakarėlį" ir 
dainavusi eilėj koncertų. K-V. 

t u r i žemą sul t ingą mezzo-
soprano balsą, sėkmingai dai
nuo ja l engvos ios m u z i k o s 
dalykus ir liet. liaudies dainas". 

P a s k u t i n į sud iev t a r i a n t 

Kovo 7 d. Los Angeles įvyku
siame atsisveikinime su velione 
režisierius Petras Maželis šitaip 
atsiminė savo gerbiamą scenos 
par tnerę: 

„Išvydai savo saulę ilgesingai 
i r nuostabiai gražiai poetų 
apdainuotoje, Tavo pamiltoje 
Žemaitijoje. Džiaugeisi vyšnių ir 
obelų žiedais, braidei upeliuose, 
t a ške i svajingai r iedančias 
Baltijos bangas. 

„Paukščių čiulbėjimas, lakš
tingalų suokimas ir žemaičių 
jaunimo dainos giliai įstrigo 
Tavo širdin. Klauseisi, pa t i vis 
pr i ta rdama, dainavai ir daina
vai... Dainavai gražiu Dievo do
vanotu balsu. Žemaičių dainos 
ir prigimties talentas lėmė Tavo 
ateities gyvenimo kelią. 

„Meilė dainai atvedė Tave į 
Kauno konservatorijos operos 
klasę. Kantr iai ir nuosekliai 
l ankei pamokas , nesunk ia i 
įveikei sunkius techninius rei

kalavimus, perpratai stilistinę 
dainavimo įvairovę, daug grožio 
atradai klasikinėje muzikoje, 
nepamiršdama karštai pamiltų 
l iaudies dainų. Su didel iu 
džiaugsmu klausėmės Tavo „Oi 
tu, sakai, sakalėli", kartu su 
Tavimi išgyvendami dainos 
vidinę šilumą ir skausmingą 
prasmę. 

„Deja, Lietuvą užgulė raudoni 
debesys — kraš te ner imas , 
b a i m ė , i švežimai . M e t a m s 
praslinkus, pirmaisiais lėktuvu 
bombardavimais pasiskardeno 
vokiečių-rusų karas, bet naujos 
viltys nepasitvirtino: ratai iš
važiavo, — rogės įvažiavo. 
Tačiau tai buvo lyg ir atoslūgis. 

„Vokiečiai Valstybės teatrą 
K a u n e pavadino Didžiuoju 
teatru. Čia tilpo dramos, operos 
ir baleto teatrai. Nežinau, kieno 
nutarimu ir pastangomis naujai 
buvo įsteigtas Operetės teatras. 
Buvo pakviesti solistai, parinkti 
choro dainininkai , paskir tas 
dirigentas, režisieriai, balet
meisteris. Orkestras buvo ben
dras — kar tu su opera ir baletu. 
Operetės teatro kūrime aktyviai 
dalyvavo ir Sofija. Istorinis 
įvykis buvo pirmosios operetės 
Lietuvoje, Leharo „Linksmosios 
našlės" pastatymas. Teatras 
pilnas, pritrūko bilietų. Viskas 
nauja, linksma, neįprasta po šio 
t e a t r o stogu. K i e k v i e n a m e 
„Linksmosios našlės" spektak
lyje salė perpildyta. Net rukus 
nauja premjera — to pat ies 
Leharo „Grovas Luksenbur-
gas". Šioje operetėje Sofija ir a š 
tapome partneriai . J i — gra
žuolė blondinė, jauna ir išdykusi 
mergaitė, o aš — jaunas daili
n inkas Br issardas . Buvome 
tada pačiame jaunystės žydėji
me. Teatrinis entuziazmas lie
josi per kraštus. Sunku apsaky
ti , koks džiaugsmas buvo dai
nuoti, vaidinti ir šokti, grojant 
puikiam operos orkestrui, dai
nuo jan t b a l s i n g a m choru i , 
šokant profesiniam baletui. Tai 
buvo patys laimingieji Sofijos 
Rudokienės metai . 

„Po kelių kitų premjerų, be
ruošiant įspūdingąją operetę 
„Mėlynąją kaukę" , raudonasis 
maras grįžo Lietuvon. Tapome 
bėgliais į nežinomą ateitį ir 
likimą. Visų buvo įvairūs keliai 
i r vargai, kol pasiekėme Ame
riką. 

„Su Sofija vėl susitikome Cle-
velande. Čia ji liaudies dainų 
motyvais sukūrė mažą operetę 
„Subatos vakarėlis". Tai buvo 
mūsų paskutinis susi t ikimas 
scenoje. 

„Saulėtoji Santa Monica tapo 
jos paskutinioji gyvenimo vieta. 

* 

A. a. Elena Bagdžiuvienė 

Šių metų kovo 6 d. 8 vai. ryto 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje šv. Mišiose 
buvo pr i s iminta pr ieš dešimtį 
metų amžinybėn iškeliavusi a.a. 
E l e n a Vertelkaitė-Bagdžiuvie-
nė. Šv. Mišias aukojo klebonas 
k u n . J o n a s K u z i n s k a s . Po 
gedulingų pamaldų visi velionės 
vyro Juozo Bagdžiaus buvo 
pakvies t i į „Dainos" valgyklą 
pus ryč iams . Pusryčius pradėjo 
kun . J o n a s Kuzinskas malda už 
mirusią . Be to, klebonas iš
r e i š k ė n u o š i r d ž i ą padėką 
mirusios vyrui už surengta tokį 
gražų pr is iminimą. Jo žodžiais 
t a r i a n t , „ N e d a u g yra šeimų, 
kurios savo art imuosius garbin
gai p r i s imena po tokio ilgo 
la iko" . 

Gerokai pasisot inus gardžiai 
pa ruoš t a i s pusryčių valgiais, 
Jono Jokubkos pakviesta , A. 
Repšienė t a r ė žodį. 

„ Š i a n d i e n ą s u s i r i n k o m e 
g a u s u s būrys d raugų bei pažįs
t a m ų k a r t u su še ima prisiminti 
t au r i ą Amerikos lietuvaitę, my
limą žmoną, motiną, uošvę, 
seserį ir močiutę a.au-Eleną Ver-
t e l k a i t ę - B a g d ž i u v i e n ę jos 
amž inybėn iškeliavimo dešim
t i e s me tų proga. Šį liūdną 
p r i s imin imą pradėjome šv. Mi-
šiomis, kur ių metu prašėme 
Aukščiausiąjį už velionės atlik
t u s darbus Dievui ir t au ta i šioje 
laikinoje žemiškoje kelionėje su
te ik t i jai amžina prieglobstį 
danguje. 

Po gedulingų pamaldų velio
nės vyro pakviesti susir inkome 
į š ias pata lpas t ruputį pasilsėti, 
užkąst i ir vienu kitu žodeliu 
p r i s imin t i a.a. Elenutę , kur i 

Po la imingų, saulėtu m e t ų pra
sidėjo didieji jos gyvenimo var
ga i , — moraliniai ir fiziški 
s k a u s m a i . Prieš šešiolika metų 
žūsta neišpasakytai jos mylimas 
s ū n u s J u r g i s , priesi p e n k i s 
mėnesius mirė vyra- Stasys. Jos 
pačios veik nepakei ami skaus
ma i prir išo ją pači . prie lovos. 

„ I š k a n k i n t a širdis suplakė 
pasku t in į kartą. 

„Teat re po spektaklių m u s ap
dovanodavo gėlėmis Dabar , po 
p a s k u t i n i o gyvenimo spektak
lio, kai saulės šešėlis paliko 
Tave , Sofija, apsunkintom šir
d im ats isveikiname Tave taip 
p a t papuoštą gėlėmis. 

„Tu palikai mus ir žiūri į mus 
j a u iš t ena i , iš ANAPUS SAU
L Ė S . IŠ ANAPUS. Sudiev!" 

1979 m. kovo 5 d. iškeliavo iš 
mūsų tarpo. 

Velionė gimė, augo ir mokslus 
b a i g ė Chicagoje . N u o p a t 
jaunystės įsijungė į lietuvišką 
veiklą. Priklausė „Margučio" 
radijo programos vaidintojų ir 
d a i n i n i n k ų g rupe i , k u r i a i 
vadovavo a.a. Antanas Vana
gaitis. Taip pat Jaunal ie tuvių 
organizacijai, o vėliau Amerikos 
Lietuvių Romos katal ikų mo
terų sąjungos 46-tai kuopai, ku
rioje i šbuvo sek re to re i k i 
mirt ies. 

Ištekėjusi už Juozo Bagdžiaus, 
su kuriuo išgyveno daugiau 
kaip 25 metus, jie abu įsijungė 
į patriotines organizacijas: Altą, 
Balfą, Vytauto Didžiojo šaulių 
r i n k t i n ę , M a r ą u e t t e P a r k o 
L i e t u v i ų namų s a v i n i n k ų , 
R.L.B-nės Marąuette Parko apy
l inkę ir t.t. Nors ji nebuvo ma
čiusi Lietuvos, bet ji sielojosi jos 
l ikimu, todėl ir savo aukomis 
r ė m ė L ie tuvos l a i s v i n i m o 
veiksnius. 

A. a. velionė buvo kukli , 
sumani ir darbšti. J i iškeliavo 
ta ip net ikėtai , atsigulusi t ik 
pa t ikr in t i sveikatos. Iškeliavo 
pal ikdama dideliame liūdesyje 
vyrą, sūnų su šeima, brolį, k i tus 
gimines bei pažįstamus, organi
zacijas, kurioms ji priklausė. 
Velionė palaidota Šv. Kazimiero 
liet. kapinėse Chicagoje. 

Esu dėkinga jos vyrui Juozui, 
sūnui Jonui su šeima už tokį, 
nors liūdną, savo žmonos ir 
mamytės surengtą jos dešimties 
metų mirt ies prisiminimą. 

Liūdinčiam vyrui Juozui ir 
sūnui Jonui su šeima linkiu iš
tvermės. Linkiu ir toliau tęs t i 
š ias garbingas tradicijas. 

O Tu, miela Elenute, ilsėkis 
ramiai savo gimtinės žemelėje". 

Dar žodį tarė Amer. Liet. Ro
mos katal ikių moterų sąjungos 
46-tos kuopos atstovė Eva A. 
Lukas. Kalbėtoja, nors trumpa
me savo žodyje, priminė a.a. 
E l e n o s d a r b š t u m ą , p a r e i 
gingumą ir didelę meilę tėvų 
kraš tu i ir savo gimtinei. Reikia 
pasakyti , kad dalyvavo visos 
ALRK moterų sąjungos valdy
bos narės šiame pagerbime. 
Pusryčiams einant prie pabai
gos, visiems, dalyviams, kurių 
buvo apie 80, velionės vyras 
t a r ė padėkos žodį. Tuo ir buvo 
šis prisiminimas baigtas. 

An t . R e p š i e n ė 

Sofija Kudokienė ir Petras Maželis „Subatos vakarėlis" scenoje Clevelande. 

MŪSŲ VEIKLA 
• Prof . dr . Vio le ta Keler 

t i e n ė skaitys paskaitą „Litera
t ū r a Lietuvoje" balandžio 28 d. 
7:30 v. vak. Balzeko Lietuvių 
kul tūros muziejuje. 

• M o t e r ų gildija (Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus) 
turės savo metinį renginį — 
pavasar inę stipendijos madų 
parodą su pietumis — Riverside 
Country Club balandžio 15 d. 11 
v.r. Madas modeliuos ..Bellis-
simo" modeliuotojos. Dėl rezer
vacijų kreiptis į Lucy Zurlienę, 
tel . 927-3877. 

• Dai l . J . P a u k š t i e n ė s kū
r in ių p a r o d a gegužės 12-21 
dienomis vyks Čiurlionio gale
rijoje, Jaunimo centre. Parodos 
at idarymas bus gegužės 12 d., 7 
vai. vak. Parodą ruošia „Kerna
vės" tunto vyr. skaučių „Emili
jos Platerytės" ir „Verpsčių" 
būreliai . 

• D a n g u o l ė V a l e n t i n a i t ė , 
LB Social inių r e i k a l ų t a ry 
b o s p i rmin inkė , i r mok . Biru
t ė Nav ick i enė bus pagerbtos 
balandžio 15 d. Lietuvių centre, 
Lemonte, ruošiamame Ame
rikos Lietuvių respublikonų Il
linois lygos metiniame bankete. 
Lietuviai respublikonai kasmet 
savo atžymėjimų bankete pa
gerbia tais metais visuomeni
nėje ir pol i t inėje veikloje 
pasižymėjusius asmenis. 

Vėlyvą 1970 metų rudens 
vakarą, būdama pirmo kurso 
studenčioke, nedrąsiai pravė
r iau Vi ln iaus un ivers i te to 
mažosios salės Čiurlionio gat
vėje duris. Pravėriau ir sustin
gau. 

— Įeik, įeik, — paragino,kaip 
man pasirodė, labai elegantiška 
moteris. 

Visi klausiamai žiūrėjo. 

— Aš į ansamblį, — praleme
nau. 

— I dainų ir šokių? (Mat, tuo 
metu vyko priėmimas į labai 
populiarų Vilniaus universiteto 
Dainų ir šokių ansamblį). 

— Ne, į tą kitą, — iš baimės 
užmiršau ir pavadinimą. 

— Tai tada čia pataikei. Ateik 
ir sėskis. Kas tau apie mus 
papasakojo? 

— Niekas... Aš tik girdėjau la
bai gražiai dainavo tokią 
dainą... apie antelę. (O buvo 
taip... Per vieną paskaitą per 
auditorijos atdarą langą atvin
giavo daina. Dėstytojas sustojo 
kalbėjęs ir tik pasakė: pasiklau
sykim. Senų mūrų apytamsė 
auditorija ir liūdna melodija 
p a d a r ė tokį įspūdį, kad 
nejučiom pradėjo rinktis ašaros 
akyse. ,.— Tai etnografinis an
samblis", — pasakė dėstytojas.) 

Visi uždainavo: 

Plaukė untela, 
Plaukė sieroja. 
Par vidur ažaralio, 
Par vidur ažaral 
— Ar šita? 
Aš linktelėjau. 

— Čia jau savas žmogus. — 
pasakė kažkas. 

Taip ir buvau pr i imta į 
Vilniaus universiteto etnogra
finį ansamblį, vėliau pasiva
dinusį folkloriniu ansambliu 
„Ratilio". 

Penketas metų praleista kar
tu su juo. Ansamblis buvo tikra 
t au t i škumo mokykla. Mes. 
dažnai atėję iš bjaurios propa
gandinės atmosferos, per repe
ticijas buvom mokomi įsi
klausyti į l ie tuvių liaudies 
dainą. į žodžius; buvom mokomi 
pajausti tos dainos dvasią, 
supras t i ir sua r t ė t i su 
žmonėmis, kurie per amžius 
išlaikė šį tur tą ir perdavė 
mums, kad galėtum atiduoti ki
tiems... Dabar galiu drąsiai teig
t i — ką davė ansambl i s , 
neišmokė nei mokykla, nei uni
versitetas. Tą gerai žinojo uni
versiteto profesūra. Prisimenu, 
ka ip L ie tuv ių t a u t o s a k o s 
egzamino metu profesorius 
Donatas Sauka, pamatęs mane. 
tiek pasakė: .,— Tu dainuoji 
etnografiniam ansambly, ar 
ne?** Ir paėmęs egzaminų 
knygelę parašė 5. Tuo tarpu, po 
egzaminų , Sarb iev i j aus 

kiemelyje susis tabdė mane 
pokar io m e t ų t a r y b i n ė s 
„l i teratūros" žinovė docentė 
Liudvika Lisenkaitė. kuri kažin 
kodėl buvo tam egzamine ir 
sako: 

— Už tai nebūčiau rašiusi 5.o 
a t v i r k š č i a i , būčiau gerai 
paklausinėjusi. Gal per tas repe
ticijas neturi laiko studijuoti. 

Ir nuėjo. Aš jai pavymui 
iškišau liežuvi. 

Vilniaus universiteto folklo
rinis ansamblis „Ratilio" įsikū
rė 1968 m. Prisimenu buvo 
pasakojama tokia istorija: važia
vusi grupė Filologijos fakulteto 
studentų autobusu į kažin kokią 
ekskursiją ir dainavusi iki 
užkimimo įvairias l iaudies 
dainas. Kartu važiavusi ir muzi 
kologė Aldona Ragevičienė 
pasiūliusi visiems susiburti ir 
įsteigti etnografinį ansamblį. 
Aldona Ragevičienė sutiko būti 

vadove. Ne visi keliaunininkai 
atėjo į pirmąją repeticiją, bet 
kurie atėjo, nepaliko ansamblio 
iki baigė universitetą. Taip 
gimė bene pirmasis visoje Lietu
voje tokio tipo ansamblis. 

Ansambliui teko pergyventi 
ne vieną sunkų bandymą. 
Galbūt sunkiausias — 1973 
metai. Pirmajai vadovei pasi
t raukus, ansamblis atsidūrė 
kryžkelėje. Prisimenu tas die
nas: kad ir be vadovės, bet vis 
tiek renkamės visi į repeticijas. 
Mus gąsdina: be vadovės an
sambliui neleis egzistuoti... Ne
vilčiai pasiekus viršūnę, atėję 
vieną dieną į repeticiją, randam 
Laimą Burkšaitienę, kuri an
samblį prikelia naujam gyveni
mui. 

Nuo 1977 metų ansambliui 
vadovauja energingoji Zi ta 
Kelmickaitė. Geriausiai bus ją 
apibūdinęs t au to sak in inkas 
Norbertas Vėlius: „Kiekvieno 
kolektyvo „sėkmė priklauso nuo 
vadovo intelekto, pažinties su 
folkloru. Zita šiam darbui pasi
rengusi geriausiai —ji yra šauni 
tautosakos rinkėja". 

Sunku aprašyti ansamblio at
mosferą — mes buvome vienos 
šeimos vaikai: dažnai išdykę ir 
nedrausmingi, bet nebuvo nuo
širdesnių ir labiau mylinčių 
liaudies dainą už mus. Nes kas 
nemylėjo, su mumis nepasiliko. 
Ansamblis nebuvo per daug 
lepinamas universiteto admi
nistracijos. Kiekvieną tautinį 
kostiumą reikėjo prašyte išpra
šyti, o apie tikrą, etnografinį, 
nei sapnuote nesapnavom. 
Todėl ir atidarinejom močiučių 
skrynias ir vežėm atgal į Vilnių 
kas prijuostę, kas skarelę, kas 
sijoną... „Rinkome kaimuose 
drabužius, apavą (klumpes) iš 
močiučių, diedų. J u o s brangi
nome kaip relikvijas. Palikdami 
ansamblį, perduodavom savo 
įpėdiniams. Dažnai su ašaromis-
akyse. Tokia šilta buvo at
mosfera. Po kaimus važinė-
davom. po dzūkus, aukštaičius", 
— prisimena Kazys Jonušas per 
ansamblio 20-mečio iškilmes. 

Tai ne dabar! Pr ieš keletą 
metų apsilankius Lietuvoje, 
teko vėl pabuvoti „Ratilio" kon
certe. Nepažinau, kai išėjo į 
sceną. 

— Ar t ikra i čia mūsų an
samblis? — klausiu ansamblio 
ve te ranę L ionginą Lanke-
lytę-Gudelienę. — Iš kur šitie 
ponai su tokiais gražiais dra
bužiais? — nerimstu gero pavy
do graužiama. — Mes gi buvom 
tikri ubagair nuvyti nuo švento
riaus. 

— Pasikeitė mūsų ansamblis, 
— linguoja galva mano draugė 
Lionginą. — bet t ik į gerą, t ik 
į gerą. 

Kad į gerą — matau ir aš. Jau 
vien tik pamačius kuo jie groja, 
švilpia, kankliuoja, pučia: smui
kas, kanklės, birbynės, skudu
čiai, lumzdeliai , švi lpukai , 
švilpynės, ragai!... O daini
ninkai! Vieną po kitos keičia 
dainą, tai solo pagiedota, tai 
dueto, tai viso ansamblio. Ir, 
žinoma, sutartinės. O kur dar 
žaidimai, šokiai, pasakojimai! 
Profesionalai, ne kitaip! O iš 
tikrųjų, t ik studentai, suvažia
vę iš Dzūkijos. Žemaičių, Aukš
taitijos, Suvalkijos... 

Ansambliui ..Ratilio" plojo 
Prancūzijos. Švedijos žiūrovai, 
Punsko lietuviai. Plojo beveik 
visa Lietuva. 

Ateikim ir mes jiems pa-
plot Tikėkit, bus už ką Jei 
Patikėkit — bus už ką. O jei 
netikit manim, pasiklauskit 
ki tų Bostone gyvenanč ių 
„ratiliokų": Gitos Kupčinskie
nės. Aido Kupčinsko. Perkūno 
Krukonio. 
Zita Lebedž iū tė -Krukonienė 
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Pastabos ir nuomonės 

PREKYBA SU SAVO 
KRAŠTU 

,JDrauge" (kovo 10 d.) pasirodė 
įdomus J. Žygo straipsnis „Kai 
galvos ima svaigti", kur jis 
išdėsto visą eilę svarbių minčių 
ir atkreipia dėmesį į daug 
teisingų faktų. Pasižūrėjus į iš
ke l tus įvair ius re iškinius , 
r e ikė tų pagalvot i ir apie 
k i tok ius faktus , J. Žygo 
nesuminėtus, kurie mus gal 
prives prie kitokių išvadų. 

Kaip J. Zygui, taip ir man gal 
dar labiau suskaudo širdį, kad 
lietuvių prekybiniai interesai, 
kaip spaudoje buvo minėta, 
buvo parduoti ne lietuvio. Ir dar 
buvo parašyta, kad tiems in
teresams bus atstovaujama 
Simono Volonskio užsienyje, 
ta ip pat ne lietuvio. Kitaip 
sakant, lietuvio ekonominiai 
reikalai perkami ir parduodami 
kitataučių. Ne tik kitataučių, 
bet asmenų, kurie,atrodo,visai 
nekompetetingi tokiam uždavi
niui, jei remsimės spaudos infor
macija apie pasirašytas sutartis. 

Bet sakykit, kas dėl to yra 
kaltas? Pirmoj eilėj, žinoma, 
m a s k v i n i a i suvaržymai ir 
komunistinė biurokratija, antra, 
l i e tuv ia i ne tur i užsienyje 
paž į s t amų kontaktų, nes 
daugiau kaip 40 metų turėjo 
viską daryti per Maskvą ir dėl 
tos dešimtmečiais egzistavusios 
izoliacijos dabar gal nesiorien-
tuoja, kas geriausia daryti 
prekybos srityje. Tai ar teisinga 
išeiviams sėdėti rankas sudėjus 
tokioje situacijoje ir leisti, kad 
tautos interesus kiti pirktų ir 
parduotų, kada gal gali būti 
atvejų, kur galima būtų iš čia 
padė t i , než iūr in t visokių 
suvaržymų? 

Teisingai tvirtinama straips
nyje, kad „Mūsų pareiga turėtų 
būti stiprinimas Lietuvos lais
vės proceso, bet ne Maskvos im
perijos'". Tik nepasakyta kaip, 
nes su Washingtono Valstybės 
departamento pagalba tarptau
tinės milžiniškos firmos skolins 
pinigus ir prekiaus su Maskva 
jau gal greitai, nežiūrint, ar jie 
supranta ar ne apie marksiz
mą-leninizmą. Užuot aimana
vus, kaip teisingai J. Zygas 

RIMTIES 
VALANDĖLEI 
(Atkelta iš 3 psl.) 

j iems padėti yra kiekvieno 
pareiga. Tai turėtų niekad 
neužmiršti kiekvienas krikščio
nis. 

Kristus mirė ir prisikėlė ne 
pagerinti žmonių medžiaginį 
gyvenimą, bet už žmonių sielas. 
Kaip matome, kur plinta ir stip
rėja krikščionybė, ten kyla ir 
pasaulinė civilizacija, medžia
ginė gerovė. 

Vysk. Vincentas Brizgys 

sako, kad „Kiekvienas doleris, 
kol jis per Maskvą eina, prisi
deda prie jos palaikymo", gal 
reikia rasti kelius, kur tie nors 
keli doleriai neitų į Maskvą, o 
lietuviams. 

Laikau, kad visai pagrįstai J. 
Žygas teigia, kad „Besirū
pinantieji organizuoti ūkinius 
ryšius turėtų aiškiai žinoti, 
kuria linkme ta ,ūkiskaita' 
eina" Ir ne tik tai, bet niekada 
neužmiršti išeivijos politinių 
uždavinių. Iš kitos pusės, jei ten 
suvaržymų nebūtų, tai jiems ir 
išeivių pagalbos nereikėtų, 
j iems norint emancipuotis 
ekonominėje srityje. 

Strapsnis nesibijo iškelti ir 
kitą opų klausimą: dovanas 
taut iečiams įvairiems pro
jektams. Išeiviai dosniai 
prisideda specifiniams uždavi
niams, nes jaučia, kad be jų 
pagalbos tie projektai nebus gal 
visai įvykdyti,nežiūrint, kad jų 
įkūnijimo atsakomybė turėtų 
būti dabartinės valdžios. Tačiau 
ne turė tume užmiršti, kad, 
nežiūrint, kokios svarbos tie 
kultūriniai ir tautiniai projektai 
bebūtų, mums turėtų likti aukų 
ir svarbiausiai bei efektingai 
politinei veiklai užsienyje. 
Negalime kaltinti išeivių, jei jų 
dosnumas pasisuka nauja kryp
timi, kada veiksnių politinė 
veikla šiais kritiškais laikais 
neparodo tinkamo aktyvumo. 

Sutinkame su autoriaus tvir-
t in imu, kad „Į taut inio 
atgimimo procesą norėjome 
įsijungti ne tik plojimu, bet ir 
realia pagalba". Gal mes ir 
toliau realiai galvodami turė
tume ieškoti būdų atrasti kelius 
t a i pagalbai. Šiais laikais 
neužtenka būti patriotu, reikia 
būti gudriu patriotu padėti 
tautai. 

Užtat šis straipsnis, nors ir pa
sitarnavo iškeldamas įvairius 
klausimus, abejones ir įspė
jimus, paliko mus be atsakymo, 
kas daryti ir kaip daryti gyve
nimo realybėje, kurioje šalia 
stalinistų gyvena ir patriotai 
lietuviai, kur pasaulio galybės 
atrodo pradės finansuoti Mask
vą, neatsižvelgdamosyar Lietu
va laisva ar ne, kur susipratę 
tautiečiai kasdieną kovoja už 
kultūrinį, religinį, tautinį ir 
ekonominį išsilaisvinimą,nežiū
rint represijų. 

Nėra abejonės, kad beveik be 
išimties visi išeiviai siekiame to 
paties: tautiečiams padėti ir 
veikti tautos išsilaisvinimui. 
Ski r iamės kartais tik dėl 
metodų to pasiekti, užtat gerai, 
kad abejonės ir pasiūlymai 
iškyla. Duok, Dieve, kad pa
našūs dialogai išeiviją suar
tintų. 

Jonas Pabedinskas 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ! 
At Holy Cross Hospital. "We care for the vvhole 
person — body. mind and soul." Weve been 
serving Chicago and suburban communities 
since 1928 with services that include: 

Foot Care Centtr (471-5550) 
Physician Reterral Nelwork (471-6703) 
Courtesy Van (471-5899) 
Serving Our Seniors (471-7321) 

Adult Oay Care C e r ' v (471-7300) 
Matemily Services (471-5849) 
Artfintis Trealmenl Center (471-5550) 
Rehabihtation Department (471-5694) 

IHOLY CROSS 
ĮHOSPITAL 
I 2701 W M I t M Street. CMut* 

471 

Holy Cross Hospital Buildmg tor The Future and Your Vfell-Being 
Moly C'OSS Hoso>u! 'S 0«">a ano otMti b» TV Sis'e'S 01 Sun! Cisunif oi O'CHO 

EASTER GREETINGS 
Happy Easter From 

SOUTHVVEST SAVINGS * LOAN ASSOCIATION 
3525 W. 83rd St., Chicago, Illinois 436-4600 

4062 Soutrmeet Hwy., Hometown, Illinois 636-2700 
9640 S. Pulaskl, Oak Lawn, Illinois 424-6400 

MANOR FEDERAL MVISION 
5830 W. 35th St., Cicero, IHInoto 856-0800 

Linksmų Šv. Velykų 
Linki 

OUASAR TRAVEL 
AGENCY 

2440 VV. 63rd St. 
Chicago, III. 

925-6400 

Happy Easter To Our Friends And Patrons 
Courtesy of 

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

Phone: 927-3500 
Best VVishes To One And Ali On This Holy Easter Sunday 

From 

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

Best VVishes To Our Friends And Associates For A Happy Easter 
Courtesy of 

EDVVARD HINES LUMBER CO. 
Phono: 767-8300 

4626 VVest 63rd St., Chicago, Illinois 

Happy Easter 
71 st 6 VVESTERN 

CURRENCY EXCHANGE 
7056 S. VVestern Ava. , Chicago, IR. 

476-2721 
Checks Cashed — Money Orders 

VVestern Union — License Renewal 

Happy Easter 
To Our Many Friends 

Courtesy of the 
EGAN FUNERAL HOME 

Phone; 582-2000 
3700 Weet 63rd St. 

Chicago, III. 

Happy Easter 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
COZZt IRON & METAL CO. 

2500 S. Paulina 
Chicago, IR. 

Tatophono: 254-1200 

Happy Easter 
ALL-RITE AUTO UPHOLSTERY 
5955 S. Kedzie, Chicago, III. 

918-1703 
One Day Service (Most Jobs) 

Complete Interior Repairs 
Insurance VVork VVelcome 

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

730 N. Wabash 
Chicago, IN. 

Phona:787-8040 
BISHOP TIMOTHY LYNE 

Happy Easter 
From 

MARTIN MUFFLER SALES 
6547 S. VVaatarn Ava. 

Chicago, IN. 
737-8200 

"The Muffler Pioneer" 

Happy Easter 
From 

STANLEY YURKUS 
2448 W . 71st, St., Chicago, I I I . 60628 

737-5529 
"AUDYKLA JUOSTA" 

Lithuanian Costumes & Gifts 

Linksmų šv. Velykų Linki 
IAMA STATIONERS 

6239 S. Kedzi* 
776-9102 arba 776-9341 

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

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

Happy Easter 
From 

JAY DRUGS 
2759 W. 71 st St. 

Chicago, III. 
476-2206 

Open Mon. thru Sat. 9 A.M. to 9 P.M. 
Sunday 9 A.M. to 5 P.M. 

Happy Easter 
DAINA RESTAURANT 

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

Open Tuesday thru Sunday 
8 A.M. to 8 P.M. 
Ctosed Monday 

Happy Easter 
From 

LAWN LANES 
6750 S. Pulaskl 

Chicago, III. 
582-2525 

Open Bow1ing Easter Sunday 

K 6 S PHARMACY 
" A Family Drug Center" 

VVe Honor Ali Insurance & VVelfare Plans 
Free Neighborhood Prescription 

Delivery Service 
476-8008 

2601 W. 59th 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji P I R K T I ar P A R D U O T I 
N A M U S per šią js ta igą. p r a š o m e 
paminėti, kad esate a rba .norite būti 
Rimo S t o n k a u * k l i jentais Nuosa
vybes Įka inav imas n e m o k a m a i . 

m Mis, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąž -
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

Happy Easter 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
CRAWFORO SAUSAGE CO. 

— Daisy Brand Meat Products — 
Pnona: 277-3095 

2310 S. Pulaskl, Chicago, III. 

Best VVishes To One And Ali 
On This Holy Easter Sunday 

From 
ST. DANIEL THE PROPHET CHURCH 
REV. FR. CHARLES F. KELLY, PASTOR 

Phone: 566-1223 
5330 S. NashvIHa, Chicago, M. 

Linksmų Šv. Velykų Linki 
CRONIN CLEVER CLEANERS 

3357 W. 63rd St. 
Chicago, IN. 

7 7 8 4 3 3 2 
VVedding Gowns & Orapes — 

Our Specialty 

Happy Easter To Our Many Friends 
, From the 

AVENUE 
PICTURE FRAME SHOP 

Phone; 525-7911 
2301 West Behnont Ava. 

ChiCACO, M . 

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

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

464-2474 
Open Monday thru Saturday 

6 A.M. to 6 P.M. 

No. 424 — 53 * Kol ln . 2 butų apt Tik 
694,900! 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 paskam
binkite te le fonu . Mūsų pardavėja i 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar. 

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

FOR SALE 

Parduodamas naujas, lietuviš
kas tautinis kostiumas iš Lietuvos. 

Kreiptis 471-2308 

ŠIMAITIS REALTY 
V i k t o r a s Š ima i t i s , Reg. Brokeris 

Nuosavybių pardavimas. Income Tax 
5953 S. Kedzie Ava. 

Chicago, IL 60629 
Tai. 436-7878 

O n f c Į j L . KMIECIK REALTORS 
" 7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 
Jei norite parduoti arpirKti savo nuo

savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Scerbaltei Mayer del sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų Įkainavimo. 

MISCELLANEOUS 

O L D F A S H I O N E D C A N D I E S 
6210 Cermak 
Beraryn, IN. 
766-6669 

Home of French Cream 
Chocolate Novetties 

Ali Types of Boxed Candies 

Happy Easter 
A.P.S. CLE. 'ERS 

671h 8 Ketfzie. 7 /8 -4894 
DAD'S CLOTHES CARE CENTER 

2617 W. 63rd St. 
476-2440 

CtliC4HJO, IH, 

CDENS OPTICtANS 
4143 W. 63rd St., Chicago, IH. 

585-7800 
5569 W. 951h St., Oak Lawn, IH. 

499-3656 
Prescriptions Filled 
Frames Repaired 

HELP VVANTED 

AUTO TUNE-UP TECHNICIAN 
Full Ume. Good pay and benefits. We 
furnish uniforma. M u a spaak Enlgish. 

SPARKS TUNE UP 
14519 S . Cicero 

Midlothian, IL 
389-5900 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 VVest 95th Street 

Tel . — GA 4-8654 

Happy Easter 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
SLUOGE REMOVAL ANO 

SEVVER SERVICE 
Phone; 889-5175 

2315 Waat Moffat, Chicago, m. 60647 

Happy Easter 
From 

SUZ DEUCATESSENS 
6743 W. Archer 

228-1136 
3116 W . 43rd 

523-9533 
Ouality Polish Sausage 
Choice Luncheon Meat 

Food Specialties 

Best VVishes To Our Many Friends 
For A Happy Easter 

Courtesy of 
COMPLETE AUTO SERVICE 

Phone; 254-2241 
4542 S. VVaatarn Ava. 

Chicago, m. 

Happy Easter From 
JOE 6 FRANK'S 

HOME MAOE SAUSAGE 
581-0639 

3334 N. 8 — m m 
283-0310 

KENtrS FAMILY BOVVUNG PRO SHOP 
3205 W. 59th, Chicago, III. 434-1800 
Columbia - AMF - Brunswick - Ebonite 

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

Tues. & Thurs. 12 to 8 P.M 
Sat. 11 A.M. to 5. P.M. 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

L icensed . B o n d e d , Insured 
Nauji darba i ir pa ta isymai . Vir tuvės 
ir vonios kab ine ta i . Ke ram ikos ply
telės Karš to v a n d e n s tanka i , pom
pos. I š v a l o m e u ž s i k i m š u s i u s 
vamzdžius. 
BEN S E R A P I N A S 6 3 6 - 2 9 6 0 

U E K T R O S * 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Linksmų šv. Velykų 
Linkime savo draugams 

TATRA INN 
6040 S. Pulaaki, Chicago, IN. 

582-8313 
Polish Smorgasbord 

Polish & American Cuisine 
Open Tuesday thru Sunday 

For Lunch & Dinner 
Call For Reservations 

Happy Easter 
VACATION VVORLD TRAVEL INC. 

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

Complete Travel Services 
Honeymoon specialists 

No Charge For Our Services 

Happy Easter 
To Our Many Friends 

Courtesy of the 
LEITZA OIE 4 TOOL CO., INC. 

Phone; 271-1408 
5462 N. Daman Ava. 

Happy Easter 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
LAVVNDALE AUTO BODY 

Phone: 788-1133 
3101 S. RMgeiand 

Beraryn, IH. 

Happy Easter 
G 6 K AUTOMOTIVE 

5826 S. VVeatem Ave. 
Chicago, III. 

925-6630 
Complete Auto Mechanical & Body Work 
Foreign & Domestic — Insurance Approved 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

Happy Easter 
From 

MT. GREENVVOOO 
HARDVVARE 6 SUPPLY 

3124 W. 111th 
Chlcftoo, III. 

881-9770 

Happy Easter 
To Our Many Friends And Patrons 

Courtesy of 
MIDWAY PHARMACY, INC. 

Phone; 767-9155 
Dollar Off With Vitamins 

4324 Weet 63rd St. 
Chicago, M. 

Best VVishes To Ali 
For A Happy Easter 

Courtesy of 

A FRIEND 

MOOELL FUNERAL HOMES 
5725 S. Pulaaki Rd. 

Phone: 767-4730 
Chicago, III. 
7710 S. Caaa 

852-3595 
IH. 

Happy Easter 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
LEE TELEVISION SERVICE 

(ELECTRONICS) 
3422 W. 63rd St., Chicago, III. 

Tel.: 471-1619 

Happy Easter 
DOUBEK PHARMACY AND 

MCD4CAL SUPPLY 
3846 W. 63rd St., Chicago, M. 

TVe Specialize m Colostomy. Entreal 
And Diabetic Supphes 

Best VVishes To Ali 
On This Holy Easter Sunday 

From 
ST. TARCISSUS CHURCH 

6020 W. Ardmore 
Chicago, M. 

763-8228 

WESTLAWN CURRENCY EKCHANGE 
VVishes Ali Our Lithuanian Friends 

A Happy Easter 
4021 W. «3rd St., Chicago, M. 60828 

767-7638 
Instant Renewal of License Platės 

And City Stickers 

Happy Easter 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
LOYAL CASKET CO. 

Phone:722-4088 
134 S. CaJHornla Ave. 

Chicago, M. 

Best VVishes For A 
Happy Easter 
Courtesy of 

UNIVERSAL METAL HOSE CO. 
2133 S. Kedzla Ave. 

Chicago, IH. 
277-0700 

V . T . E L E C T R I C C O . 
L icensed, I nsu red — B o n d e d 

436-6937 
Elekt ros ir n a m ų apš i ldymo 

s is temų p a t a i s y m a i . 
V y t a u t ą * T a r a s 

V E N C K A U S K A S , I N C . 
B u i l d e r s & R o m o d e l i n g 

• PorcMes S Decks • Floor & Wall Tile 
• Aluminum Sidmg & Tr im • Kitchen & Baths 
• Masonry »Rec Rooms 
• Additions •Insurance Repais 

J o e ( 3 1 2 ) 5 8 2 - 7 6 0 6 
P e t e r ( 3 1 2 ) 4 4 8 0 1 1 3 

MARO.UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia )ų 

re ikmenis . Pas inaudoki te patogiu 

p lanu at idedant pasir inktus reiK-

men is ypa t inga i p roga i . Pilnai 

užbaigtų foto nuotraukų aptarna

v i m a s A t ida ry ta p i rmad ien i ir 

ketv i r tadieni vakara is iki 8 valan

dos. An t rad ir t reč iad susikalbesit 

l ie tuviškai . 

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

ST. 

Best VVishes To Ali On This 
Holy Easter Sunday 

From 
THE PAROCHIAL FAMILY OF 
MICHAEL ARCHANOEL CHURCH 

4821 S. Daman 
Cfilcs0O, IH-

523-1248 

Best VVishes On This 
Hoty Easter Sunday 

From 
ST. THECLA CHURCH 
REV GERALD ROGALA 

8725 W. Devon Ave. 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS A N D 

A D D I N G M A C H I N E S 

N u o m o j a . P a r d u o d a , Ta iso 

Virš 50 metų pa t i k imas jums 

pa ta rnav imas 

5 6 1 0 S . P u l a s k l Rd . , C h i c a g o 
P H O N E — 5 8 1 - 4 1 1 1 

INCOME TAX 
SERVICE 

Dabartiniai paiamų mokesčių (Statymai 
žymiai apsunkino ir ateityje apsunkins 
metinį mokesčių formų užpildymą 
Profesionaliam, sąžiningam ir konfi
dencialiam patarnavimui kreipkitės 

Pranas G. Meilė, CPA 
2 6 4 9 W e « t 6 3 S t ree t 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 2 9 

T a i . : Ras t inė — 7 7 6 - 5 1 6 3 
N a m ų — 6 3 6 - 5 3 4 7 

Linksmų šv. Velykų 
Lietuviams Linki 

THE AMERICANA 
HEALTHCARE CENTER 

Residentai ir tarnautojai 
9401 3 . Kottnsr 

Oak Lawn, IN. 
423-7882 

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

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tel . M S - 8 8 2 4 

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

VALOME 
KILIMUS. BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 



LIETUVIAI FLORIDOJE 

Daytona Beach, FL 
SVEIKINAME 
KAZIMIERUS 

Kai lietuviškajame, mažame 
telkinyje nėra didelės veiklos, 
t a i ir socialiniai šeimų bend
ravimai, švenčiant vardines, 
gimtadienius, šeimos šventes, 
t ampa prasmingomis pramo
gomis. Būna tada progos nuo
širdžiam pabendravimui, o kar
tais švystelėja ir kultūrinių mo
mentų prošvaistės. 

Kovo 4 d. šventėme inž. Kazi
miero Barūno vardadienį, drau
ge prisimindami jo vedybinio 
gyvenimo sukaktį bei Kazimie
ro gimtadienį. Taip nut inka 
kasmet, kad nemažas būrys 
Jadvygos ir Kazimiero Barūnų 
pačių artimiausių bičiulių būrys 
sulekia maloniam pasižmonėji-
mui ir atšvenčiame tas gražias 
šeimos sukakt is . 

Taip nut iko ir šiais metais. 
Seimininkai vaišingai ir sve
t ingai pr iėmė svečius. Vaišių 
metu kukli bet įdomi kultūrinė 
valandėlė. Mūsų rašytoja Birutė 
Pūkelevičiūtė, apdovanota dide-
l i a i s g a b u m a i s žodžio i r 
aktoriškais talentais, pirmoji 
prabilo labai įdomiu žodžiu apie 
šv. Kazimierą. Kaip tik tą dieną 
Lietuva šventė didžiąją mūsų 
tautos kunigaikščio sugrįžimo iš 
išniekinimo į katedrą, savo 
buveinę, šv. Kazimiero šventę. 
Rašytoja svečius vedė šv. Ka
zimiero gyvenimo keliais, iš
sakė jo gyvenimo būdą, šventu

mą iki altoriaus garbės. Tai 
buvo iškilmingas, šventiškas ir 
tai dienai labai t inkąs žodis, kuo 
svečiai nepaprasta i domėjosi, 
gėrėjosi, nes tokių valandėlių 
tepasitaiko taip re ta i . 

Sietyno vardu žodį tarė oper. 
sol. Juoze Daugėlienė, pasvei
kindama Barūnus vardinių pro
ga ir paryškino Barūnų įnašą į 
Sietyno choro veiklą. Jadvyga, 
gražus sopranas, o Kazimieras 
S ie tyno n u o l a t i n i s žodžio 
interpretatorius. 

K lubo p i r m i n i n k a s J o n a s 
Daugėla, prieš pakel iant šam
pano tostą, pasveikino vardu
vininką Kazimierą, visą šeimą, 
pažymėdamas , kad B a r ū n ų 
ats ikėl imas į šį lietuvių telkinį 
visapusiškai praturt ino ir kul
t ū r i n į gyvenimą. Pal inkėjo 
sėkmės ir gražios ateities, o sve
čiai sudainavo jiems valio, valio, 
Ilgiausių metų jiems valio. 

Svečių tarpe buvo kun. dr. K. 
Ruibys, prieš vaišes sukalbėjęs 
maldą, o vėliau taip pat tarė ir 
sveikinimo žodį. Kalbėjusieji pa
sveikino ir svečią kun. dr. K. 
Ruibį, palinkėdami taip pat 

A.tA. 
LEONIDAS JARAS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1989 m. kovo 22 d. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Valerija, duktė Rita, 

žentas Kęstas Palulonis, anūkai Rimas ir Rūta; Lietuvoje 
brolis Vacys su šeima ir kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Priklausė ALT'ui, Krikščionių demokratų sąjungai, Atei
tininkų organizacijai. 

Kūnas pašarvotas pirmadienį, kovo 27 d. nuo 3 iki 9 v.v. 
Petkus-Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks antradienį, kovo 28 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas j Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 
Vietoje gėlių prašoma aukoti Tautos Fondui. 

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

Nuliūdę žmona, duktė , brolis , anūkai ir kiti giminės. 

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

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/Jr. Vytautas Našlėnas. Smulkesnių žinių teiraukitės 

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

21OO Bloor St. West, Toronto, Ont. Canada M6S 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 

HepOS 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. West, Toronto, Ont. Canada M6S1M7 

gražios ateities. 
Pabaigoje seimininkas Kazi

mieras Barimas paskaitė savo 
dukros pa t r io t in į e i lė raš t į 
Lietuvai, kas taip pat tiko 
šventės progai. Abu šeimininkai 
pabaigoje padėkojo ir visiems 
svečiams už atsilankymą bei 

išreikštus linkėjimus. 
Ši Barūnų šeimos šventė liu

dija, kad gal ima tokiomis pro
gomis pasigėrėt i ir mūsų kul
tūros per l iukais , ką jau kelintą 
kartą svečiuose atl ieka rašytoja 
Birutė Pūkelevičiūtė. 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

DRAUGAS, šeštadienis, 1989 m. kovo mėn. 25 d. 

A.tA. 
LEONAS VALIULIS 

Gyveno Beverly Shores, IN., anksčiau Chicagoje, Mar 
ąuette Parko apylinkėje. 

Mirė 1989 m kovo 22 d., 3 vai. p.p., sulaukęs 81 m. 
amžiaus. 

Gimė 1907 m Lietuvoje, Biržų apskrityje. Driseikių 
kaime. Amerikoje išgyveno 40 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Irena, duktė Eglė, 
žentas Theodore. anūkai Liucytė ir Leonukas. Lietuvoje — 
broliai, seserys ir kiti giminės. Amerikoje — pusseserės su 
šeimomis. 

Priklausė Lietuvių Fondui ir Beverly Shores organiza
cijoms. 

Kūnas pašarvotas pirmadienį, kovo 27 d. nuo 4 iki 9 v.v. 
Petkus-Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks antradienį, kovo 28 d. Iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Tautines lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvių Fondui. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs

tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę žmona, duktė, anūkai , broliai, seserys ir kiti 

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

A.tA. 
VACLOVAS SNARSKIS 

Gyveno Sunny Hills, FL, anksčiau Chicagoje, Marąuette 
Parko apylinkėje. 

Mirė 1989 m. kovo 21 d., 3 vai. ryto, sulaukęs 69 m. 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 32 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Antonia. dukros 

Erika Lungas ir Stephanie Snarskis, brolis Albertas su šeima; 
Lietuvoje — sesuo Stefanija su šeima; taip pat kiti giminės 
Amerikoje ir Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas sekmadienį, kovo 26 d. nuo 3 iki 9 v.v. 
Petkus-Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, kovo 27 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, dukros, brolis, sesuo i r kiti giminės. 

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

Brangia i Mamyte i 

A.tA. 
ONAI KOVIENEI 

mirus, dukter is R E G I N A , GRAŽINĄ, VIDĄ, ELE, 
DALIĄ ir RITĄ s u šeimomis nuoširdžiai užjaučiame 
ir kar tu l iūdime. 

B. Kripkauskienė 
Petras ir Laima Žemaičiai 

Jonas Aistis 

KAŠTAI 

I 

Mūsų literatūros klasiko Jono Aisčio 
„Raštų" pirmasis tomas: visų rinkinių 
poezija vienoje knygoje. Įspūdingas 
Ateities literatūros fondo 450 psl. lei
dinys su poeto autobiografijomis, su 
redaktorių Alfonso Nykos-Niliūno Ais
čio poezijos aptarimu ir Antano Vaičiu
laičio paaiškinimais. Puiki dovana išei
vijai ir Lietuvai. 

Leidinys gaunamas ir „Drauge", 
kaina $15.00; su persiuntimu $17.25; 
kiekvienu atveju Illinois gyventojai pri
deda dar $1 20 valstijos mokesčių. 

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

1989 m. KELIONĖS 1 LIETUVĄ 1 
1. Balandžio 27 - Gegužės 15 
2. Gegužės 15 • Gegužės 31 
3 Birželio 12 - Liepos 01 
4 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 

10. Rugpjūčio 21 - Rugsėjo 06 
11. Rugsėjo 12 - Spalio 01 
12. SpaHo 03 - Spalio 16 

Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas 

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

Chicago 
2.150.00 
2,395.00 
2.795.00 
2.595.00 

2.595.00 
2.795.00 
2,695.00 
2,695.00 
2,595.00 
2,595.00 
2,795.00 
1,895.00 

New York 
2.100.00 
2,245.00 
2.645.00 
2.445 00 

2,445 00 
2.645.00 
2.545.00 
2,545.00 
2.445 00 
2,445 00 
2.645.00 
1.850 00 

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

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

A.tA. 
MARY L. STANKUTĖ 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Staiga mirė 1989 m. kovo 23 d., 11 vai. ryto, sulaukusi 

81 m. amžiaus. 
Gimė Chicagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Julia M. Stankus, Šv. 

Kazimiero kongregacijos vienuolė, dukterėčios Betty Zink su 
vyru Joseph, Susan Perrier su vyru Jack ir šeima; sūnėnas 
Jerome Zink su žmona Barbara ir šeima bei kiti giminės ir 
draugai. 

Priklausė Lietuvos Vyčiams, kuopa 36, Šv. Teresės drau
gijai Brighton Parke, Šv. Kazimiero Seserų. Tėvų Marijonų, 
Šv. Pranciškaus Seserų ir Šv. Kryžiaus ligonines rėmėjams; 
Brighton Parko Pensininkų ir Namų savininkų draugijoms. 

Kūnas pašarvotas pirmadienį, kovo 27 d. nuo 2 iki 9 v.v. 
Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave. 

Laidotuvės įvyks antradienį, kovo 28 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lie
tuvių kapines. 

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

Nuliūdę sesuo Jul ia M. Stankus, SSC, dukterėčios, 
sūnėnas ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 523-0440. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te le fona i - 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 523-9852 
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue 

T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S . C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

J 
P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

1410 So. 50 th Av. . C i c e r o 
Te le fonas — 8 6 3 - 2 1 0 8 

i*A 

STEPONAS C. LACK ir S U N Ū S 
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 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l i n o i s 

T e l e f o n a s - 6 5 2 - 1 0 0 3 

Sallv Donald M., J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1424 S o . 5 0 A v e . . C i c e r o I l l i n o i s 
PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 

Tel . 6 5 2 - 5 2 4 5 



jLmALUjrAJs, šeštadienis, iy»y m. kovo men. zo a. 

x Kun. Aušvydas Belickas, 
Chicagoje keletą dienų viešintis 
svečias iš Lietuvos, kalbės kovo 
30 dieną 7 vai. vak. Lietuvių 
Fronto bičiulių susirinkime. 
Susirinkimas kviečiamas Mari
jonų vienuolyno patalpose. 
Kviečiami ir ne nariai. 

x J A V Vidu r io Vaka rų 
apygardos metinis suvažia
vimas bus balandžio 23 d., sek
madienį, 8:30 vai. rytą Jaunimo 
centro mažojoje salėje. Kvie
čiami visų apylinkių valdybų 
na r i a i , kontrolės komisijų 
nariai, LB tarybos nariai ir visų 
apylinkių įgaliotiniai . Suvažia
vimą stebėti kviečiami visi LB-
nės veikla besidomį lietuviai. 

x A . a. t e i s . L iudv iko 
Šmulkščio atminimui suauko
ta Tautos fondui 850 dol. Prie 
daugelio aukotojų 500 dol. auka 
prisidėjo velionio žmona dr. 
Laimutė Griniūtė-Šmulkštienė. 
Visos aukos mirusiųjų įamžini
mui Tautos fonde be jokios išim
ties skiriamos okupuotos Lie
tuvos laisvinimo reikalams. 

x P o l i t i n i s s e m i n a r a s 
„Šiandien ir rytoj" bus Wa-
shingtone, D.C., balandžio 14-16 
d. Prelegentų tarpe bus Ints 
Silins, Paul Gobei, Valdas 
Adamkus ir Stasys Lozoraitis. 
Rezervuotis iki balandžio 1 d. 
pas pirm. Rūtą Virkutytę tel. 
vakare 1-301-277-7261 arba 
dieną 1-202-347-3177. 

x Lietuvių Dailės Muziejaus 
va ikų meno p a r o d o s ati
darymas įvyks Čiurlionio gale
rijoje, sekmadienį, balandžio 2 
d., 2:30 v. p.p. Šioje parodoje 
dalyvauja apie 100 vaikų iš 
Chicagos, apylinkių ir kitų 
miestų. Visi dalyvaujantys 
dailininkai, jų tėveliai, seneliai 
ir visi kiti kviečiami. 

(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, Da ina Skruodytė-Pakal-
niškienė, Kristina Epich ir 
J o n a s Levickas. First Rate 
Real Estate , 4545 W. Mar-
ą u e t t e Rd., C h i c a g o , IL 
60629, 767-2400. 

(sk) 

x Norinčius atšvęsti įvai
rias šeimos šventes su svečių 
skaičiumi iki 150, Baltios resto
r a n a s kviečia pasinaudoti 
dviem savo patalpom ir pasivai
šinti skaniu lietuvišku maistu 
ir kokteiliais. BALTIA, 8100 
Rober t s Rd., Jus t ice , IL, tel. 
458-1400. 

(sk) 

x Gre i t pa rduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX F I R S T , R imas 
S tankus , tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x Chicagos J A V L J S sky
r iaus suruoštos demonstracijos 
buvo rodomos ne tik per antrąjį 
televizijos kanalą Chicagoje, bet 
taip pat buvo rodomos Bostone, 
Californijoje ir Amerikos šiau
rės vakaruose. 

x „Chicago" žu rna lo balan
džio mėn. numeryje yra spe
cialus skyrius apie keliones po 
Chicagą. Laura Radonis parašė 
skyrelį apie etninius rajonus: 
per vieną dieną aplankė jugo
slavų, meksikiečių. Amerikos 
indėnų, azijiečių, indų, rusų ir 
lietuvių rajonus. Aprašė JAV-
bių didžiausią lietuvių rajoną, 
Marąuette Parke randamas ke
pyklas, restoranus. Jai įdomiau
sia Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčia. Aprašoma, kad šis 
besikeičiantis rajonas kažin ar 
kitur bus vėl iš naujo įkurtas 
panašiai, kaip jis dabar egzis
tuoja. 

x A. a. Vincas Lazauskas 
po sunkios ligos mirė ligoninėje 
Baltimorėje kovo 24 d. Velionio 
šeima likusi Lietuvoje. Sesuo 
Izabelė Stončienė buvo nuvy
kusi jį slaugyti. Chicagoje ir 
kitur liko sesers šeima ir kiti 
giminės. Kovo 27 d., pirmadienį, 
9 vai. bus gedulingos šv. Mišios 
Šv. Alfonso bažnyčioje, o po to 
bus atvežtas į Chicagą laidoti. 
Laidoiuves tvarkys Lack laido
jimo įstaiga, ji žinos ir laido
tuvių detales. 

x Lietuvių Ope ra š ia is me
tais stato Verd i „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, 111. 
Bilietai jau gaunami Gifts 
International, Vaznelių preky
boje, 2501 W. 71 st St., Chica
go, IL 60629, tel. 312-471-1424. 

(sk) 
x Baltic Monumen t s , Inc., 

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

(sk) 
x Akiniai siuntimui į Lietu

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

(sk 

x Lietuvoje t i nkami Toshi
ba V83CZ video rekorder ia i 
tik už 375 dol. Geros kokybės, 
su visais reikalingais pritaiky
mais. M-7 Panasonic cam corde-
nai - tik 1200.00 dol. Priedo -
penkios tuščios, pirmos rūšies 
dažnam naudojimui Fuji T-120 
kasetės f 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: Internat ional Histo-
ric Films, 3015 W. 59th St., 
Ch i cago . IL 60629. Tel. 
312/4364)038. Vedėjas Pe t ras 
Bernotas. 

tek) 
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. 

(sk) 

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

(sk) 

x Darome n u o t r a u k a s pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service 
Bureau, 9727 S. VVestern Ave., 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

(sk) 
x American Travel Service 

Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iŠ New Yorko 
ir Washingtono į Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland, ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, kuris sutinka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą patį patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Kreiptis į American Travel 
Service Bureau, 9727 S. Wes-
tern Ave., Chicago, 111. 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

(8k) 

x Edis Sabas priima rezer
vacijas tų jaunimo atstovų, 
kurie nori važiuoti į Washingto-
ne, D.C, vykstantį politinį 
seminarą. Bus išnuomoti auto
mobiliai tik už 10 dol. dienai. 
Informacijai skambinti Edžiui 
Sabui tel. 599-5780. 

x J aun imo centro ta ryba 
prašo neužmiršti, kad balandžio 
2 d., sekmadienį, 11:30 vai. ryto 
vyks metinis narių susi
rinkimas. Susirinkimas šaukia
mas Jaunimo centro mažojoje 
salėje. Jeigu kam pakvietimai ir 
nebuvo pristatyti, vis tiek pra
šomi dalyvauti. Nario mokes
čius bus galima vietoje sumo
kėti. 

x Suvalkiečių draugijos 
narių susirinkimas bus kovo 31 
d., penktadienį, 1 vai. p.p. 
Zigmo Kojak salėje, 4500 Sol. 
Talman Ave. Nariai kviečiami 
dalyvauti. 

x „ B r i d g e s " , Lithua-
nian-American News Journal, 
vasario numeris, išėjo iš spau
dos. Šiame numeryje naujasis 
redaktorius Edvardas Meilus 
duoda savo įžanginį, taip pat 
paminėta Vasario 16-tosios 
sukaktis ir nepriklausomos Lie
tuvos prezidentai. A. Čižauskas 
rašo apie Kosciušką ir Gorbačio
vą ir kt. Yra šiek tiek informa
cijos. Viršelis papuoštas Vyčiu. 

x Jaunučių ateitininkų va
saros stovykla bus nuo liepos 9 
d. iki liepos 23 d. Dainavoje. 
Registracija vyksta per kuopas 
nuo balandžio 1 d. iki gegužės 
15 d. Pavieniai kreipiasi į Eglę 
Paulikienę, 9 S. 221 Rosehill 
Lane, Dovvners Grove, 111. 
60516, tel. 312-985-5579. 

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

(sk) 

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

(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 p i lnai 
apdraustos. Priimame prekių ir 
persiuntimo užsakymus ir iš 
kitų JAV miestų. PATRIA, 
2638 W. 71 St , Chicago, 111., 
tel. 312-778-2100. Sav. A. F. 
Siutai. 

(sk) 

Nerija Linkevičiūtė-Kasparienė atlieka meninę programą Washingtono 
apylinkės Lietuvių Bendruomenės surengtame Vasario 16 minėjime. 

Nuotr. B. Čikoto 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 
LIETUVIŲ FONDO 

SUVAŽIAVIMAS 

Lietuvių Fondo metinis visuo
tinis suvažiaviams buvo kovo 18 
d. Jaunimo centre. Posėdį ati
darė LF tarybos pirmininkas St. 
Baras. Pasveikino gen. konsulą 

V. Kleizą, atvykusį B. Gajauską 
ir kitus svečius bei suvažiavimo 
dalyvius. Fondo kapitalas jau 
prašoksta 4 mil. dol. ir per 
metus duoda kul tūros 
reikalams daugiau kaip po 
ketvirtį milijono dolerių. 

Mirusiųjų fondo narių pager-

x Dėmesio! Jeigu ruošiatės 
pirkti ar parduoti namą Cicero, 
Berwyn, Riverside, Westchester 
ar kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės į Alex 
Realty, 5727 W. Cermak Rd., 
Cicero, IL. Tel. 656-2233. Jstai-
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. Je igu 
mes negalim parduoti: mes 
galim pa tys nupirkti! 

(sk) 

x BALTIC BLOSSOMS 
sveikina savo klijentus su šv. 
Velykomis! 

(sk) 
x Į III-jį politinį seminarą 

organizuojama transportacija iš 
Chicagos. Registracijos mokes
tis 25 dol. (tik už kelionę). Siųs
ti kuo greičiau E. Sabui, 8024 S. 
Natchez. Burbank, IL, 60459, 
arba kreiptis tel. 599-5780. 
Čekius rašyti; Association of 
Young Lithuanian Ameri-
cans, Chicago Chapter. Pilna 
kelionės kaina 50 dol. asmeniui. 

(sk) 

x Dėmesio! Prieš Velykas 
aplankykite naują delikatesų 
krautuvę, 5754 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL, teL 735-1959. Čia 
jums maloniai patarnaus Mar-
gareta ir supažindins su jos 
gamybos produktais. 

(sk) 

x Reikalinga tarnautoja 
lietuviškai įstaigai. Turėtų 
mokėti lietuvių ir anglų kalbas, 
rašyti mašinėle ir dirbti pilną 
laiką. Skambinti 776-7582 
savaitės dienomis, išskyrus 
šeštd. ir sekmad., tarp 8:30 v. 
ryto ir 4:30 v. p.p. 

(sk) 

x Pasaulio Lietuvių centre 
Lemonte nuomojami butai: 1 
kamb. — 250 dol. į mėn; 2 
žmonėms — 275 dol.; 2 kamb. — 
350 dol. j 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. 

(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, 445tS. Talman 
Ave., Chicago, I t 60632. 

(sk) 

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

(sk) 

x P a r d u o d u o r i g i n a l ų 
kunig. M. K. Radvilos 1613 m. 
Didžiosios Lietuvos Kunigaikš
tijos žemėlapį. Skambinti vaka
rais (312) 257-5958, arba rašyti 
26 O a k Ct., L e m o n t , IL 
60439. 
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x J a u n i m o sąjungos Čika
gos skyriaus valdyba ir nariai 
dėkoja visiems, kurie aukomis 
parėmė mūsų sėkmingai pa
vykusią Vasario 16-tos dienos 
demonstraciją Čikagos miesto 
centre. Demonstracija buvo 
rodoma dukart televizijos antra
me kanale ir aprašyta Chicago 
Tribūne ir Chicago Sun-Times 
pirmuose puslapiuose. Dar 
norintys prisidėti gali siųst 
aukas Čikagos skyriaus iždi
ninkei, A. Kubiliutei, 3106 
West 84th Place, Chicago, IL 
60652. Čekius rašykite „Assn. 
of Young Lithuanians — Chica
go Chapter" vardu. 

(sk) 

x Marijos žodžių rinkinio 
„Aš kviečiu j u s " knygos, pa
ruoštos kun. dr. K. Trimako, su
tiktuvės įvyks kovo 31 d. 7:30 
v.v. Jaunimo centre. Padėkos 
mišios bus koncelebruojamos 
tėvų jėzuitų koplyčioje 6:30 v.v. 
Su knyga visuomenę supažin
dins dr. Vyt. Dambrava. Visi 
kviečiami atsilankyti. 

(sk) 

x Krištanavičiaus Fondas 
padeda išlaikyti Lituanistikos 
Tyrimo ir Studijų centrą, kurio 

j užmojis yra išsaugoti mūsų tau
tos kultūrines vertybes ateities 
kartoms. Mūsų darbai reikalaus 
moralinės ir mater ia l inės 

' paramos iš lietuvių visuomenės. 
Bendrai dirbant mūsų ateitis 
gali būti šviesi ir laiminga. 
Kviečiame visus į talką. Nuo 
mokesčių nurašomos aukos ar 

j paskolos gali būti siųstos adre-
I su: 5620 South Claremont 
, Ave., Chicago, IL 60636 USA. 
I Telefonas (312) 434-4545. Pirmi
ninkas Robertas Vitas. 
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bimą pravedė R. Steponavičiū
tė; J. Rimkevičius uždegė žvakę. 
Buvo perskaityti per metus 
mirusiųjų vardai. Mirė 127. 

I prezidiumą išrinkti: V. 
Kamantas, F. Kaunas, M. Len
kauskienė ir sekretorė Pr. 
Masilionienė. 

Gen. kons. V. Kleiza sveiki
nime iškėlė dabarties istorinį 
mūsų tautos momentą — prasi
veržiančias laisvės prošvaistes. 
Fondas padeda mūsų išeivijai 
išlikti gyvai. V. Kamantas pa
sveikino iš Lietuvos atvykusius 
Ireną ir Balį Gajauskus. B. 
Gajauskas priminė L. Fondo 
paramą lietuvybei. 

Dr. A. Razma sveikino LB 
vardu ir priminė, kad daugelis 
narių dalyvauja kasmet su
važiavimuose. Tauta keliasi, ir 
išeivija turi paremti, kad tauta 
greičiau pasiektų laisvę. PLB 
vardu sveikino M. Lenkaus- ' 
kienė. Amer. Liet. Tarybos var
du sveikino Gr. Lazauskas. 
Raštu sveikino Kul tūros 
tarybos pirm. D. Kučėnienė. 

Praėjusio LF suvažiavimo 
protokolą, parašytą D. Kojelytės, 
perskaitė V. Kamantas. 
Mandatų-registracijos ko

misiją sudarė O. Baršketytė, A. 
Razma, A. Steponavičienė, R. 
Steponavičiūtė; nominacijų K. 
Ambrozaitis, G. Balukas, J. 
Valaitis; balsų skaičiavimo J. 
Vaznelis su teise pasikviesti 
t a lk in inkų: nutar imų M. 
Drunga, V. Kamantas , A. 
Juodvalkis, J. Valaitis, R. 
Juškienė; spaudos A. Juod
valkis, organizacinę komisiją K. 
Dočkus, V. Momkus, A. Stepo
navičienė, M. Remienė. Tarybos 
pirm. St. Baras paskelbė, kad 
1988 m. buvo geriausi paramų 
atžvilgiu: paskirstyta 260,000 
dol., naujų narių įstojo 137. Iš 
viso narių skaičius susidarė 
6,069. Aukų ir testamentinių 
palikimų fondas padidėjo 
324,146 dol. Numatoma išleis
ti naują LF narių vardyną. Atei
nančiais metais bus siekiama 
sukaupti 350,000 dol. 

M. Remienė, LF valdybos pir
mininkė, pranešė, kad valdyba 
per metus turėjo 10 posėdžių. 
Buvo išsiųsta apie 6000 laiškų 
su informacijomis apie fondą. 
Dėkojo A. Steponavičienei už 
rūpestingai vedamą raštinę. 
Dėkojo visiems valdybos na-

i riams už pasiaukojimą LF 
I gerovei ir savanoriams tal
kininkams. 

Finansų komisijos pranešimą 
padarė pirm. R. Juškienė. Fon
do investavimai pasiskirsto 40% 
grynais pinigais, bonais 57%, 
akcijomis 3%. Investavimai per 
metus davė 294,619 dol. 

Pelno skirstymo eigą nušvie
tė A. Razma. Kultūros reika
lams fondas galėjo paskirstyti 
daugiau kaip pustrečio mil. dol. 
Švietimui skirta 123,000 dol., 
kultūrai 93,000 dol., visuome
nės reikalams 53,985 dol. 
Palikimų komisijos pranešimą 
padarė K. Ambrozaitis. Nuo fon
do pradžios palikimais gauta 
1,124,255 dol.: 1988 palikimais 
gauta 140,788 dol. Stambiau
sias palikimas buvo F. Mon-
deikio - 110,000 dol. Br. Baro 
18,832 dol. 

A. Juodvalkis papasakojo apie 
uolias pastangas informuoti 
apie LF darbą spaudoje ir per 
radiją. Metiniame suvažiavime 
spaudai šiemet atstovavo: prel. 
J. Prunskis, J. Žygas, J. Šlajus, 
J. Žemaitis, A. Bagdonas, R. 
Steponavičiūtė, B. Kviklys, P. 
Kleinotas. Radijo laidų vedėjai 
— Margučio P. Petrutis, Liet. 
Aidų — B. Brazdžionis, A. 
Siutas. 

Ant. Makaras pasiūlė ir 
parinko aukų B. Gajauskui. 
Surinkta arti 600 dol. 

Kontrolės komisijos praneši
me J. Žygas paskelbė, kad 
finansinės knygos vedamos 
geroje tvarkoje. J. Valaitis pa
gerbdamas B. Gajauską LF-dui 
įteikė 1000 dol. 

Buvo duota gausiai laiko 
padiskutuoti visus pranešimus. 

Pranešimuose iš atskirų vie-

Žurnalisto premija 

JAV LB Kultūros taryba šių 
metų Žurnalisto premijos sky
rimą pavedė Lietuvių žurnalis
tų s-gos centro valdybai, kuri 
šiam uždaviniui išrinko Premi
jos komisiją. Ją sudaro: Antanas 
Kučys — pirm., Vytautas Ged
gaudas, kun. Pranas Garšva, 
prel. dr. Juozas Prunskis ir Vla
das Būtėnas. Premijai kandida
tus gali siūlyti kiekvienas Lie
tuvių žurnalistų s-gos narys. 
Premijai pristatomo asmens 
vardą siųsti iki balandžio 15 
dienos komisijos pirmininkui 
Antanui Kučiui, kurio adresas: 
1448 Star Lane, Lemont, IL 
60439. Komisijos nariai premi
jai nekandidatuoja. 

LŽS-gos Premijos komisija 

tovių, M. Lenkauskienė papasa
kojo apie Clevelandą, M. 
Remienė painformavo, kad fon
do valdyba palaiko ryšius su 
įvairių vietovių įgaliotiniais, 
kurių šiemet turima 11, A. 
Makaras pasakojo apie Hot 
Springs. G. Balukas paskelbė, 
kad Liet. dailiojo meno institu
tas gavo atleidimą nuo fe-
deralinių mokesčių. 

Į Liet. fondo tarybą išrinkti — 
St. Baras (6758), V. Kamantas 
(6149), A. Juodvalkis (6270), K. 
Dočkus (6098), F. Kaunas 
(5846), O. Baršketytė (6147). Į 
revizijos komisiją: V. Kirvelai-
tis, J. Rimkevičius, P. Stončius, 
J . Žygas. 

Nutarimų komisija pabrėžė, 
kad Liet. Fondo pagrindinis 
kapitalas turi būti saugomas 
laisvai Lietuvai, remiamas 
Lietuvių dailės muziejaus 
įkūrimas, sveikinamas A. Raz
ma , i š r ink tas LB pirm., 
dėkojama LF vadovybei už 
dideles, sėkmingas pastangas, 
siūloma siekti 10 milijonų pa
grindinio kapitalo. 

Poetišką užbaigos žodį 
pasakius M. Lenkauskienei, su
važiavimas baigtas Lietuvos 
himnu. Visą suvažiavimo laiką 
dalyviai galėjo gaivintis užkan
džiais, o pabaigoje visiems buvo 
suruošti pietūs. 

Juoz . Pr . 

VĖL BRANGSTA 
MOKSLAS 

De Paul universitete Chica
goje mokestis už mokslą 
pakeliamas 17%. 1989-1990 
mokslo metams. 

PASITRAUKIA VEDĖJAI 

Paskutiniu metu nuo mokslo 
metų pradžios Chicagoje pasi
traukė 20% miesto aukštesniųjų 
mokyklų vedėjų. įvesta nauja 
tvarka mokyklose pagrei
tinsianti vedėjų pasitraukimą. 

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

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

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibai t i s 
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 

2801 W. 89th Street 
Chicago, IL 80629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

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

Hinadale, IL 60621 
Tel. 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 
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