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Lietuvos parlamento 
atsakymas Į Gorbačiovo 

reikalavimą

Bakeris kelia Lietuvos 
laisvės klausimą

Vilnius, balandžio 6 d.— 
Reuterio, prancūzų ir AP žinių 
agentūros ištisai vakar paskel
bė Lietuvos Parlamento laišką 
Sovietų Sąjungos prezidentui 
Michailui Gorbačiovui. Jis rei
kalavo, kad būtų atsakyta į jo 
pareiškimą, ar sutinka Aukš
čiausioji taryba atšaukti nepri
klausomybės atstatymo dekla
raciją. Po dviejų dienų debatų, 
buvo priimtas atsakymas.

Didžiai Gerbiamas
Prezidente,
Jūsų kreipimasis į Aukščiau

siąją Lietuvos Respublikos 
tarybą ir į Lietuvos žmones 
buvo sutiktas su tikru dėmesiu 
ir noru suprasti Jūsų pažiūras.

Mes žinome, jog Lietuvos ap
sisprendimas sugrįžti į 
nepriklausomų valstybių šeimą 
kelią susirūpinimą Sovietų 
Sąjungai ir Jums asmeniškai, 
Garbingasis Prezidente. Jūs 
teisingai įvertinote, kad situaci
ja yra komplikuota, reikalau
janti gilių diskusijų ir priimtino 
sprendimo. Mes aukštai verti
name Jūsų pastangas, kad būtų 
taikingas problemų išsprendi
mas, tačiau kai kurie Jūsų 
pozicijos klausimai nėra mums 
visiškai aiškūs. Lietuva, kaip ir 
anksčiau, yra pasiruošusi gar
bingam dialogui, bet tai 
neturėtų būti surišta su Jūsų 
kariuomenės karinėmis pajėgo
mis.

Gresia Lietuvos 
valdžios nuvertimas

Vilnius, 1990 balandžio 5. 
(LIC) — TSRS veiksmai izoliuoti 
Lietuvą nuo pasaulio ir su 
kariuomenės pagalba remti 
Maskvos šalininkus respubliko
je grasina Lietuvos valdžios ir 
vyriausybės išsilaikymui. Patei
kiame Aukščiausiosios Tarybos 
pasisakymą šiuo klausimu.

Lietuvos Respublikos
Aukščiausiosios Tarybos 

PAREIŠKIMAS

Demokratiškai išrinkta Lie
tuvos Aukščiausioji Taryba 
1990 metų kovo 11 dieną atstatė 
nepriklausomą Lietuvos valsty
bę, suformavo Lietuvos Respub
likos vyriausybę ir kitas 
valstybės institucijas, kurios, 
visuomenei pritariant ir re
miant, vykdo savo funkcijas.

Tačiau TSRS, panaudodama 
savo ginkluotąsias pajėgas, taip 
pat kitais būdais mėgina sukelti 
Lietuvoje įtampą ir dezorga
nizuoti normalų Lietuvos 
valstybės organų darbą. Siek
dama nuslėpti nurodytus veiks
mus nuo pasaulio visuomenės ir 
užkirsti kelią informacijai, 
TSRS blokuoja tarptautines 
komunikacijas, draudžia 
užsienio kraštų diplomatų ir 
žurnalistų veiklą Lietuvoje.

Šie ir kiti agresyvūs TSRS 
veiksmai šiurkščiai pažeidžia 
visuotinai pripažintus tarp
tautinės teisės principus, kelia 
realią grėsmę Lietuvos Respub
likos valstybiniam suvereni
tetui, žmonių gyvybei ir svei
katai.

. TSRS savo kariuomenės pa
galba remia negausią politinių 
šalininkų grupuotę, siekiančią, 
kad Lietuvos Respublikoje būtų 
vėl atstatytos senosios TSRS ad
ministracinio valdymo struktū
ros. Tokiu būdu iškyla teisėtai

Todėl mes siūlome greitai 
pradėti pirmuosius pasitarimus, 
kad būtų išryškintos abiejų 
pusiii pozicijos minimu klau
simu.

Jūs žinote, kad ši problema 
nėra Lietuvos sukurta. Lietuva 
tik pareiškia savo pagrindinę 
teisę.

Aukščiausioji Lietuvos taryba 
yra pasiruošusi diskutuoti dialo
go būdu esmę ir Lietuvos Aukš
čiausiosios tarybos nutarimus 
bei priimtas rezoliucijas iš 
tarptautinės teisės ir Sovietų 
Sąjungos Konstitucijos požvil
giu

Jūs taip pat žinote, jog Lie
tuva pasiūlė ir nori palaikyti 
esamus ekonominius, kultūri
nius ir humanitarinius ryšius 
su Sovietų Sąjunga.

Mes tikime, kad Jūs, Garbin
gasis Prezidente, suteiksite pir
menybę šios problemos politi
niam išsprendimui, lygiai kaip 
ir kitoms. Atsižvelgiant į tai, 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
sioji taryba dar kartą patikina 
savo pasiruošimą pradėti dia
logą ir diskutuoti priemones, 
kad būtų nustatyti nauji ryšiai 
tarp mūsų valstybių.

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausios tarybos pavedimu 

Vytautas Landsbergis
Vilnius,
1990 m. balandžio 5 d.

išrinktos valdžios ir sufor
muotos vyriausybės nuvertimo 
Lietuvoje grėsmė.

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba realios grėsmės 
Lietuvos nepriklausomybei aki
vaizdoje pareiškia:

visa atsakomybė už žmonių 
nelaimes ir politines karinio 
perversmo pasekmes tektų 
TSRS aukščiausiajai vadovybei.

Pasirašė Lietuvos Respubli
kos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas V. Landsbergis.

Nuolaidų klausimai
Londonas. Reuteris pranešė, 

kad čia lankosi Algimantas Če- 
kuolis, kuris šionykštei spau
dai išsireiškė, jog Lietuva gali 
daryti kai kurias nuolaidas 
sovietams, gal net kad būtų pa
liktas ir kariuomenės dalinys, 
bet negali atsisakyti paskelbtos 
nepriklausomybės atstatymo 
deklaracijos. Lietuva galėtų 
suteikti susisiekimo teisę su 
Kaliningradu, naudotis Baltijos 
uostais, toliau palaikyti ekono
minius ryšius, net vėl pravesti 
nepriklausomybės referendu
mą. Tačiau, Reuteris sako, 
Čekuolis čia nesusitiko su angli- 
jos vyriausybės nariais. Nors 
Anglija nepripažįsta Lietuvos 
okupacijos, tačiau šiuo metu 
min. pirm. M. Thatcher neno
rinti komplikuoti Gorbačiovui 
reikalų. Londone Čekuolis 
turėjo spaudos konferenciją, kur 
dalyvavo daug žurnalistų, ir čia 
jis pasakė,kad esąs įgaliotas 
kalbėti ir Lietuvos vyriausybės 
vardu kai kuriais klausimais. 
Tik gaila esą, kad Kremlius 
nenori pradėti pasitarimų.

— Šen. Alfonse D’Amato 
buvo Sovietų sulaikytas Lenki
joje prie Lietuvos sienos ir 
neįleistas į Lietuvą.

Tik viena detalė iš pasisekusių lietuvių demonstracijų Washingtone praėjusi trečiadienį. Viršuj, 
dešinėje, plakatas su užrašu, kad mes pasitikime jais, kai „Sovietų mechanizmas'— tankas jau
pervažiavo per Lietuva, tri,palv,. Nuotrauka A. Unguraižio

Pasveikinimas estams
Vilnius, 1930 balandžio 5. — 

Lietuvių Informacijos centrą 
pasiekė Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos sveiki
nimas estams kolegoms.

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba sveikina ir 
remia pažangos ir demokratijos 
jėgų pergalę Estijos parlamen
te, atidžiai seka įvykius Talline.

Lietuvią tautai padarė didelį 
įspūdį demokratiškai išrinktos 
Estijos TSR Aukščiausiosios Ta
rybos pirmieji, iš tikrųjų 
radikalūs ir ryžtingi spren
dimai, kuriais įvertinote 1940 
metais įvykdytą jūsų valstybės 
okupaciją ir aneksiją, paskel
bėte Estijos suvereniteto 
atstatymo pradžią. Šią dekla
raciją apie Estijos valstybinį 
statusą Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba laikė 
šventa estų tautos išraiška.

Baltiškojo solidarumo aidu 
Lietuvoje nuskambėjo Estijos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos 
pareiškimas dėl Lietuvos Res
publikos nepriklausomybės at
kūrimo. Mums ypač svarbus 
Estijos parlamento paskelbtas 
Lietuvos nepriklausomo valsty
bingumo pripažinimas, jo teisi
nis traktavimas ir moralinė pa
rama ilgai puoselėtiems Lie
tuvos žmonių siekiams. Tai

Paskirta muzikos
i premija
JAV LB Kultūros tarybos 
muzikos premija paskirta 
Petrui Armonui. Premijos 
komisiją sudarė pirm. Rita 
Kliorienė, Faustas Strolia, R. 
Obalis, A. Bielskus J. Govėdas 
ir D. Viskontienė. Premija bus 
įteikta balandžio 21 d. St. Pe- 

j tersburge, Floridoje. Premijos 
mecenatas-Lietuvių Fondas.

teikia mums stiprybės sunkia
me Lietuvos kelyje į nepri
klausomybę. Dėkojame už jūsų 
paramą, tikimės visokeriopo 
bendradarbiavimo ir pripažįs
tame jūsų atstatomą nepri
klausomą Estijos valstybę. 
Mūsų jėga — vienybė!

Prieš 50 metų iš nepriklauso
mų Estijos ir Lietuvos valstybių 
smurtu buvo atimtas savaran
kiškumas, o mūsų tautos patyrė 
begalę netekčių, skriaudų ir pa
žeminimo. Bet estai, kaip ir lie
tuviai, rado savyje drąsos, valios 
ir jėgų atsitiesti, visam psauliui 
tvirtai paskelbti apie neatima
mą žmonių ir tautų teisę gyven
ti laisvai, tvarkytis savaran
kiškai.

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba sveikina savo 
kolegas deputatus ir jų ats
tovaujamą išdidžią estų tautą, 
žengusią ryžtingą žingsnį į Ne
priklausomybę, linki ištvermės 
ir laimės Estijai.
Lietuvos Respublikos 
Aukščiausios Tarybos vardu

V. Landsbergis

Įspėjimas pasauliui
Vilnius. — AP iš savo biuro 

Maskvoje pranešė, jog Lietuvos 
Aukščiausioji taryba pakaltino 
trečiadienį Maskvą grasinimu 
nuversti teisėtai išrinktą 
nepriklausomą vyriausybę. 
„Sovietų Sąjunga, savo kariuo
menės padedama, palaiko mažą 
grupę komunistų, kurie pasi
sako už Maskvą ir nori atstatyti 
buvusią Sovietų administracijos 
struktūrą”, rašoma priimtame 
pareiškime. „Todėl yra pavojus 
nuversti teisėtai gyventojų 
išrinktą parlamentą ir vyriau
sybę”. Šis pranešimas buvo per
skaitytas per Britanijos radijo 
stotį kuri klausoma visame 
pasaulyje. Telefonu buvo Vil
niuje atsiklausta, ar tas pareiš
kimas teisingas ir tik po gauto 
sutikimo britai tai paskleidė oro 
bangomis.

— Sovietų Sąjungoje indus
trinė produkcija sumažėjo 
sausio ir vasario mėnesiais po 
vieną procentą, praneša 
„Pravda”.

— Vilniuje įvykusiose demon
stracijoje prieš Lietuvos nepri
klausomybę buvo sumuštas vie
nas jaunas vyras, kuris nešė 
plakatą už Lietuvos nepriklau
somybę.

TRUMPAI 
IŠ VISUR

— Washingtone Baltieji rū
mai pranešė, kad Lietuvos klau
simas bus aptartas ir viršūnių 
konferencijoje, kuri Busho ir 
Gorbačiovo sutarimu prasidės 
gegužės 30 d. ir tęsis iki birželio 
trečios dienos.

— Vilniuje prie Aukščiau
siosios tarybos rūmų kažkas 
pasirūpino, kad neheplevėsnafi 
trispalvė — ji buvo nuimta.

— Austrija galėtų būti 
modeliu Pabaltijo valstybėms, 
siūlo komunistų „Sovetskaja 
Estonija” laikraštis Taline.

— Švedija ir Naujoji Ze
landija yra dvi pasaulio 
valstybės, kurios pripažino 
Lietuvą Sovietų Sąjungai. Net 
Suomija to nepadarė, nežiūrint, 
kad anuo metu buvo sovietų 
spaudžiama tai padaryti.

— Lietuviai, estai ir latviai 
didele dauguma pasisako 
„dabar arba niekad”, kad būtų 
pilnai atstatytos jų nepriklau
somybės, rašo „Christian 
Science Monitor” dienraštis, 
pravedęs ten žmonių apklausi
nėjimus. „Jie nenori atsiskirti 
dėl to, kad jie niekada savano
riškai neįstojo į Sovietų Są
jungą”.

— Salvadoro vyriausybė ir 
kairiųjų partizanai sutiko, kad 
Jungtinės Tautos pravestų 
paliaubas dešimties metų kare. 
Pirmą kartą vyriausybė sutiko 
suteikti politinės organizacijos 
statusą kairiųjų partizanams.

Šiandien Vilniuje
Vilnius. (LIC) — Šiandien Vil

niuje vyksta demonstracijos už 
Lietuvos nepriklausomybę. Ši 
demonstracija turėjo įvykti tre
čiadienį, bet buvo nukelta į šeš
tadienį, kadangi tą dieną Sovie
tų pąjėgos organizavo demon
straciją prieš Lietuvos vyriau
sybę. Keli tūkstančiai, dau
giausiai už Maskvą pasisakan
čios rusų ir lenkų mažumos, 
dalyvavo šioje demonstracijoje 
prie Lietuvos Parlamento rūmų. 
Bet už Lietuvos nepriklauso
mybę daug demonstracijų tą 
dieną įvyko kituose miestuose.

Šiandien 4 vai. popiet Vil
niaus Vingio parke yra Sąjūdžio 
suorganizuotas suėjimas-de- 
monstracija, kad palaikytų 
naująją Lietuvos vyriausybę ir 
Lietuvos Respublikos nepri
klausomybės atstatymo dekla
raciją.

Washingtonas. — Valstybės 
sekretorius James Bakeris pa
sakė Sovietų Užsienio reikalų 
ministeriui E. Ševardnadzei, 
kad taikingas Lietuvos krizės iš
sprendimas yra „labai ir labai 
svarbus reikalas busimiesiems 
Amerikos — Sovietų santy
kiams”.

Bakeris tai jam pasakė, pra
dėdamas trijų dienų pasitari
mus, o Ševardnadze į tai repli
kavo, kad „nėra abejonės — iš
mintingas ir abi puses paten
kinantis sprendimas, priimtinas 
Kremliui ir Lietuvai, bus su
rastas”. Ševardnaze kalbėjosi su 
reporteriais po 3.5 vai. pasi
tarimų Washingtone. Žurnalis
tas paklausė Bakerio, ar jis pa
tenkintas tuo pasakymu, Bake
ris atsakė: „Jūs ką tik girdėjote, 
ką ministeris sakė — tas gink
las yra dialogas. Jis ir man kar
tojo, kad svarbu yra dialogo 
keliu tai išspręsti... Mes labai 
tikime, kad tai bus padaryta”. 
Bet iš Maskvos Lietuvos atsto
vai grįžo į Vilnių be jokio 
Sovietų pažadb, kad „tas dialo
gas” bus pradėtas”.

Taip turėjo būti
Kai AP korespondentas pa

klausė, o kaip su tais tankais 
: Vilniaus gatvėse, ar tai nereiš

kia, kad naudojama jėga, Še
vardnadze atsakė: „Taip, bet aš 
negalvoju, kad tai jėgos panau
dojimas. Savaime aišku, dauge
lyje kraštų, daugelyje valstybių, 
tvarka turi būti palaikoma, tad, 
kad būtų normali padėtis, tai 
turėjo būti padaryta — pagal 
mūsi| Konstituciją ir įstaty
mus”.

Ir kai trečiadienį juodas limu
zinas atvežė Ševardnadze prie 
Valstybės departamento rūmų, 
tai jį pasitiko pats sekr. Bakeris, 
o kitoje gatvės pusėje buvo daug 
demonstrantų su Lietuvos tri
spalvėmis ir plakatais: „Mr. 
Bush, Remember China” arba 
„Mr. President, Force is Being 
Used in Lithuania”. O demons-

Prlminlmas
prezidentui

Washingtonas, balandžio 5 d. 
(AP) — Šiandien Michigano 
valstijos senatorius William 
Broomfield pasakė, jog „nese
niai mažas garbingas kraštas 
padarė tai, ką prieš 200 metų 
padarė jauna ir drąsi Amerika”. 
Broomfield ir kiti penki JAV 
Kongreso nariai aplankė Lie
tuvos pasiuntinybėje Lietuvos 
atstovą Stasį Lozoraitį ir įteikė 
Nepriklausomybė deklaracijos 
paskelbimo nuorašą. Jie pasakė, 
kad darys visus žygius, kad 
būtų atstatyti diplomatiniai 
ryšiai tarp JAV ir Lietuvos. 
JAV Kongresas 416 balsų prieš 
3 nutarė, kad JAV vyriausybė 
atnaujintų ryšius tarp Wa- 
shingtono ir Vilniaus. Prieš šią 
rezoliuciją balsavo demokratai 
kongresmenai David Obey, 
atstovaująs Wisconsino valstiją, 
David Nagle, Iową ir George 
Crocket iš Michigano valstijos. 
O prezidentui Bushui 31 sena
torius pasiuntė laišką, primin
damas, jog Amerikos pareiški
mas, kad nenaudotų Sovietai 
karinės jėgos Lietuvoje, yra 
neišklausytas. JAV administra
cija turi pranešti prez. Gor
bačiovui, kad JAV remia 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
kad karinės jėgos panaudojimas 
turės rimtas pasekmes JAV-So- 
vietų santykiuose.

trantai skandavo: „Niet, niet 
Soviet”.

Lozoraičio pareiškimas
„New York Times” reporteris 

praneša, jog ir Lietuvoje įvyko 
demosntracijos — vienos buvo 
už nepriklausomybę ir vyriausy
bę, o kitos rusų suorganizuotos 
prieš Lietuvos nepriklausomybę 
ir pasilikimą su Maskva. Busho 
administracija buvusi įsitiki
nusi, kad Gorbačiovas leis Pa- 
baltijos valstybėms būti lais
voms ir tik reikia surasti būdą, 
bet šiuo metu pradedama gal
voti, kad to gali nebebūti. Todėl 
šių pasitarimų metu Bakeris 
bandysiąs nustatyti tikrąsias 
Sovietų pažiūras Lietuvos at
žvilgiu. Bakeris pasakė žinąs, 
kad Kremlius atsisakė toliau 
kalbėtis su Lietuvos reprezen
tantais ir tai esą jam neramu. 
Jisai paklausius Ševerdnadzės, 
kodėl tai buvo padaryta.

Washingtono ir New Yorko 
spauda primena, jog Stasys 
Lozoraitis Washingtone pareiš
kė savo baimę; Ševardnadze gali 
būti nuolaidus savo pasitari
muose čia, bet kai grįš į 
Maskvą, tai vėl prasidės var
žymai.

Ševardnadze atvežė Gorbačio
vo laišką Bushui, bet jo turinys 
dar nežinomas.

k«r« dy tojai
Vilnius. — I Lietuvą prieš dvi 

savaites Kremlius pasiuntė 
savo patikėtinius — 11 tardy
tojų. Jiems vadovavo Sovietų 
Sąjungos prokuratūros baudžia
mųjų bylų nagrinėjimo teis
muose priežiūros valdybos 
viršininkas Jurijus Šedrinas.

Jų atvykimo tikslas buvo pa
tikrinti Lietuvos prokuratūros 
veiklą; tikrinimas buvo numa
tytas gegužės mėnesį. Tų Krem- 
liaus atstovų vedėjas J. 
Šedrinas žurnalistams pasakė, 
kad , jie norėjo suteikti praktinę 
pagalbą”, kuri esanti reikalinga 
Lietuvai. Tačiau Lietuvos pro
kuroras Artūras Paulauskas 
šiems „svečiams” pasakė, kad 
jų tikrasis vizito tikslas — 
priversti Lietuvos Respublikos 
prokuratūrą nevykdyti Lietuvos 
valstybės įstatymų. Tad tolesni 
TSRS ir Lietuvos prokuratūrų 
santykiai tarp viršininkų ir 
pavaldinių yra negalimi, nes tie 
dalykai turi būti aptariami 
valstybiniu lygiu.

Po pusantros savaitės buvo 
jėga pašalintas Lietuvos 
vyriausybės prokuroras Artūras 
Paulauskas, o šį ketvirtadienį 
maždaug 50 automatiniais 
šautuvais ginkluotų sovietų 
kareivių užėmė prokuratūros 
pastatą ir visas įstaigas.

KALENDORIUS

Balandžio 7 d.: Jonas 
Salietis, Donata, Hermanas, 
Kantaute, Minvydas.

Balandžio 8 d.: Verbų sek
madienis. Dionyzas, Julija, Gir
tautas, Skirgailė.

Balandžio 9 d.: Kleopas, Da
lia, Aurimas, Akacijus.

Balandžio 10 d.: Apolonijus, 
Agna, Mintautas, Ezekielius, 
Kilnutė.

ORAS CHICAGOJE

Saulė teka 6:26, leidžiasi 7:21.
Temperatūra šeštadienį 48 1., 

sekmadienį 55 1., pirmadienį 47 
1.; antradienį 54 1.
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PRANO DOVYDAIČIO IR 
KUN. PELIKSO 

MARTIŠIAUS BIČIULYSTĖ
1920 m. spalio 16 d. Valkinin

kuose, kovose su lenkais, sulau
žiusiais ką tik pasirašytą Suval
kų sutartį ir inscenizavusiais 
Želigovskio sukilimą, buvo sun
kiai sužeistas Kauno gimnazijos 
šaulys Vincas Dovydaitis, kuris, 
atvežtas į Alytaus ligoninę, 
trečiąją dieną mirė. Savo 
jaunesniojo brolio lavoną 
parsivežti į Kauną ir ten 
palaidoti atvažiavo Pranas 
Dovydaitis, „Saulės” gimnazijos 
direktorius. Buvau dar mažas 
mokinukas ir pirmą kartą pa
mačiau Praną Dovydaitį iš ar
ti. Jis man atrodė didelis rimtas 
ponas.

Kai vėliau mokiausi „Žiburio" 
gimnazijoje Prienuose jos direk
torius kun. Peliksas Martišius 
(1928 m. pakeltas garbės kanau
ninku) kataliko inteligento 
pavyzdžiu dažnai statydavo Pra
ną Dovydaitį. Jei kada P. Dovy
daitis važiuodavo pro Prienus jis 
sustodavo aplankyti kun. P. 
Martišių, o kun. P. Martišius, 
būdamas kuriais nors reikalais 
Kaune, stengdavosi susitikti P. 
Dovydaitį, nors žinojo, kad jis 
buvo įsijungęs į daugybę darbų.

Atvyk*g į Kaunąfftųdįjuotidr 
arčiau pažindamas P. Dovydai
tį, dažnai pagalvodavau, kas 
riša jautrios sielos zanavyką 
kun. P. Martišių su P. Dovydai
čiu, šiurkščių manierų kapsu, 
pagal J. Eretą vadinamu 
„šiurkštesniu šv. Pranciškaus 
broliu".

Susipažinęs su P. Dovydaičio 
ir kun. P. Martišiaus biografi
jomis, atsekiau, kad jų pažintis 
prasidėjo nuo 1909 metų, kai 
kun. P. Martišius buvo paskir
tas Višakio Rūdos parapijos vi
karu. Šiai parapijai priklausė ir 
Runkitį kaimas, kuriame buvo 
P. Dovydaičio tėviškė. Kun. P. 
Martišius, susipažinęs su P. Do
vydaičiu, pastebėjo jame gilų 
tikėjimą, kas tais laikais buvo 
reta ypatybė pas inteligentus, 
studijuojančius Rusijos uni
versitetuose. Taigi, pirmiausia 
juodu rišo pasaulėžiūra. Kun. P. 
Martišius, matydamas Dovydai
tį, sunkiai siekiantį aukštojo 
mokslo, rėmė jį pinigais ir pro
duktais, surinktais kalėdojant. 
Kun. P. Martišius artimai 
susibičiuliavo su P. Dovydaičiu. 
P. Dovydaitį, dar nebaigusį 
studijų Maskvoje, jis sujungė 
amžinu moterystės ryšiu su to 
paties kaimo mergina, mažaže
mio Bacevičiaus dukteria Mar
cele, su kurią jis iš vaikystės 
buvo pažįstamas ir kuri talkin
davo Dovydaičiams ūkio dar
buose.

Kun. P. Martišių ir P. Dovy
daitį jungė ir pasirinkta darbo 
sritis. Kun. P. Martišius, dar 
pirmosios vokiečių okupacijos 
metais, steigė kaimuose mokyk
lėles, kad jo parapiečiai pra
moktų skaityti ir rašyti. Vėliau 
jis, gavęs „Žiburio” draugijos 
įgaliojimus, 1918 m. Prienuose 
įsteigė gimnaziją, pastatydino 
jai dviejų aukštų pastatą ir dau
gelį metų buvo jos direktorius, 
kol okupantai jį nuo šių pareigų 
nušalino. Nors P. Dovydaitis 
Maskvos universitete buvo 
išėjęs teisių mokslus, bet visą 
laiką jis buvo linkęs santykiauti 
su jaunimu, ir artimiausia sritis 
jam buvo pedagogika. Persike- '

lęs iš Vilniaus į Kauną, jis nuo 
1916 m., pačiais sunkiaisiais vo
kiečių okupacijos metais, išvedė 
ir išugdė „Saulės” draugijos lai
komą gimnaziją, kuri 1919 m. 
išleido pirmąją abiturientų 
laidą. Tais metais gimnazija 
buvo suvalstybinta. 1922 m. 
perleidęs gimanzijos vadovavi
mą iš Vilniaus lenkų ištremtam 
M. Biržiškai, pats atsidėjo uni
versitetiniam darbui, dėstyda
mas Teologijos — filosofijos 
fakultete, įsijungdamas į Atei
tininkų veiklą ir daugybę kitų 
darbų.

Kun. P. Martišius buvo ne tik 
pedagogas, direktorius, jis buvo 
ir sodininkas, teoretikas ir prak
tikas. Dėstydamas gimnazijoje 
sodininkystę, jis mokinius 
supažindino praktiškai su sodų 
kultūra ir priežiūra. Naudo
damasis gimnazistų darbo jėga, 
jis Prienų miesto pakraštyje, 
prie Balbieriškio plento užvedė 
keleto hektarų sodą. Pranui 
Dovydaičiui, kaip Nepriklau
somybės signatarui, gavus 
žemės Paprieniuose, Čekiškės 
valsčiuje, kun. P. Martišius 
aprūpino jį vaisiniais medeliais 
iš savo medelyno, kad užsivestų 
sodą.

Kai 1918 m. Pranas 
Dovydaitis leido ir redagavo 
žurnalą „Lietuvos Mokykla”, 
kun. P. Martišius rėmė pinigais.
1939 m. kun. P. Martišiui suka
kus 60 metų, P. Dovydaitis šia
me žurnale gražiai aprašė savo 
bičiulio ir geradario veiklą. Šis 
straipsnis buvo išleistas atskira 
knygele (1939 m., 16 psl.). Rašy
damas apie kun. P. Martišiaus 
100 metų gimimo sukaktį, 1979 
m. šią knygelę buvau pasisko
linęs iš dr. J. Girniaus.

Nepriklausomos Lietuvos 
laikais prof. P. Dovydaitis 
dažnai buvo matomas Kauno 
gatvėse su dideliu portfeliu.
1940 m. sovietams okupavus 
Lietuvą iš profesūros atleistas 
išvyko iš Kauno į savo 20 
hektarų ūkį prie Dubysos, tikė
damasis tenai rasti ramybę. J. 
Mikaila (Seminole, FL) prisi
mena, 1940 m. rudenį sutikęs P. 
Dovydaitį Kaune, negalėjęs 
pažinti — atrodė kaip rusiškas 
burliokas, apsirengęs kaimiečio 
drabužiais, nesiskutęs. Mikaila 
jam paskolinęs pinigų krosniai 
pirkti. 1941 m. birže.lio 14 d. P. 
Dovydaitis buvo suimtas ir iš
vežtas į Šiaurės Uralą, kur 
greitu laiku (1942.XI.4) buvo 
sunaikintas. Kai dabai' daugelio 
tremtinių kaulai grįžta į 
Lietuvą, Dovydaičio palaikų ne
galima surasti, nes nežinoma, 
kur jis buvo palaidotas.

Kun. P. Martišius, Dovydaičio 
bičiulis, mirė 1955 m. gruodžio 
30 d. Simne. Jo kūnas buvo 
atvežtas ir palaidotas senose 
kapinėse Prienuose. Kai šias 
kapines naikino, jo kaulus prie
mėčiai stengėsi perkelti ir pa
laidoti parapijos bažnyčios 
šventoriuje, bet leidimo negavo. 
Tada karstas buvo perkeltas į 
naująsias kapines, dešiniame 
Nemuno krante, prie kelio į 
Birštoną.

Tokie buvo gyvenimo keliai 
šių dviejų daug Bažnyčiai ir 
Tėvynei nusipelniusių vyrų, 
suvedę juos draugėn ir vėl 
išskyię. Įgnas Medžiukas

Juozas Baužys, 600 metų Lietuvos Krikščionybės Jubiliejaus knygos redak
torius su Ona Baužiene, knygos viršelio projektuotoja kairėje ir talkininke 
Jadvyga Damušiene dešinėje.

Nuotr. V. Žadeikienės

VIEN, NORS IR GERŲ, 
IDĖJŲ NEPAKANKA

Laisvėjanti Lietuva mūsų 
išeivijai uždeda naujų pareigų ir 
uždavinių, kuriems spręsti ne
beužtenka gražių kalbų, paža
dų, rezoliucijų ar tų vadinamų 
„beldimųsi į pasaulio sąžinę, 
Baltųjų rūmų ar Kongreso durų 
varstymo”. Aišku, viso tai ir 
toliau reikalinga dabar, o 
ateityje tos akcijos reikšmė 
turės dar padidėti, nes ir Lie
tuvos klausimas, jos byla, tautos 
šauksmas turi būti girdimas su 
vis stiprėjančiu balsu.

Bet ir tautai, dar tebegyve
nančiai okupacijoje ir per pen
kiasdešimt metų luošintai mo
raliai ir fiziniai, reikalinga 
visokeriopa pagalba, kad iš 
stagnacijos ir skurdo galėtų 
kiek šviesiau žvelgti ir žengti į 
ateitį.

Su nuostaba sekame ansamb
lių, sportininkų, menininkų, 
kultūrininkų ir politinio gyve
nimo vairuotojų vizitus Vakarų 
pasaulyje, o ypač Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse ir Kana
doje. Pravertas langas į pasaulį, 
kurio tauta taip ilgėjosi. 
Lietuvą aplanko ir išeivijos 
meno, kultūros ar politikos 
atstovai. Prasidėjo idėjų ir 
gėrybių pasikeitimas. Ieškoma 
būdų ir ekonominiai kraštui pa
dėti.

Savo menu, daina, šokiu, 
sceniniu žodžiu jie mus 
džiugina, turtina mūsų dvasią. 
Svečiai, ar tai būtų oficialūs 
atstovai, giminės, paprastai 
tuščiomis negrįžta namo. Jie 
mums reikalingi blėstančiai 
tautinei nuotaikai kelti, jie 
pažįsta ir susipažįsta su tikrą
ją išeivijos padėtimi, jos fiziniais 
ir dvasiniais resursais. Čia, iš- 
tikrųjų neturėtų būti „jie 
ir mes ,o tik mes — lietuvių 
tauta.

I

Tautos šventės minėjime Vasario 16-tos gimnazijoje lietuviškos poezijos 
montažą atlieka Rima Idzelytė, Mėta Landytė (abi iš JAV), Juozas Lukšas 
iš Argentinos ir Matas Stanevičius iš Kanados.

Nuotr. M. Šmitienės

Ateitininkams altruistinės 
dvasios netrūksta. Nors vidu
rinioji karta, kurią išaugino ir 
išmokslino generacijos karta, 
yra žymiai turtingesnė už anos 
kartos ateivius, galėtų ir stip
riau pasireikšti, bet, reikalui 
esant, ir jie prisideda savo vie
nokia ar kitokia parama.

Ateitininkams, besijungian
tiems į bendruosius mūsų išeivi
jos darbus, dabartiniu metu 
iškyla ir naujas reikalas pradėti 
atsikuriančiai ateitininkijai 
Lietuvoje, ejaų gražūs kontaktai 
padaryti Federacijos vado Juozo 
Polikaičio, Lietuvoje Sauliaus 
Galadausko ir kitų. Jau pasiųs
ta ir paramos. Ji negalės susto
ti ir ateityje skurde atgimstan
čiai ateitininkijai, neišleidžiant 
iš akių ir savųjų išeivijos 
poreikių. Ir šie jau prasidėję 
nauji metai nuolatos ties rankas 
prašydami paramos mūsų spau
dai, stovykloms, jaunučiams, 
moksleiviams. Aukos metai 
niekada nepasibaigia. Bet 
Dievas myli linksmus davėjus. 
Ką kitam davei,niekas iš tavęs 
neatims.

Gyvendami taip greitai besi
keičiančiame pasaulyje ir dar 
okupuotoje Lietuvoje, reikia 
mums būti budriais, dirbti ir 
aukoti, kad mūsų tautos ir vals
tybės atkūrimo reikalai nebūti) 
nustumti nuošalin. Jie turėtų 
būti mūsų kasdieninė duona.

V.R.

TARYBOS POSĖDIS

Ateitininkų tarybos posėdis 
įvyks šeštadienį, balandžio 28 
d., Ateitininkų namuose, Le- 
monte. Ateitininkų tarybos 
nariai turėtų būti gavę pra
nešimus iš tarybos pirmininkės 
Birutės Bublienės.

VAKARONĖ APIE 
LIETUVĄ

Paskutinė šio sezono Chieagos 
ateitininkų sendraugių ruošia
ma vakaronė įvyks balandžio 20 
d. (penktadienį prieš Atvelykį). 
Ji bus ypač aktuali, nes bus kal
bama apie vėliausius įvykius 
Lietuvoje.

Vakaronės metu Pasaulio lie
tuvių katalikų bendrija įteiks 
premiją Leonui Keruliui, kurio 
darbas, registruojant į Sibirą iš
vežtuosius lietuvius, yra labai 
svarbus. Premija yra finansuo
jama prelato Juozo Prunskio 
fondo. ,

MOKSLEIVIU 
ATEITININKŲ STOVYKLA

Moksleivių ateitininkų va
saros stovykla Dainavoje vyks 
liepos 22 — rugpjūčio 5 dieno
mis. Visi 9-12 klasių moks
leiviai ateitininkai kviečiami jo
je dalyvauti. Registracijos lapai 
bus siunčiami kartu su gegužės 
mėn. aplinkraščiu mokslei
viams. Norintieji joje vadovauti, 
prašomi kreiptis į Audrių 
Polikaitį, tel. 312-434-2243.

STULGINSKIO KUOPOS 
ŠVENTĖ

Prez. A. Stulginskio mokslei
vių ateitininkų kuopos šventė 
gegužės 6 d. vyks Ateitininkų 
namuose, Lemonte. Numa
tomas kandidatų įžodis, kuopos 
narių vaidinimas, sportas ir 
pasilinksminimas sode. Puikios 
mamyčių suneštinės vaišės. Visi 
kviečiami, ypač gimnazistai ir 
pradines mokyklas baigiantieji. 
Ypač laukiami Kun. Lipniūno ir 
Prez. Stulginskio kuopų abitu
rientai.
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND E. CIARA

OPTOMETRISTAS 
2709 West 51 at Street 

Tel. — (1-312) 476-2400
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 1-7; 

antr. ir penkt. 10-4; šešt. 10-2 vai.

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA

VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 

Rez. (1-312) 778-7679 
Kab. (1-312) 562-0221

Valandos susitarus

DR. VILIJA R. KERELYTĖ
CHIROPRAKTIKA 

34 VVest Burlington, tel. (708) 512-0064 
VVestmont, IL

Valandos pagal susitarimą

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

ligos ir chirurgija
Tel. (708) 857-4059, 425-9353 

4400 W. 95th St.. Oak Lawn 
2701 W 68th St., Holy Cross

Valandos pagal susitarimą

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

217 E. 127st St.
Lemont, IL 60439

Tel.(708) 257-2265 
Pagal susitarimą

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

9356 S. Robert s Road 
Hickory Hills

Tel. (708) 598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Madlcal Cllnlc
217 E. 127 St. — Lomont. IL 80439
Priklauso Palos Community Hospital ir 

Silver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą

Tel. (708) 257-2265

DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1-312) 767-7575 
5780 ‘.rcher Avė.

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

JONAS V. PRUNSKIS, M.D.
Gydytojas ir chirurgas 

Specialybė anesteziologija 
Sherman ligoninė. Elgin, IL.

(Tel. (708) 742-9800
Valandos pagal susitarimą

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ
DANTŲ GYDYTOJAS

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympla Flelda, |||.
Tel. (708) 748-0033

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS

DANTŲ GYDYTOJAI
Pensininkams nuolaida

Valandos pagal susitarimą 4007 W. 59 St.
: Tol. (312) 735-5556

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago
Tel. (1-312) 434-8*49 (veikia 24 vai.) 

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

507 S. Gilbert, LaGrange, IL.
Tel. (708) 352-4487

Kab. tel. (1-312) 471-3300;
Rez. (708) 442-8297

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

7722 S. Kedzie Avė.,
Chicago, III. 80882

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

Kab. (1-312) 735-4477;
Rez. (708)246-0007; arba (70*)246-S581 

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

EMOCINĖS LIGOS' 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING

6449 So, Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building

6132 S. Kedzie
Chicago, IL 60629

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

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

3900 W. 95 St.
Tel. (708) 422-0101

Valandos pagal susitarimą

6132 S. Kedzie Avė., Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą

Namų (708) 584-5527
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LiGOS 
CHIRURGIJA

8132 S. Kedzie, Chicago, III.
Tel. (1-312) 925-2870

1165 Dundee Avė., Elgin, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255

Valandos pagal susitarimąDR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas
5540 S. Pulaski Road.
Tei. (1-312) 585-2802

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

Reikalui esant atvažiuoju ir ( namus

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 8. Robertą Rd., Hickory Hills, ll
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius
2618 W. 71sl St.

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

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

Tai. (708) 448-1777

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

2659 W. 59th St., Chicago. IL
Tel. (1-312) 476-2112

9525 S. 79th Avė . Hickory Hills, IL
Tei. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

Tel. kabineto Ir buto: (708)852-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. SOth Avė., Cicero

Kasdien t iki 8 vai vak. 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet

Dr. Tumasonlo kabinetą parėmė
T. RAMA, M.D.

Specialybė — Chirurgija
2454 West 71 st Strest

Tai. (1-312) 434-1818; Rez. (708) 852-0881
Vai. pirm., antr. ketv. ir penkt

3 iki 7 v.v. Tik susitarusDR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY

DR. JAMES BURDEN
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
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Kančios sekmadienis — Rimties valandėlei

KENTĖJIMAI ŠIOJE
ZEMEJE

JĖZUS KRISTUS YRA 
VIEŠPATS

Teisingai vadinama ši žemė 
ašarų slėniu. Žmogus kenčia 
gimdamas, dažnai kenčia gy
vendamas ir kenčia bijodamas 
mirties ar jai atėjus. Kentėjimai 
lydi žmogų ir visą pasaulį, nors 
ne visuomet tie kentėjimai ma
tomi, ne visuomet į juos kreipia
mas dėmesys, ypač tada, kai 
kančia paliečia tik kitus. Kai 
kančia,nelaimės, ligos, nedalia 
paliečia patį žmogų, kuris turi 
kentėti, kančia pasidaro blogis, 
juntama jau ne iš tolo, bet viduje 
ir savo išorėje.

Kančia yra blogis, nors dau
gelis šventųjų norėjo kentėti tik 
dėl Dievo, tik dėl Kristaus 
meilės. Kančia apvalo žmogaus 
sielą nuo savimeilės ir ydų, bet 
tai nereiškia, kad ji pavirsta gė
riu, kad ji vienintelė yra iš
ganymo priemonė.

Jėzus Kristus, nors buvo siųs
tas iš dangaus gyventi žmogaus 
pavidalu, gyventi žmogišku 
gyvenimu, nors žinojo savo 
pašaukimą, bet kančios akivaiz
doje jo žmogiška dalis kratėsi 
kančios. Ir Jėzus tada kalbėjo: 
„Mano Tėve, jei galima, tegul ta 
taurė praeina pro mane; tačiau 
ne kaip aš noriu, bet kaip tu” 
(Mt. 26, 39). Pamatęs savo moki
nius miegančius, jis jiems priki
šo, kad jie negalėjo budėti. Bet 
vėl, sugrįžęs melstis, prašė: 
„Mano Tėve, jei ta taurė negali 
praeiti mano negerta, tebūnie 
tavo valia” (Mt. 26, 42). Trečią 
kartą vėl meldėsi tais pačiais žo
džiais, bet sutiko su savo dangiš
kojo Tėvo valia.

Kančia yra blogis, kurio neno
rėjo imtis ir pats Kristus, Dievo 
Sūnus, tapęs žmogumi, turįs 
žmogišką prigimtį. Kaip Dievas 
jis priėmė Tėvo valią, nes žinojo, 
kad amžinajam teisingumui 
atlyginti reikėjo Kristui kentėti 
ir vėliau prisikelti. Jis norėjo 
tarp žmonių būti žmogumi. Tik 
apaštalams parodė savo dieviš
kumą ne tik darydamas stebuk
lus, bet ir apsireikšdamas nepa
prasta šviesa specialiame apsi
reiškime, kuriame jie išgirdo ir 
Tėvo balsą, kad „šitas mano 
mylimas Sūnus, kurį aš sau la
bai pamėgau; jo klausykite” 
(Mt. 17, 5). Toks apsireiškimas 
ir buvo, kad apaštalai žinotų, 
kai ateis jo kančios diena.

*

Jėzus Kristus apaštalus iš 
anksto įspėjo, kad „reikia eiti į 
Jeruzalę, daug kentėti nuo 
vyresniųjų, Rašto žinovų ir vy
resniųjų kunigų, būti nužudy
tam ir trečią dieną prisikelti” 
(Mt 16, 21). Bet Petras nenorėjo 
tikėti, nors buvo mokomas jau 
beveik trejus metus, ir ėmė jį 
barti. „Nieku būdu, Viešpatie, 
tai tau neatsitiks. Jis atsigręžęs 
tarė Petrui: Eik už manęs, 
šėtone; tu man papiktinimas, 
nes tu mėgsti ne tai, kas Dievo, 
bet kas žmonių” (Mt. 16, 22-23).

Iš tikrųjų dar nei Petras, nei 
kiti apaštalai nesuprato, kad Jė
zus atėjo kentėti, o ne tik gyven
ti tarp žmonių žmogaus pa
vidalu. Jis atėjo ne tik mokyti 
naujo mokslo ir taisyti Senąjį Įs
tatymą, bet ir skelbti naują 
Evangeliją, kurios turėjo visi jo 
sekėjai laikytis. Taigi ir apaš
talai, kurie jau sekė Kristų.

Verbų sekmadienį, kuris da
bar yra padarytas kančios sek
madieniu ir Kristaus kentėjimų 
prisiminimu, Jėzus triumfuo
damas įjojo į Jeruzalę. Tą pačią 
savaitę jis žygiavo ir mirti ant 
kryžiaus. Jis parodė žmogui 
gyvenimo laimę, didybę, šviesą, 
kada net akmenys gali šaukti

Progresas gal ir buvo geras 
kadais, bet dabar jis jau gerokai 
per ilgai užsitęsė.

Ogden Nash

Kristaus garbei. Taip pat jis pa
rodė kančią, kurią pasirinko 
kaip priemonę įrodyti savo mei
lei ir teisingumo atpildui. Die
vas džiaugėsi, kad jis yra gar
binamas savo Sūnuje, bet Die
vas kenčia su žmogiškąja Dievo 
Sūnaus prigimtimi už savo kū
rinį, kuris kadaise drįso neklau
syti jo įsakymų ir užtraukė 
prakeikimą visai žmonijai.

Kristus šį sekmadienį parodo 
kančią ne dėl pačios kančios, 
nes ji yra blogis ir užtraukta tik 
nuodėmės. Jis kančią parodo 
kaip priemonę gero siekti — 
šiuo atveju žmoniją išganyti, 
nurodyti kančios prasmę, pa
daryti žmogų Dievo vaiku, nes 
už jį kentėjo pats Dievas — 
Kristus.

Jėzus pasirinko kančią ne dėl 
to, kad parodytų jos neišvengia
mumą, bet kančios įprasminimą 
išganyme ir dieviškame gyve
nime. Išgelbėtame iš nuodėmės 
žmoguje gyvena dieviška ma
lonė, pats Dievas, kuris leidžia 
savo kūriniui paveldėti am
žinybę su Kūrėju.

*

Palmių arba kančios sekma
dienis parodo krikščioniui, 
sekančiam Kristaus mokslą ir 
gyvenančiam jo nurodytu gyve
nimu, žemiško gyvenimo trapu
mą, laikinumą, žmogiškas ne
dalias ir skurdą. Kiekvienas 
turi žinoti, kad jis žemėje 
gyvena tik laikinai, bet laiki
numu gali pasinaudoti laimėti 
amžinybę.

Kančios sekmadienis taip pat 
primena, kad žmogus yra ne tik 
žemės kūrinys, kilęs iš žemiškų 
tėvų ir tik žemei skirtas, bet kad 
jis yra Dievo vaikas, kuriame 
gyvena Šventoji Dvasia. Žmo
gus gyvena žemėje žemiškais 
rūpesčiais, bet jis nesibaigia tik 
prie tos žemės, kurioje pavirsta 
į dulkę ir pasineria užmarštyje.

Nelengva gyventi šioje ašarų 
pakalnėje. Žmogus tik šioje 
ašarų pakalnėje užsitikrina 
amžinybę. Šis gyvenimas nėra 
lengvas, nėra be rūpesčių, be 
kliūčių. Jame nėra tik šviesa, 
tik saulė ir laimė. Kartais jame 
tokių dienų, kad žmogus norėtų 
nebūti gimęs ir šioje žemėje 
kūręs savo gyvenimą.

Ir tomis dienomis, kai nėra 
saulės, kai aplinkui tik tamsa, 
kai artimųjų apleidimas ir už
miršimas jaučiamas labai 
realiai, visuomet reikia prisi
minti Kristų. Kristų ne tik 
prisikėlusį, bet ir kenčiantį 
sunkiausias kančias. Kristų ne 
tik apaštalams parodžiusį savo 
dievystę, bet ir prikaltą ant 
kryžiaus. Reikia matyti Kančios 
sekmadienį Kristų tarp dviejų 
plėšikų, kurių tik vienas gailisi 
savo nuodėmių ir nori su Kris
tumi būti laimėje.

Gavėnios pabaiga yra lyg žmo
gaus gyvenimo pabaiga. Reikia 
tik apie jį pamąstyti, jame save 
pamatyti, Kristaus kančioje 
būti rie pasyviu stebėtoju, bet 
tikru jo sekėju, stovinčiu po 
kryžiumi kaip Jėzaus motina 
Marija, kaip vienintelis apaš
talas šv. Jonas. Į Kristaus kan
čią žvelgiant, pasidaro visos 
gyvenimo kliūtys lengvesnės, 
gyvenimas šviesesnis, pati 
kančia tik priemonė gero siek
ti. Kaip Kristus įprasmino 
kentėjimą iš meilės žmogui, taip 
ir kiekvienas krikščionis turi 
savo smulkius kentėjimus ir 
gyvenimo kliūtis įprasminti 
Kristuje, kad gyvenimas būtų 
lengvesnis.

Pr. Gr.

Charakterio žmonės yra sąži
nė kultūrinės bendruomenės, 
kuriai jie priklauso.

R. W. Emerson

Kongr. Riehard Durbin,atsilankęs Cicero Lietuvių Bendruomenės apylinkės susirinkime. Jis 
sveikinasi su viena dalyve. Jono Kuprio nuotrauka

AUŠROS NAUJA GADYNĖ ŠVINTA
Beveik penkiasdešimt metų 

Lietuvą dengę tamsūs debesys 
pradeda išsisklaidyti. Bet tai 
dar nereiškia, kad iš jų negali
ma būtų tikėtis audrų ir žaibų. 
Išeivija, būdama gyva tautos 
dalis, nors ir negalėdama akty
viai kartu dalyvauti, savo min
tyse jungiasi prie tų, kurie prieš 
Maskvos mešką išdrįso atsistoti. 
Lietuva yra lyg tas pasakos 
nykštukas, kuris išėjo prieš 
milžiną. Tuo savo išėjimu nuste
bino pasaulį, ne tik nustebino, 
bet ir pagarbos įsigijo.

Visos ateinančios žinios iš 
tėvynės rodė, kad drąsiai ir ryž
tingai einama laisvėjimo 
linkme. Rinkimai, kurie vyko 
Lietuvoje, turėjo būti lemiami. 
Jais domėjomės ne tik mes, bet 
ir Vakarų pasaulio spauda ir 
žinių agentūros. Sąjūdis drąsiai 
išėjo su nepriklausomybės 
šūkiu, jį pasekė ir komunistų 
partija. Laimėtoju, žinoma, iš
ėjo Sąjūdis. Sklido gandai, kad 
susirinkusi taryba paskelbs 
Nepriklausomybės atstatymą. 
Pagaliau atėjo kovo 11 d., sek
madienis. Jau iš pat ryto be
veik kas penkiolika minučių 
buvo minima Lietuva. Jaunimo 
centre Chicagoje nuotaika buvo 
elektrizuota. Vieni tą girdėjo, 
kiti tai girdėjo ir visi savaip 
interpretavo. Pagaliau pasklido 
gandas, kad Nepriklausomybė 
jau paskelbta. Kavinėje buvu
sieji susirūpino, kad reikėtų 
vėliavą iškelti. Kažkas pranešė, 
kad vėliavos jau iškeltos. Taip 
ir pražiopsojome tokį svarbų 
momentą. Tačiau vis tiek vieni 
kitus sveikino, glėbesčiavo ir 
bučiavosi.

Praėjus džiaugsmo ekstazei, 
reikėtų sustoti ir pagalvoti. Mes 
esame angoje tų įvykių, kurių 
laukėme beveik penkiasdešimt

ŽALIASIS VELNIAS
JONAS RŪTENIS

Romanas
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Tuoj pat iš daržinės dvi dėžės benzino buvo atga

bentos į štabą. Kitos nukreiptos į griovį... Dalis vyrų 
buvo paskirti atlikti paruošiamuosius darbus. Kiti, 
kiek leido tamsa — sekė. Netikėta priešo demonstra
cija vis blėso kol visai nutilo. Tik paryčiais 
vėl buvo pastebėtas kažkoks judėjimas. Spėjau, kad į 
Leliūnus pasiųstos gan menkos jėgos. Raketos ir inten
syvus vakarykštis šaudymas tebuvo tik veiksmas mus 
suklaidinti. Naktį, nežinodami mūsų jėgų — nedrįso 
pulti. Aiškėjo, kad ir šio ryto judėjimas yra žvalgybinio 
pobūdžio, nes kol kas niekas nejuda pirmyn. Mes 
laukėm. Dalis vyrų buvo prie griovio, o aš su Žolele 
ir keliais kovotojais štabo aplinkoje. Turėjom gerą ryšį 
ir davus ženklą bus užkurta ugnis...

Vėl suskambo telefonas. Kas daryti?
— Atsakyt! Paklausti kame reikalas — tarė Žolelė.
— Gerai!
— Žolelė pakėlė telefono ragelį ir tarė:
- Da!
Jo klausė ar čia štabas?
— Taip! — vėl pakartojo Žolelė.
— Kas jūs?
— Mes ryšio patrulis...
— Ooo!
— Kodėl niekas iki šiol neatsakė?
— O kas turėjo atsakyti?

JUOZAS ŽYGAS

metų. Daug mūsų bendrake
leivių šios dienos nebesulaukė. 
Esame laimingi, kad mes ma
tėme ateinančios aušros 
žarą. Tačiau ta žara neturėtų 
mūsų apakinti ir apsvaiginti. 
Kelias dar tolimas ir daug 
sunkumų teks dar nugalėti. Iki 
šiol matėme tik Gorbačiovo 
šypseną, o dabar teks ir jo 
„geležinius dantis” pamatyti. 
Pirmiausiai gal turėtumėme 
savo jėgas sujungti, o gal ne
verta tam nė laiko gaišti. Kai is
torijos svarstyklės pasvers, 
tuomet paaiškės, ■ kurie buvo 
„pirmieji” ir „vyriausi”. O 
dabar visi tinime, kaip skruzdės 
po šapelį nešti.

Sunku pasakyti, ką dabar 
reikėtų daryti. Manyčiau, kad 
individualinė pagalba ir toliau 
turėtų eiti. Tačiau nuo pinigų 
perkėlimo ar investavimo dar 
reikėtų susilaikyti. Kol Lietuva 
neturi savo banko ir lango į 
pasaulį, didesnių investacijų ne
reikėtų laukti. Taip pat turėtų 
būti sutvarkyti įstatymai, kurie 
turėtų reguliuoti nuosavybių 
pirkimą, pardavimą, kreditus ir 
investacijas. Nieko negalima 
daryti, remiantis tik žodžiu 
ar nesamais įstatymais. Dabar
tiniu metu, manau, išeivijos 
svarbiausia pareiga būtų spau
dimas kongresmanams, senato
riams, Valstybės departa
mentui. Dėkoti spaudai arba 
pasitaikančius netikslumus 
nurodyti. Rašant visuomet pa
brėžti, kad Lietuvos valsty
bingumas prasidėjo ne 1918 m., 
bet žymiai senesnis už JAV. 
Kad Lietuvos valstybingumas 
jau 1253 m. Vakarų pasaulio 
buvo pripažintas, pirmojo Lie
tuvos karaliaus Mindaugo ap

vainikavimu. Plačiai po pasaulį 
išsimėtę lietuviai turėtų 
panaudoti visą savo svorį, kad 
atsistatančios Lietuvos valsty
bingumas būtų pripažintas.

Išeivijos lietuviai teisininkai, 
ekonomistai, bankininkai, 
įmonių administratoriai ir tarp
tautinės prekybos specialistai 
galėtų daug padėti. Reikia pa
dėti Lietuvai orientuotis Vaka
rų pasaulyje. Dabar jie įpratę 
tik centro direktyvas sekti. Ne
reikėtų užmiršti ir inžinierių, 
kurie savo patarimais gal ir be 
didelių investacijų galėtų keletą 
įmonių kiek modernizuoti. 
Gerai žinome, kad visi savo klai
dų nepastebime. Tas pat yra ir 
su įmonių vadovais, kurie net ir 
didžiausios netvarkos gali nepa
stebėti, kadangi prie jos pripra
tę. O pašalinė akis, daug ką 
pastebėti gali.

Ir tėvynainiai turėtų žinoti, 
kad nebegalės taip dirbti ir 
gyventi, kaip iki šiol gyveno. 
Laisvame ūkyje išlieka tas, 
kuris sugeba gerai' ir pigiai 
gaminti. Paimkime tik porą 
mažų pavyzdėlių. Pažiūrėkime 
į biurokratizmo plačiai papli
tusias šaknis. Palyginkime du 
laikraščius: išeivijos „Dirvą” ir 
„Gimtąjį kraštą” — abu yra sa
vaitraščiai. Pirmasis turi 14 psl. 
ir du redaktorius, o antrasis 8 
psl. ir 14 redaktorių. Savaime 
aišku, kad laisvoje rinkoje an
trasis išlikti negalėtų. Bendrai 
Lietuvos ūkis, kol nepersi
tvarkys, laisvoje rinkoje konku
ruoti negalės. Paimkime žemės 
ūkį. Pripuolamai paėmiau sta
tistinius duomenis Stelmužės 
tarybinio ūkio. Jame yra 2076 
ha dirbamos žemės ir 333 
darbuotojai. Pelnas 100 ha 9733 
rb. (Tarybų Lietuvos enciklop.
IV. psl. 102). Iš pateiktų

— Ar čia štabo būstinė?
— Taip! — sukeikęs vėl atsakė Žolelė.
Tyla. Tada prie telefono, matyt, priėjo koks nors 

vyresnis.
— Štabas?!
— Kiek kartų, po velnių, aš turiu kartoti, kad čia 

štabas!
— Barkov pulko štabas?
— Ne! — šūktelėjo Žolelė.
— O kas?
— Žaliojo Velnio štabas! — sušuko Žolelė.
— Banditai! — šūktelėjo kalbėjęs. Visas 

pasikalbėjimas nutrūko. Tada Žolelė bandė pats 
pakėlęs triūbelę skambinti, bet telefonas jau nebeveikė.

Kontaktas yra. Aiškiai žinome, kad priešas dės 
visas pastangas pasiekti Leliūnus, jie gi gerai žinojo, 
kad pulko iškilmėm buvo čia pulko komandyrai.

Mums daugiau nieko nebeliko kaip tik sekti ir 
tinkamu momentu pasitraukti.

Ilgai laukti nebereikėjo. Tuoj pat pamatėm, kad 
virš miško iškilo raketa, o iš pamiškių, manevruodami 
slinko stribai. Vienur kitur matėme išlendančius į kelią 
— kitur vėl sulendančius į mišką. Mūsų pozicija buvo 
patogi tuo, kad ji buvo ant kalniuko ir visas judėjimas, 
kaip ant delno.

Po kelių minučių, mūsų nustebimui, iš miško 
užuolankos išniro kariška kovos mašina. Joje be šoferio 
dar sėdėjo du kariškiai. Iš tolo nepavyko nustatyti jų 
laipsnio, bet sprendėm, kad tai žemesnio laipsnio 
komandyrai. Jie pasukę įkalnėn sukantį kelią, vedanti 
į Leliūnus, iškėlė baltą vėliavą ir pamažu slinko 
pirmyn.

Nieko nelaukęs įsakiau atidengti ugnį. Paleidom 
pirmąją sodrią šūvių salvę. Mašina teberiedėjo. Palei- 
Anm antra. Po minutės trečią. Sustojo. Sustoję ėmė

Paskutinį prieš Velykas arba 
Verbų sekmadienį žymi tradi
cija ir Jėzaus pasmerkimo 
scena. Iš pavydo išrinktosios 
tautos vadovai, Švento Rašto 
mokovai, kunigai ir pariziejai 
pavydėjo, kad Jėzus mokė nau
jo mokslo ir nenaikino pranašų 
ir viso, kas surašyta šventose 
knygose. Bet jis nesigailėjo tų 
vadų, kurie iš tautos reikalavo 
atlikti iki mažiausio įstatymo, 
o patys nė piršto nepajudino 
savo gyvenimu ir darbais įro
dyti Šv. Rašto galingumą. Jie 
Jėzų sugavo, apaštalui Judui 
Iskariotui išdavus, ir atidavė 
nukryžiuoti Jeruzalę valdan
tiems romėnams.

Šios dienos Evangelijoje šv. 
Matas piešia visą pasiruošimą 
kančiai ir kančios scenas. Jėzus 
Pilotui prisipažįsta, kad jis yra 
karalius. Bet nei žydams, nei 
valdovui Pilotui neatsako į 
skundimus ir triukšmą, nors 
Pilotas jam primena: „Ar negir
di, kaip baisiai tave kaltina”? 
Jėzus tyli, nors iš anksto žino, 
kad jam skirtas mirties kryžius, 
kad jis bus pasmerktas, kad 
žydai, ta išrinktoji ir Dievo 
auklėjama tauta, prašys paleis
ti žmogžudį ir vagį Barab^, o 
nukryžiuoti Kristų.

Taip pat Verbų sekmadienio, 
baigiantis gavėnios laikotar
piui, primena, kaip Jėzus ant 
asilaičio įjojo į Jeruzalę. Šv. 
Matas sceną aprašo taip: „Jie 
atvedė asilę ir asilaitį, uždėjo 
ant jų savo drabužius ir užso
dino jį ant viršaus. Labai didelė 
minia tiesė savo drabužius ant 
kelio, o kiti kirto medžių šakas 
ir klojo ant kelio. Ėjusios prie
šakyje ir paskui sekusios minios

duomenų matome, kad 100 ha 
yra beveik 16 darbuotojų. Tuo 
tarpu Amerikoje 100 ha ūkis 
vadinamas nedideliu „family 
farm” ir jokių samdinių neturi.

Lietuvos ūkio gaminiams 
rinka būtų ir Vakarų Europoje. 
Vokietija ir Anglija savęs 
neišmaitina (net ir Lenkija 
pusiau badauja). Tik reikia par
duoti pasaulinės rinkos kai
nomis ir patenkinti jos 
reikalavimus. Išsivysčiusiuose 
kraštuose yra maisto ir kitų 
gėrybių perteklius. O pasakos, 
kad Lietuva be Rusijos „malo
nės” neišsilaikys, tėra tik oku
panto miglos. Lietuva be Rusi
jos gyveno ir toliau gyventi gali, 
žinoma, jeigu pradės dirbti taip, 
kaip Vakaruose dirbama.

1 mojuoti baltą vėliavą.
— Ką darom, vade?
— Aš nežinau...
— Tai labai neįtikėtina?
— Taigi.
— Jie, matyt, nori kokių nors derybų su mumis. 

Gal nori, kad grąžintume belaisvius?
— Vienintelė galimybė...
— Kaip reaguojam?
— Ugnim! — sušukau. Ir tada jau nejuokais ėmėm 

tratinti salvę po salvės. Važiavę paliko mašiną ir šoko 
miškan. Keli mano vyrai nudardėję sodo galan matė, 
kad visi trys bėgo miško kirtimu.

— Gal mums reikia tos mašinos?
— Ne! — šūktelėjau ir tuoj pat įsakiau benzinu 

aplieti visus sodybos pastatus. Daviau ženklą tą patį 
padaryti ir griovio rajone.

Sprendimas buvo padarytas laiku. Po minutės kely
je pasipylė lengvosios tanketės, o už jų pėstininkai.

— Padegti! — sušukau.
Bematant visus pastatus apėmė liepsnos liežuviai. 

Mes pasistūmėjom griovio link. Pasipylė priešo ugnis. 
Kulkos čaižydamos medžių lapus zvimbė, kaip bitės.

— Atgal! — vėl riktelėjau.
Pasiekėm griovį.
— Padegti!
Suliepsnojo. Milžiniški ugnies stulpai iškilo virš 

medžių. Tratėdamos krito pušų šakos. Visus savo vyrus 
pasiunčiau būstan. Likom su Žolele.

Dar kurį laiką matėm kaip liepsnos laižydamos 
mano tėviškės namus globė ugnies mantijom... Vėliau 
per dūmus jau nieko nebebuvo galima įžiūrėti.

(Bus daugiau)

šaukė, sakydamos: Osanna Do
vydo sūnui! Pagirtas teesie, kurs 
ateina Viešpaties vardu! Osan
na aukštybėse! Jam įėjus į Jeru
zalę, sujudo visas miestas ir 
sakė: Kas yra šitas? Minios gi 
sakė: Tai Jėzus, pranašas iš 
Nazareto Galiliejoje” (Mt. 
21,7-11).

Po to iškilmingo įjojimo į Je
ruzalę tautos vadai negalėjo jo 
pakęsti ir ieškojo progų jį 
nužudyti. Tokią progą jie rado, 
kai Judas už trisdešimt sidabri
nių jį išdavė, kai žydai jį iškan
kintą atidavė romėnų valdovui 
Pilotui, kuris, bijodamas minios, 
jį pasmerkė nukryžiuoti. Tai 
buvo baisiausia romėnų mirties 
bausmė. Ji buvo taikoma tik di
deliems piktadariams. Jėzus tą 
kančią sąmoningai apsiėmė už 
žmonių nuodėmes, kad išlygin
tų skolą Dievo teisingumui, kad 
parodytų didžiausią meilę savo 
kūriniams.

Apaštalas šv. Paulius šiai die
nai skirtame skaityme aiškiai 
sako: „Jėzus Kristus, turėda
mas Dievo prigimtį, godžiai 
nesilaikė savo lygybės su Dievu, 
bet apiplėšė save, priimdamas 
tarno išvaizdą ir tapdamas 
panašus į žmones. Jis išore tapo 
kaip visi žmonės; jis nusiže
mino, tapdamas klusnus iki 
mirties, iki kryžiaus mirties. 
Todėl ir Dievas jį išaukštino ir 
padovanojo jam vardą, kilniau
sią visų vardų, kad Jėzaus var
dui priklauptų kiekvienas kelis 
danguje, žemėje ir po žeme ir 

| kiekvienos lūpos Dievo Tėvo 
šlovei išpažintų: „Jėzus Kristus
yra Viešpats!” (Fil 2,3-11)

Verbų sekmadienį visi Kris
taus sekėjai turi prisiminti di- 

1 dingą įjojimą į Jeruzalę, jo 
plačių minių pagarbinimą ir tų 
pačių minių šaukimą „ant kry
žiaus jį”. Iš meilės jis atėjo į 
žemę, nors buvo lygus Dievui, 
tai yra antrasis Švč. Trejybės 
asmuo, iš meilės nusidėjusiam 
žmogui jis mirė žiauriausia mir
timi ant kryžiaus. Iš meilės jis 
kaip Dievas prisikėlė iš miru
sių, kad su juo ir visi prisikeltų 
ir galėtų pasakyti, kad Jėzus 
Kristus yra visų Viešpats, miręs 
ir kentėjęs, prisikėlęs ir gyvenąs
tarp mūsų _ A. DJs

Chicagoje brangsta gazolinas. 
Amoco bendrovė jau trečiu kar
tu per 10 dienų pakėlė gazolino 
kainą, iš viso pabrangindama 5 
centais. Kitos gazolino bendro
vės taip pat kelia kainas.
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HORIZONTAI
DEMONSTRACIJA, KURIĄ

MATĖ VISA AMERIKA

Washingtone įspūdingai pra
ėjus kovo 24 d. demonstracijai, 
kurios vaizdus tą patį vakarą 
parodė visi sostinės televizijos 
kanalai, antradienį, kovo 27 d., 
vėl įvyko kiek mažesnės apim
ties, bet dar didesnį efektą pada
riusi demonstracija. Ją suorga
nizavo spontaniškai įsisteigusi 
grupė rytiniame Amerikos pa
kraštyje „Amerikiečiai už Lie
tuvos nepriklausomybę”, į 
kurią įeina Lietuvių Bend
ruomenės, JAV Lietuvių Jau
nimo sąjungos ir Lietuvos vyčių 
nariai. Ši demonstracija vyko 
prie JAV Kapitoliaus rūmų, at
kreipusi jau visos Amerikbs TV 
dėmesį. Pats mačiau, kai tą 
vakarą pasaulinių žinių metu 
vaizdus su komentarais perdavė 
ABC ir CBS televizija.

Kai pusvalandžiui prieš prasi
dedant demonstracijai nuėjau 
prie Kapitoliaus, rytinėje jo 
pusėje jau radau būrelius lietu
vių, daugiausia vietinių, su 
Lietuvos vėliavomis ir plaka
tais. Tačiau, kaip kiek vėlėliau 
pasirodė, šį kartą demonstrantų 
daugumą sudarė lietuviai, auto
busais atvykę iš New Yorko, 
New Jersey, Hartfordo, Phila
delphijos, Pennsylvanijos ang
lies kasyklų rajono, kur 
jaučiama nemaža Lietuvos 
vyčių įtaka, ir iš kitų rytinio pa
kraščio vietų.

Netrukus East Capitol gatve, 
atsiremiančia į Kapitoliaus 
aukštumą, pradėjo žygiuoti iš 
rytinio pakraščio atvykusių lie
tuvių gretos. Jų rankose anks
tyvojo pavasario saulės šviesoje 
spalvingai plevėsavo Lietuvos 
trispalvės ir mirgėjo įvairūs 
plakatai, reikalaujantys Gor
bačiovą nekišti rankų prie ne
priklausomos Lietuvos, o prezi
dentą Bushą susirūpinti jos 
likimu. Su vėliavomis ir tais 
pačiais plakatais į sostinę su
važiavę lietuviai ir jų draugai 
jau demonstravo prie sovietų 
ambasados ir Laffayete parke 
prieš Baltuosius rūmus. O lygiai 
antrą valandą jie artinosi į 
centrinę demonstracijos vietą — 
Kapitoliaus aukštumą, kur jau 
laukė būriai TV kamerų ir įvai
rių žurnalistų. Kapitoliaus 
policija visus su vėliavomis ir 
plakatais nukreipė ant Kapi
toliaus laiptų. Aukščiau pakilę 
demonstrantai sudarė įspū
dingą bei spalvingą būrį ypač 
televizijai.

Prieš oficialiajai daliai prasi
dedant užkalbinau iš Connecti
cut valstijos atvykusį žymų LB 
veikėją P. Nasvytį, paklausiau 
apie šios demonstracijos tikslą. 
Jis atsakė: „Demonstracijos 
tikslas atkreipti Amerikos poli
tikų dėmesį, kad Amerika galų 
gale turi labai stipriai pasi- ' 
sakyti dėl Lietuvos nepri
klausomybės ir tučtuojau pri
pažinti Lietuvos pilną nepri
klausomybę ir užmegzti diplo
matinius santykius, kol rusai 
visai mūsų nesunaikino...” O 
Kaveckas iš Hartfordo tiesiai 
pridūrė: „Norim įrodyti prezi
dentui Bushui, kad jis pasielgė 
labai prastai. Mes norim, kad jis 
gintų Lietuvos teises, o ne pa
taikautų Gorbačiovui...”

KALBA JAV KONGRESO 
NARIAI

Susirinkusiems, kurių buvo 
arti 400-500 žmonių, sugie- | 
dojus Lietuvos himną, America, 
America, o po to Marija, Mari
ja, buvo pristatyti į demonstra
ciją atėję JAV Kongreso nariai: 
įtakingi senatoriai Alfonse 
D’Amato ir Jesse Helms, taip 
pat Atstovų rūmų nariai: Dur- 
bin, Sarpalius, Miller ir Cox. 
Visi jie neseniai grįžę iš Lie
tuvos, kur buvo nuvykę stebėti 
ten vykusių pirmųjų laisvų

rinkimų, nors Maskvos įsileis
ti rinkimams jau praėjus. Šalia 
jų dar atsilankė kongresmenai 
Gilm&nas, Torricelli ir kiti. 
Sunku buvo visus pamatyti ir 
nugirsti jų kalbas, nes mikro
fonai nebuvo įrengti, o juos 
kietu ratu apstoję su atkištais 
filmavimo aparatais bei mikro
fonais TV ir radijo žmonės.

Senatorius Helms, prieš 
kelias dienas JAV Senate įne
šęs rezoliuciją Lietuvos reikalu, 
savo trumpą žodį pradėjo lietu
viškai: „Tegyvuoja laisva Lie
tuva!” Po jo kalbėjo senatorius 
D’Amato, atstovaujantis New 
Yorko valstijai, iš kur buvo at
važiavę trys autobusai de
monstrantų. Senatorius savo 
kalboje pastebėjo, kad Gorbačio
vas kalba apie taiką, o ką jis 
daro? Siunčia savo karius į Lie
tuvos sostinę. Mes turime pro
testuoti, turime pabrėžti, kad 
taip elgtis negalima. Senatorius 
D’Amato kalbą baigė šiais žo
džiais: „Atėjo bandymo laiko
tarpis. Jei Jungtinės Valsty
bės dabar pasitrauks, tai mes iš
duosime savo principus, išduo
sime viską, kuo tikime, ir dabar 
pats laikas parodyti, kur 
Jungtinės Valstybės turi sto
vėti...”

Po respublikono senatoriaus 
kalbos pasigirdo kelias minutes 
nusitęsęs skandavimas „Lietu
va! Lietuva! Lietuva!..”

Kongresmanas Gilmanas sa
vo kalboje pabrėžė, kad „mes 
mažai ką tepadarėm, kai tankai 
riedėjo į Tianameno aikštę 
Pekine. Tai dabar negalime ra
miai stovėti ir leisti kraujui lie
tis Lietuvoje...” Šiuos kongres- 
mano Gilmano žodžius kitą 
dieną citavo dienraštis „Wash- 
ington Post”.

Gal drąsiausiai kalbėjo kon
gresmanas Torricelli, tardamas: 
„Pone Bushai, jeigu nori pa
daryti paslaugą ponui Gorbačio
vui, padėk jam suprasti, kad 
sovietų imperija priėjo galą, kad 
Sovietų Sąjunga turi taipti lais
vų, o ne okupuotų valstybių 
sąjunga...”

Tuo ir baigėsi nė valandos 
neužtrukusi labai efektinga ir 
spalvinga demonstracija, kurios 
vaizdus, kaip minėjau, visai 
Amerikai netrukus perdavė di
džiosios TV stotys. Tik nuotaiką 
kiek sudrumstė paskelbti gan
dai, kad Lietuvoje suimtas Vy
tautas Landsbergis.

KONGRESMANAI PAS 
PREZIDENTĄ

Kaip praneša informacijos 
šaltiniai, kitą dieną Lietuvoje 
lankiusius Atstovų rūmų narius 
Durbiną, Sarpalių, Millerį ir 
Cox’ą Baltuosiuose rūmuose 
priėmė prezidentas Bushas, 
dalyvaujant kai kuriems aukš
tiesiems prezidento štabo na
riams. Vietoj numatyto 15 
minučių, susitikimas užsitęsė 
bent 40 minučių.

Durbinas ir Sarpalius po pasi
tarimo pareiškė, kad Busho 
administracija yra labiau linku
si remti Gorbačiovą, negu pasi
sakyti už Lietuvos nepriklau
somybę. Administracija esanti 
giliai susirūpinusi pranešimais, 
kad Gorbačiovo pozicija gali 
būti pastatyta į pavojų dėl jo 
nesugebėjimo kontroliuoti pa
dėtį Lietuvoje. Sarpalius pasakė 
suprantąs padėties jautrumą, 
tačiau pabrėžė, kad visas 
pasaulis stebi JAV reakciją, o 
Amerika yra nusigręžusi nuo 
Lietuvos. Tuo tarpu kongres
manas Durbinas, kaip ir Sar
palius, priklausąs demokratų 
partijai, pareiškė esąs giliai 
nusivylęs prezidento Busho poli
tika ir pastebėjo, jog administra
cija sušvelnino savo pareiš
kimus kaip tik tuo metu, kai 
sovietai stiprina savo karinę 
akciją Lietuvoje. Abu respub-

JAV LB Švietimo tarybos pirm. R. Rudienė su Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos 
mokyt, ir svečiais. Iš k.: I eil. — V. Gedgaudienė, M. Sandanavičiūtė-Newsom, Švietimo tarybos 
pirm. R. Rudienė, I. Medžiukas, D. Varnienė; II eil. — D. Kuolienė, G. Radvenytė, V. Nelsienė, 
A. Kudirkienė, J. Avižienienė, A. Žemaitaitis, A. Medonis (svečias iš Lietuvos), G. Plukienė, viešnia
iš Lietuvos, E. Dambra, R. Gasparonienė, J. Venckienė.

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
LANKĖSI ŠVIETIMO

TARYBOS PIRMININKĖ

Los Angeles Šv. Kazimiero li
tuanistinėje mokykloje kovo 10 
d. lankėsi JAV LB Švietimo 
tarybos pirmininkė Regina 
Kučienė. Tėvų susirinkime ji 
kalbėjo apie numatomus švie
timo darbus. Sakė, kad Švie
timo taryba planuoja išleisti 
naujus vadovėlius, pritaikytus 
dabartinėms sąlygoms. Lanky
damasi mokyklose ji stebinti, 
kokios priemonės yra varto
jamos sudominti mokinius, kad 
lituanistinio švietimo darbas 
būtų sėkmingesnis. Kad pasise
kimas būtų užtikrintas, reika
lingas glaudus bendradarbia
vimas tarp tėvų ir mokytojų. 
Daugeliu atvejų tėvai, atvežę 
vaikus į mokyklą, juos palieka 
ir atvyksta tik pasibaigus pa
mokoms jų pasiimti. Visiškai 
nesidomi, kaip vaikai mokosi, 
nepasiteirauja mokytojų apie 
reikalingą pagalbą. Kiti atveža 
vaikus į mokyklą tik tam, kad 
„surastų šaknis”. Pirmininkė 
pasakojo, kad čia besilankan
tieji Lietuvos mokytojai Chi
cagoje įsileidžiami stebėtojais į 
lituanistines mokyklas.

Pakviesta mokyt. D. Černienė 
kalbėjo apie kai kurias pro
blemas, su kuriomis susiduria 
lituanistinėje mokykloje. Ji 
sakė, kad dabar į šeštadieninę 
mokyklą ateina vaikai su siau
ru lietuvių kalbos žodynu ir jie 
tarp savęs mažiau kalba lietu
viškai. Labai kenkia televizija, 
atitraukdama žiūrėti jiems 
paruoštas programas. Labai 
daug padeda, jei kurie vaikai 
turi senelius, su kuriais pasi
kalbėjimai yra labai naudingi. 
Jei mokykloje yra sudaryta 
palanki atmosfera, mokiniai 
nori ją lankyti ir susitikti su 
draugais. Vaikus veikia lie
tuviškos mokyklos aplinka. 
Kartais mokiniai pasitraukia iš 
mokyklos, kai socialiai nepri
tampa, arba jaučiasi užgauti. 
Neleisti vaikų į lituanistinę 
mokyklą yra užsispyrimas.

Po pranešimų iškilusiose 
diskusijose buvo pasisakyta 
daugeliu klausimų. Kai kurie 
pageidavo, kad lietuvių klasikų

likonai kongresmenai — 
Milleris ir Cox’as — po susi
tikimo su prezidentu nuo
saikiau pasisakė.

Kaip ten bebūtų, tačiau lietu
viai ir jų draugai prezidentą 
Bushą vis tvirčiau spaudžia, 
kad jis pripažintų atkurtos 
nepriklausomos Lietuvos 
vyriausybę. Tuo reikalu balan
džio 1 d. priešais Baltuosius 
rūmus įvyko JAV lietuvių 
Amerikos karo veteranų ruošta 
demonstracija, o trečiadienį prie 
Kapitoliaus ir Sovietų ambasa
dos demonstracijas organizavo 
JAV Lietuvių Bendruomenė. 
Kiek jos bus pagelbėję Lietuvai, 
parodys ateitis.

kūryba būtų perteikta papras
tesne forma. Kiti siūlė suma
žinti vartojamų vadovėlių 
formatą. Dar buvo siūlymų, kad 
lituanistinėse mokyklose, per
teikiant mokiniams žinias, bū
tų daugiau dėmesio kreipiama 
į dabartines problemas, o ne kas 
buvo senovėje.

Vėliau vykusiame mokytojų 
posėdyje Tarybos pirmininkė R. 
Kučienė susipažino su mokyto- _ 
jomis, jų dėstomais dalykais, 
išklausė pageidavimus dėl 
mokslo priemonių. Tada ji 
kalbėjo apie įvairias pagalbines 
priemones. Viena iš tokių — 
albumų sudarymas iš kurios 
nors lituanistinės srities (is
torijos geografijos). Pabrėžė 
svarbą vienaamžių susiraši
nėjimo su Lietuvos mokslei- . 
viais, kuris turėtų būti 
atliekamas mokytojams prižiū
rint. Ji sakė reikia vaikus įpra
tinti lietuviškai sklandžiai 
reikšti mintis — tuo reikalu kai 
kur paskutinioji pamoka yra 
skiriama pasikalbėjimams, dis
kusijoms. Tinkamiausios temos 
— dabar Lietuvoje vykstančios 
aktualijos.

Los Angeles Sv. Kazimiero 
lituanistinė šeštadieninė 
mokykla yra parapijos žinioje, 
naudojasi parap. mokyklos kla
sėmis. Mokyklos direkcija: 
Marytė Newsom, Violeta Ged
gaudienė ir Algis Žemaitaitis.

Ig. M.

DALILĖS MACKIALIENES 
REČITALIS

Los Angeles Dramos sambū
ris, kadaise matytas tvirtose 
rež. Juozo Kaributo rankose, lai
kui bėgant savo režisiere buvo 
pasikvietęs Dalilę Mackialienę. 
Tačiau neilgai džiaugėmės jų 
spektakliais jos rankose, nes ją 
pasiviliojo Floridos pusiasaly
je auganti lietuviška kolonija. 
Šį pavasarį, balandžio 1 dieną 
turėjome progą susibėgti į 
viešnios literatūrinį rečitalį, 
kuris sutapo sujos gimtadieniu. 
Domino ir reklama, skelbusi, 
kad aktorei akompanuos Aloy
zas Jurgutis, puikus muzikas, o 
rengėjai buvo Korp! Neo Lithu
ania, Los Angeles skyrius.

Šventiškai papuoštoje scenoje 
svečius pasveikino skyriaus 
pirm. Liuda Tumaitė, trumpu 
žodžiu primindama, kad šioje 
scenoje esam matę ir Dramos 
premiją gavusią D. Mackialie- 
nės dramą „Nepripažintas tė
vas”, bei jos režisuotą B. Pūkele- 
vičiūtės „Palikimą”, dabar nau
jai pagarsėjusį „Žmonės ir 
beržai” vardu.

Scenoje pasirodė seniai maty
tas Dalilės veidas. Suskambus 
muzikai, buvo deklamuojama 
„Graži, tu mano brangi 
Tėvyne”, — pereinant į B. 
Brazdžionio „Tu viena”. Sekė 
vysk. Baranausko „Anykčių 
šilelis”. Aloyzas Jurgutis su
teikė puikų muzikinį foną.

Nuostabi buvo aktorės atmintis, 
iškilmingai pakeltas veidas 
sukūrė romantišką nuotaiką, 
nors poemos galas ir buvo 
liūdnas pliko lauko su keliais 
berželiais vaizdas.

Sekė apybraiža iš Alės Rūtos 
knygos „Kelias į kairę”, 
kadaise gavusios „Dirvos” 
premiją. Čia vėl visiems prisi
minė Lietuvos kaimas, jo žmo
nės, jų kasdienybė ir šventės. 
Alė Rūta puikiai vaizduoja 
kaimo detales, beveik matai ir

INTERNATIONAL (708) 430-7272 
9525 SO. 79TH AVENUE ' HICKORY HILLS, IL 60457

G.T. INTERNATIONAL DĖKOJA VISIEMS SAVO KLIENTAMS UŽ IŠSKIRTINAI GERĄ 1989 M 
SEZONĄ. KVIEČIAME VISUS KELIAUTI SU MUMIS 1990 METAIS.

1990 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS
9007 TURISTINĖ KELIONĖ SU SUSTOJIMU VOKIETIJOJE rugpjūčio 11-25 d

Lietuvoje 10 naktų, Vokietijoje 3 naktys.
Kelionė per Berlyną.
KAINA: iš Čikagos $2,345.00 iš New Yorko $2,245.00 
(kaina gyvenant kambary dviese)
(Visos kainos gyvenant dviese kambaryje)

KELEIVIAI, KURIEMS NETINKA DATOS AR NENORI KELIAUTI SU GRUPE, GALI IŠSIPIRKTI PAS 
MUS KELIONĘ SU SPECIALIAI SUDARYTAIS MARŠRUTAIS:

— pasirinkite kelionės ilgį nuo 3-30 dienų;
— Maskvoje Jus pasitiks, perveš ir įsodins į lėktuvus;
— pageidaujant, Maskvoje Jus apnakvydins jaukioje, lietuviškoje aplinkoje;
— jeigu domina Maskva, galima apžiūrėti miestą su palydovu.
— Lietuvoje pasirinkite Jums mielesnę apsistojimui vietą ar tai būtų Vilnius, Kaunas ar 

Palanga — o gal visos trys po keletą dienų.

PASKAMBINKITE AR UŽEIKITE — MIELAI PATARNAUSIMI

MŪSŲ FIRMA TAIP PAT SUTEIKIA VISAS KELIONIŲ PASLAUGAS. Padedame sutvarkyti iškvietimo 
dokumentus, rašome bilietus Jūsų artimiesiems atvykstantiems iš Lietuvos. Galime parūpinti bilietą 
nuo pat Maskvos iki Jūsų miesto. Turime žmogų suteikiantį sutikimo ir persodinimo paslaugas New 
Yorke ir VVashingtone — patikimi profesionalai, kaip ir visi mūsų firmos darbuotojai. 

Neužmirškite mūsų Jūsų biznio ar šeimos atostogų progomis. LAUKIAM JŪSŲ VISŲI

SĖKMINGAI IR SAUGIAI JAU PERSIŲSTA VIRŠ DVIEJŲ MILIJONŲ DOLERIŲ 
ARTIMŲJŲ APIPREKINIMUI LIETUVOJE!

Toliau tęsiame šį patarnavimą greitai ir patikimai parūpinti mašinas, bei iškviesti jūsų artimuosius 
jiems patogiu laiku, be palydovo, už Jūsų nurodytą sumą apsiprekinti užsienio valiutos parduotuvėje.

Kainoraščiai bei platesnė informacija bus mielai Jums pristatyta kreipiantis:

G. T. INTERNATIONAL INC.
9825 SO. 79TH AVENUE 

HICKORY HILLS, IL 60457-2259 
TEL. 708-430-7272

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ į NAUJĄ ADRESĄ IR TELEFONO KODĄ.

midlcind federal
Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

MAROUETTE PARK
2567 VVEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400

K3HCI

tą ten šokamą polką, ir liūdną 
senatvės dalią, kurią ypač pa
brėžė naujos juodos scenos 
užuolaidos.

Staigmena buvo vėl girdėti 
solistę Albiną Gedminienę^ 
padainavusią tris dainas, jų tar
pe ir mūsiškės Onutės Metrikie- 
nės „Lakštutę”. Galingas bal
sas, tikimės ją dažniau čia gir
dėti.

Po trumpos pertraukėlės — 
jau mažiau graudi programa, tai 
Julijos Žymantienės-Žemaitės 
„Kaip Viešpats Dievas sukūrė 
Jievą”. Čia buvo proga jau žais
mingesnei nuotaikai. Toliau, — 
Maironio „Pavasario balsai” ir 
baladė „Jūratė ir Kastytis”, o B. 
Brazdžionio kasdienos skalėje 
turėjusioje būti „Gyvenimo 
karuselėje” gal buvo per daug 
patoso ir deklamacijos.

Vinco Kazoko, buv. „Tėviškės 
aidų” redaktoriaus ir rašytojo 
Australijoje/„Lietus” buvo vėl 
pilnas skundo, nors muzika 
palydimas. Linksmai praskam
bėjo mažiesiems skirtas Justino 
Marcinkevičiaus „Grybų 
karas”, nors čia tų mažųjų ne
buvo nė vieno, bet perduotas jis 
buvo puikiai.

Toliau — gėlės, Vytauto 
Šeštoko sveikinimai su gimta
dieniu tiek Neolituanų, tiek Ra
dijo klubo vardu, linkėjimai kitą j 
gimtadienį švęsti vėl pas mus, ' 
— ir vaišės.

R. K. Vidžiūnienė

BRIDGEVIEVV
8929 S. HARLEM AVĖ 

(708) 598-9400

ŽMONĖS IR BERŽAI

Los Angeles Dramos sambū
ris, po sėkmingų gastrolių Lie
tuvoje, pakartotinai vaidins 
Birutės Pūkelevičiūtės 3-jų 
veiksmų dramą „Žmonės ir 
beržai”. Lietuvoje sėkmingi 
spektakliai buvo Kaune, Vilniu
je ir Panevėžyje, kur Dramos 
sambūrį kvietė ir globojo 
Vilniaus Akademinis dramos 
teatras. Ta proga scenoje mūsiš
kiai buvo pasveikinti jų 35 metų 
jubiliejaus proga, pasidžiau
giant tokiu puikiu ir turiningu 
ju gyvastingumu.

Šis veikalas buvo suvaidintas 
ketvirtame Dramos festivalyje 
Toronte ir laimėjęs žymenį už. 
geriausią pastatymą ir geriau
sią aktorių. Tuo metu dramos 
pavadinimas buvo „Palikimas”, 
kurį dabar nauju vardu 
„Žmonės ir beržai” pastatymą 
režisuoja Petras Maželis, su jo 
paties sukurtomis dekoraci
jomis. Kai kuriuos vaidmenis 
dabar vaidina kiti Dramos sam
būrio aktoriai. Toronte jį 
režisavo Dalilė Mackialienė, o 
geriausio aktoriaus žymenį 
gavo Saulius Matas už Genio 
vaidmenį. Dabartinis pasta
tymas įvyks gegužės 19 d., šeš
tadienį, 7:30 v.v. ir sekmadienį, 
20 d., 12:30 v. p.p. Šv. Kazimie
ro parapijos salėje.

R.K.V.

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470

(OUU H0U9IC 
LENDER



Spaudoj pasiknisus

„Ir apsivertė Rytų Europa 
aukštyn kojomis”, rašo Edi
ta Nazaraitė (/ laisvę Nr. 107). 
Aukštyn kojas iškėlė ir dar 
pakratė paskutinis lietuvių 
kalba stalinistiniams intere
sams ginti ėjęs Vilnies laikraš
tis, iš dienraščio virtęs mėne
siniu. Užbaigdamas savo tarny
bą ištikimai nešioti atšipusį 
raudoną kardą, vieną skiltį at
spausdino tikrai aukštyn kojom 
(žiūr. žemiau faksimilę) ir pasi
graudeno:

„Išseko skaitytojai, išmirė 
mecenatai, vyriausias redakto

LIETUVI JNIMAS KELIAUJA

ISTORIJA PAVEIKSLUOSE
arba

Trumpa vienos imperijos saulėlydžio apžvalga

Ka. neklystanti partija nuvedė į...
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Patarkit ką daryti?

ŠV. KAZIMIERO 
NEPRIMTŲ

Štai dabar šventas Kazi
mieras grįžta į Lietuvą ir toliau 
rūpinasi vargšais ir ligoniais... 
Tačiau jo sveikata silpna... 
atvyksta į Chicagą, tačiau durys 
jam į Švento Kryžiaus ligoninę 
yra uždarytos. Ligoninės admi
nistracija paaiškina padėtį. Jei 
jis būtų lenkas, atvykęs į 
Ameriką užsidirbti pinigų, ir 
turėtų žalią kortelę, tai ligoninė 
jį mielai priimtų gydytis. Tačiau 
lietuvių svečių iš Lietuvos, dir
bančių lietuvių labui, neįma
noma priimti. Tokia jau tvarka. 
Linas A. Sidrys, M.D. Drau
gas, kultūrinis priedas

❖ * *

... dr. V. Dambrava... įvertina
mas ne vien JAV ii- Vatikano, 
bet ir Venezuelos prezidentų — 
vieno krikščionių demokratų 
(kito) socialdemokrato... jis 
dažnai žinių centre. Venezuelie- 
čiai rašo apie jį spaudoje su pa
garba, o „Akiračių” Gedrimas 
— su pašaipa”. Julius 
Vaisiūnas, Tėviškės žiburiai

Hat s\ kį, kaip anas nabašninkas padarė.

Patarkit, kaip sulipdyti?

Kas pasidarė! Iš rytų j vakarus... Iš vakarų į rytus.

* *

Al. Likanderienė Drauge ne 
taip seniai paminėjo, kad prie 
Jaunimo centro Moterų klubo 
sudaryta ir vyrų sekcija: Dau
noras, Žilevičius, dar kiti.

BUS VARGO NUMIRUS
Pagal griežtus europietiškus 

principus jis (Alfredas Sennas) 
jaučiasi jokiai tautai nebe
priklausąs, pomirtiniam 
gyvenime pramatąs daug vargo, 
jeigu ten būsią grupuojama tik 
pagal tautybes. Akiračiai

* * *

Kacus, AT & T tarnautojų 
laikraštis, rašo: „Vasario 9 d. 
numery buvom atspausdinę, 
kad kiekviena akcija 1987 davė 
pelno 1.88 bilijono. Tas žodelis 
,bilijonas’ pateko per klaidą, 
galėjo daug ką mirtinai išgąs
dinti. Atsiprašome”.

IEŠKOMA ŽMONA

Ieškau žmonos. Žemaitės. 
Lipšnios. Resumė siųskite šioje 
skiltyje nurodytu adresu. 
Aleksandras Pakalniškis,Jr.

Draugas, Vyčių skyrius

PAVARGO

Susėdo vyrai. Eigą aptarė darbų. 
Karštai padiskutavo ir pasi

kalbėjo.
O kai prie darbo kibt jiems

reikėjo,
Pasijuto pavargę... nuo kalbų.

Alfonsas Masiliūnas, 
Šluota

rius S. J. Jokubka, sulaukęs 80 
metų, sugedus jo akims, toliau 
dirbti negali, kolektyvas taip 
pat gyvena sutemų dienas. Per 
pastaruosius kelerius metus 
kaip nesistengėm rasti kolekty
vui jaunesnio kraujo, bet niekas 
iš to neišėjo. Norim ar nenorim, 
su šiuo numeriu laikraščio 
leidimą turime nutraukti” 
(1990 vasario 1 d.)

Senstam visi, bet labiausiai 
paseno absurdiška komunistinė 
sistema, tai ir Vilnies apsi
sprendimas numirti savanoriš
ka mirtimi buvo logiškas.

aials. Tai ir suprantama, nes jau-' 
tiems žmonėms sunkiau įsigyti 
orangiai kainuojančius keliala- 
aius, lėšų jie turi mažiau. Tačiau, 
rad galėtum sudominti užsienio 
partnerius, ir pačiam reikia turėti 
neblogą bazę priimti svečius iš to
limų šalių. Tai irgi savarankiš
kumo laidas. Dabar tariamasi su 
Lenkijos statybininkais dėl viešbu
čio statybos, jau prasidėjo didelio 
jaunimo viešbučio statyba Vilniu
je. Plėsis ir biuro struktūra — jau 
yra padaliniai Klaipėdoje, Kaune,

MIRUSIOS SIELOS 
TEBEGYVENA

Aleksandras Šumskis, Gor
bačiovo patarėjas ūkiniams 
klausimams, pasakoja, kad 
1985 balandžio 5 d. Gorbačiovas 
jį pakvietė į posėdį, kur susi
rinko politinis biuras ir 26 kiti 
visokių ekonominių konglome
ratų vadovai ir pasakė tokią 
tiesą: kelios dešimtys krašto 
įmonių gamina tokius gami
nius, kurių nereikia nei Sov. 
Sąjungai, nei kam nors pasauly. 
Paskui tie gaminiai nurašomi, 
sunaikinami. Dar geriau: 
daugybė kitų įmonių ištisus 
mėnesius ar metus nieko nega
mina, stovi uždarytos, bet jų 
personalas figūruoja algų lapuo
se ir gauna atlyginimus. Tas 
pats ir su kolchozais — kiti metų 
metais net negyvenami, laukai 
apaugę žole, juose veisiasi lau
kiniai žvėrys, o knygose egzis
tuoja ir pateikiami pranešimai 
ir skaičiai apie prikultus 
grūdus, užaugintus galvijus. 
Tuo atžvilgiu teisingai infor
muojame pasaulį, kad esame 
„nepralenkiami”. (Iš užsienio 
spaudos).

* * *

Donald Thomas iš Newport, 
R.I., už netvarkingą elgesį buvo 
nuteistas 90 dienų kalėjimo, o 
kai jam liko sėdėti tik viena 
diena, iš kalėjimo pabėgo. Kai 
jis bus pagautas, už pabėgimą 
gresia truputį didesnė bausmė 
— „tik” 20 metų.

* * *

Kai Maskvoje pradėjo veikti 
McDonald restoranas, pirmom 
dienom eilės būdavo dukart 
ilgesnės nei prie Lenino 
mauzoliejaus. Iš užsienio 
spaudos

SIŲSKITE PO VIENĄ BATĄ

Čikagietis Sakalas pasiuntė 
siuntinėlį į Lietuvą Pridėjo ir 
gerų batų dvi poras. Siuntinys 
pasiekė Kaune gyvenantį 
giminaitį, bet batų nebuvo. La
bai panašiai atsitiko ir dar 
vienam Sakalo kaimynui, iš 
siuntinio batus išėmė. Dabar 
Sakalas pasiuntė antrą 
siuntinėlį ir įdėjo tik vieną batą. 
Pašte bato nepavogė. Trečiam 
siuntiny įdės antrą batą. 

Balandis ir Jurgiai
„April ist ein Spassmacher” — 
Vokiškoj knygoj parašyta,
Užtat ir linksmo melo krateris 
Atsiveria balandžio pirmą rytą.

Į klasę žengė mokytojas rimtas,
Iš nustebimo plačiai akis pravėrė: 
Mergaičių iškamšos tik susodintos, 
O gyvi kūnai jų kažkur išnėrę.

Jonas

DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. balandžio mėn. 7 d.

Balys Pavabalys
NENORIU BŪTI PRANAŠU, 
TIK BLOGĄ ŽINIĄ PRANEŠU
Jau numirė Sovietų Sąjunga.
Pats laikas ją užkasti.
Ta ceremonija nebus ilga.
Po to reiks gerti ir užkąsti.
Todėl geriu ir vis galvoju:
Kas gi ją nuvertė nuo kojų?

Kur toji saulė Stalino šviesi?
Nė velnias jos nebesugaudysi 
Kur tie paminklai Lenino visi?
Nejaugi nuvertė juos liaudis?..

KAI TOKS PATS 
NUMERIS

Gyvenam Kaune. Kaip gaila 
— mūsų telefono numeris 
26-25-25. Per „Atgimimo 
bangą” didelė dalis skambučių 
atitenka mums. Telefonas 
skamba kas 30 sekundžių. At
sakome, kad televizija Vilniuje, 
ne Kaune. Skambina iš visų 
Lietuvos kampų ir užkampių. 
Televizijai reikėtų kiekvieną 
kartą prie telefono numerio nu
rodyti, kad tai Vilnius. Dažnai 
netenkam kantrybės... Ar skelb
kite, kad Jūs Vilniuje, ar 
įgaliokite mus atsakinėti į klau
simus. Kalba Vilnius, Nr. 47

IŠ SOVIETINIŲ 
ANEKDOTŲ

Pionierė klausia Chruščiovo:
— Dėdyte, ar tiesa ką tėvelis 

sakė, kad jūs ne tik sputniką, 
bet ir žemės ūkį vėjais 
paleidote?

— Perduok savo tėveliui, kad 
aš ne tik kukurūzus sodinu.

* *. *

Leninas įrodė, kad valstybę 
gali valdyti visiį

Stalinas įrodė, kad valstybę 
gali valdyti vienas žmogus.

Chruščiovas — kad valstybę 
gali valdyti bet kas.

Brežnevas — kad valstybės 
galima visai nevaldyti.

* * *

Teisėjas išeina iš salės kva- 
todamasis.

— Kas atsitiko? — klausia jo 
kolega.

— Anekdotą girdėjau. Labai 
juokingas.

— Pasakok.
— Negaliu, ką tik už jį pen

kiolika metų įsūdžiau.

* * *

— Kas ten pas jus sėdi ir 
anekdotus kuria?

— Kas kuria, tas ir sėdi.

* * *

Batų krautuvėje pirkėjas:
— Prieš kelias dienas pirkau

batus, o jau lenda pirštai!
— O kas, jūsų supratimu, tu

rėtų lįsti?
Literaturnaja gazeta

Nereikia pasižymėti 
Dideliu protu,
Kad apsimetinėtutn 
Patriotu.

A. Drilinga

— Tas baltas žirgas man daugiausia kraujo sugadino. Kaip nors 
jam nusiųsti Trojos kuiną! Gintaro Grigo pieš.

5

PER TIKYBOS PAMOKĄ

Kapelionas;
— Ar žinai, kaip Dievas su

tvėrė Ievą?
Mokinys:
— Pirma Dievas sutvėrė 

Adomą, vyrą, paskui išėmė du 
jo šonkaulius, juos išvirė, ir taip 
pasidarė moteriškė, vardu Ieva.

*

Šio šimtmečio pradžioje Har
vardo universiteto studentai 
balandžio pirmos proga rusų 
carui pasiuntė raštą, kad jis 
išrinktas į medicinos personalą. 
Caras to pokšto nesuprato ir 
universitetui atsiuntė padėkos 
laišką.

*

Mykolo Morkūno spaustuvės 
prausykloje šalia popierinio 
rulono prašymas: „Popierių 
taupykite, tai ne valdžios tur
tas”.

#

Vienas žydelis klausia kito:
— Kiek tu moki už savo krau

tuvės apdraudą?
— Nieko nemoku'. Man kol 

kas apdraudos nereik.
— O kas bus, jei krautuvė 

sudegs?
— Ui, ar aš durnas, kad ji 

degtų, kai neapdrausta!
*

Gydymas, kaip ir sveikatos 
ardymas, pas mus nieko nekai
nuoja.

Iš laiško iš ok. Lietuvos

Yra daug velnių, bet patys 
juodžiausi — tai cenzoriai.
Mykolas Drunga

*

Šventas Antanas geriausias iš 
visų šventų. T. Antanas Sau- 
laitis S.J.

LAIŠKAS SPYGLIAMS

Pamokinančių minčių pa
teikėte studijoj apie kalendorius 
net ir man. Bet vieno fakto 
nežinojote ar tyčia nuslėpėte. 
Neklystantys astronomai ir kiti 
išminčiai neklystančiai ap
skaičiavo, kad 1989 metai per 
daugelį amžių nuo Saulės 
neklystančių metų atsiliko net 
0.0001 sekundės, ir dabar visus 
laikrodžius teko pavaryti. Bai
sus nepatogumas! Jei kas nepa
varė laikrodžio, padarykit tai 
nors dabar.

Melchijoras Košė, 
Savanoris astronomas
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PROTESTO
DEMONSTRACIJOS

WASHINGTONE
Kas lėktuvu, kas nuosavu au

tomobiliu, bet daugiausiai 
Chicagos lietuvių važiavo au
tobusais. Taigi per 300 žmonių 
— jaunų ir pagyvenusių, vidu
tinio amžiaus skubėjo į 
Washingtoną išreikšti didelį 
susirūpinimą, protestą, atvyku
siam keliom dienom derybų su 
Valstybės departamento sekre
torium J. Bakeriu Sovietų užsie
nio reikalų ministeriui E. She- 
vardnadzei.

Ilga kelionė netruko prailgti, 
nes važiavo nemažas būrys 
svečių iš Lietuvos, kurie pasako
jo apie padėtį Tėvynėje.

Vienuolikta valanda (Chica
gos laiku). Iš šešių autobusų 
išlipę tautiečiai, nešini plaka
tais, vėliavomis bei kitomis 
vaizdinėmis priemonėmis, 
skuba prie Baltųjų rūmų. Tolu
moje matyti daug plevė
suojančių vėliavų, kurias laiko 
iš Pennsylvanijos, New Yorko, 
Detroito, Bostono ii' iš kitų JAV 
miestų atvykę lietuviai. Marga 
minia tarsi jūra bangavo, žiū
rint iš šalies. Ant plakatų užra
šai: „Gorbačiovai, duok Lietuvai 
Nepriklausomybę’ ”, „Rusai, 
eikite namo”, „Laisvę Lietuvai” 
ir t.t. Tokius šūkius atkartodavo 
kelissyk minia.

Pro mane praeina lietuvis 
supančiotas grandinėmis ir 
užklijuota burna, tolėliau stovi 
du karo veteranai su iškeltais 
plakatais. Ant jų užrašyta: 
„Mes kovojome už Amerikos 
sąžinę, už ką Amerika dabar 
kovoja”. Priešais esanti kitoje 
kelio pusėje parką apibėga koks 
20 mergaičių būrys su lietuviš-

MUSŲ KOLONIJOSE
Worcester, MA

BROLIŲ ALIUKŲ 
KONCERTAS

Gegužės 12 d., šeštadienį, 7 
vai. vak. Maironio Parko didžio
joje salėje Dr. Vinco Kudirkos 
šaulių kuopa ruošia koncertą, 
šokius ir vaišes.

Koncertą atliks šešių asmenų 
Brolių Aliukų ansamblis iš Lie
tuvos. Tai pirmą kartą mūsų 
telkinyje nuskambės lietuviškos 
dainos, dainuojamos mūsų 
brolių iš Lietuvos. Rengėjai 
kviečia atkreipti dėmesį į šį 
koncertą. Bilietus įsigykite iš 
anksto. Juos platina šauliai. 
Dalyvaukite patys ir pakvies
kite savo draugus, pažįstamus, 
kad Maironio Parko salė būtų 
pilnutėlė. Šis vakaras skirtas 
pabendravimui su mūsų broliais 
iš Lietuvos.

Po koncerto sesių šaulių pa
ruoštos vaišės visiems vakaro 
dalyviams ir šokiai grojant 
„Brolių Aliukų” orkestrui.

SUSIRINKIMAS

Kovo 20 d. Maironio Parko 
patalpose įvyko Lietuvių Lab
daros dr-jos susirinkimas. Pra
dėjo pirm. K. Adomavičius. 
Maldą sukalbėjo klebonas kun.
V. Parulis, MIC. Protokolus per
skaitė sekretorė O. Bender.

Buvusiam dr-jos iždininkui M. 
Sciglai išsikėlus nuolatiniam 
gyvenimui į saulėtą Floridą, 
buvo renkamas naujas iždinin
kas. Kandidatavo Kazys Ha- 
zikas ir Darata Virbašienė. 
Vyko slaptas balsavimas. Pra
vedė J. Šteinys, A. Klimas ir S. 
Valinskas. Išrinkta O. Virba
šienė. Naująją iždininkę pri
saikdino klebonas kun. V. 
Parulis, MIC, dr-jos dvasios 
vadas.

Paskirtos aukos: Lietuvių 
Katalikų Religinei Šalpai 100 
dol., Amerikos Lietuvių Kultū

1 komis vėliavomis. Skersai kelio 
pro Baltuosius rūmus prasliuo
gė du dideli su raudonomis 
žvaigždėmis butaforiniai 
tankai. Demonstrantų tarpe 
šmėkščioja Amerikos televizijos 
operatoriai. Vieni jau pasigavę 
kalbina lietuvaitę. Reporteriai 
nespėja daug ką užfiksuoti. 
Šalia manęs su filmavimo 
kamera darbuojasi du lietu- 
viai-dokumentalistai iš Lie
tuvos. Eisenoje girdėjosi ne tik 
lietuvių šnekta, bet ir anglų, 
latvių, estų. Jų rankose plevė
savo valstybinės vėliavos.

Po dvyliktos autobusai paju
dėjo Kongreso rūmų link. Šįkart 
gražūs Kongreso rūmų laiptai 
buvo „okupuoti” mūsų tau
tiečių. Išdėlioję ant laiptų plaka
tus, maži ii' dideli, seni ir jauni 
susikibę dainavo tautines gies
mes, rankose plaistėsi vėliavė
lės.

Įvyko Chicagos lietuvių susi
tikimai su kongresmanais ir 
senatoriais: senatoriais Simon ir 
Dixon, kongresmanais Russo, 
Lipinski, Hyde.

Prie Sovietų ambasados 5 vai. 
p.p. susirinko daugiau kaip keli 
tūkstančiai tautiečių, bet tik 
apie šimtui jų buvo leista 
demonstruoti prie pat amba
sados. Rusų tankams kelią pa
stojo Amerikos policija. Jie juos 
sulaikė ir iš tankistų atėmė 
pažymėjimus, o tankus liepė iš
vežti į metalo laužą.

Pro ambasados uždangstytų 
langų plyšius šmėkščiojo 
konsulų galvos, kaskart į teri
toriją išbėgdavo jų darbuotojai, 

---------------- - —---------------------- -

ros archyvui Putname 100 dol., 
Jono Giedriaus šeimai 1000 dol., 
nes jų namą ištiko gaisras ir 
sunaikino viską. Dovanėlę 
įteikė ir pirm. K. Adomavičius 
Maironio Parko vadovybės ir 
visų tarnautojų vardu, nes J. 
Giedrius priklauso ir parko 
tarnautojų grupei. „Visi sekame 
kasdien besikeičiančius įvykius 
mūsų Tėvynėje Lietuvoje”, 
kalbėjo pirmininkas ir perskaitė 
ištrauką JAV Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdybos 
paskelbto straipsnelio, kviečian
čio visus lietuvius siųsti tele
gramas į Baltuosius Rūmus, 
telefonuoti savo valstijų sena
toriams, kongresmanams, pra
šant, kad reaguotų į Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
paskelbimą ir prašyti, kad Lie
tuvos pastangos sugrįžti į 
pasaulio tautų šeimą būtų vi
sais būdais Amerikos vyriausy
bės remiamos. Draugijos 
valdyba buvo paruošusi ati
tinkamus lapelius lietuvių ir 
anglų kalbomis, kurie buvo iš
dalinti susirinkimo dalyviams. 
Pirmininkas K. Adomavičius 
paragino, kad kiekvienas prie 
šio darbo prisidėtume. Į šios dr- 
jos susirinkimus nariai susi
renka gausiai, bet šis buvo 
rekordinis dalyvių skaičiumi. 
Viso yra netoli 500 narių. Drau
gija apsiribojusi didesnio 
skaičiaus nepriimti, todėl yra il
ga eilė laukiančiųjų sąraše, nes 
atsiranda vis nauji kandidatai.

Pirmininkas pranešė, kad 
šiais metais JAV-bių nepri
klausomybės šventės iš
vakarėse, liepos 3 dieną, bus 
ruošiama vėžių ir dešrų vaka
rienė, žinoma, vėžių kaina bus 
žymiai aukštesnė. Alus bus 
duodamas veltui, kiek kas 
pajėgs išgerti. Susirinkimas 
užbaigtas klebono kun. V. 
Parulio, MIC, malda. Po susi
rinkimo visi skubėjo vaišintis 
riestainiais, kavute ir kt.

J. M.

Kristina Likanderytė laiko aukštai iškeltą tautinę vėliavą. Autoriaus nuotr.

bet neilgai pabuvę vėl sugrįž
davo. Matėsi, kad jie pasimetę. 
O kitoje gatvės pusėje skan
davimas lyg aidas atsimušdavo 
į pravažiuojančius automo
bilius. Susikabinę rankomis jie 
giedojo giesmes. Šūkių vadovės 
R. Kemežaitės žodžius atkar
todavo šimtai žmonių.

Prisiartinu prie Dalios Šlenie- 
nės iš Lemonto. Nors didelis 
triukšmas, bet prakalbinu:

— Ar turės pasisekimą ši išei
vijos demonstracija?

— Jau vien tai, kad į de
monstraciją susirinko daug tau
tiečių yra didelis pasisekimas. 
O, be to, pažiūrėkite, kaip jie 
mūsų bijo. Ir tiek policijos susi
rinkusios prie ambasados aš 
niekados nemačiau, pasakė D. 
Šlenienė.

Sena močiutė apsirengusi tau
tiniais drabužiais atsakinėjo j

DĖMESIO 
VISI LIETUVIAI!
„Lithuanian Hot Line” praneša, (tell-708-257-6777), kad 
„VVashington Times” laikraštis praveda viešosios 
nuomonės apklausą (poli) klausimu: „Ar prez. G. Bush 
tuėtų oficialiai pripažinti LIETUVĄ NEPRIKLAUSOMA 
VALSTYBE?” (Should prez. Bush officially recognize 
Lithuania as an independent statė?)

BALSUOKITE TAIP, 
skambindami

tel. 1-202-636-4801.
Balsavimas vyksta elektroniniu būdu. Paskambinus ne
reikia NIEKO SAKYTI, nes išsukus šį numerį, automa
tiškai jūsų balsas yra TAIP.

Užskaitomi TIK du paskambinimai iš kiekvieno telefono 
numerio.

Skambinti galima tik iki sekmadienio, balandžio 8 
d., 11 vai. ryto.

NEDELSDAMI SKAMBINKITE 
IR KITUS RAGINKITE TAI 

PADARYTI

NERINGOS RESTORANAS
Sveikina visus savo klijentus

ŠV. VELYKŲ proga 
inkšdamas lietuviams ištvermės ir sėk- 
nės siekiant

Lietuvos nepriklausomybės!
Neringa Restaurant 

2632 W. 71 St.
Chicago, IL 60629 
Tel. 312-476-9026

policininko klausimus. Prava
žiuojantys automobiliai signa
lais pritardavo mūsų siekiams 
ir daug daug įdomių momentų, 
iš kurių susidėtų bendras vaiz
das.

Kultūringa tauta parodė savo 
jėgą, išmintį ir sumanumą. Ne
buvo jokių išsišokimų. Po šešių 
valandų vakaro visi laimingai 
skirstėsi į autobusus, o kartu 
apgailestaudami, kad šios mūsų 
jėgos nepamatė aukštas svečias 
iš Maskvos.

Aleksas Unguraitis

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis į Hermis Deckys 

T«tl. 585-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v.
Kalbėti lietuviškai

VVAGNER and SONS
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda. Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas
5610 S. Pulaski Rd., Chicago 

PHONE — 581-4111

MISCELLANEOUS

A VILIMAS 
M O V I N G

Tel. 376-1882 ar 376-5996

MASTER PLUMBING 
COMPANY

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

VENCKAUSKAS, INC. 
Builders & Remodeling

• Porches & Decks • Floor & Wall Tile
• Aluminum Siding & Trim • Kitchen & Baths
• Masonry • Rec Rooms
• Additions • Insurance Repairs

Peter (312) 448-0113

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

VALOME
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS 
737-5168

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

436-6937
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai.
Vytautas Taras

“GUARDIAN ANGEL”
Seasonal florai plantings and 
maitenance for family graves on the 
Southvvest side of Chicago area. Call 
Lee VVhittington, 708-597-6445

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI

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

Catering
6216 S. Archer Avė. 
Chicago, IL 60638 

Tel. 581-8500

KLASIKINIO BALETO 
PAMOKOS-DEMONSTRACIJOS 
Lemonto „Maironio” Mokykloje 

Pasaulio Lietuvių Centre 
Instruktorė; Regina Švabas
Lektorė: Aldona Jakubauskas Berenschot

Conservatory of Dance, tel. (312) 239-2042 
10339 S. Pulaski, Chicago, IL

12041 S. Harlem, SPOREX Bldg., Palos Heights, IL.

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE REAL ESTATE

RE/MAX
REALTORS

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS
(312) 586-5959 (708) 425-7161

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arbanorite būti 
Rimo Stankau* klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai.

Parduodame greičiau 
už didesnę kalną!

Įkainojimas veltui!
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose.
Išlavinti ir patyrę tarnautojai.
MLS kompiuteris.
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes.
Vietinė įstaiga.

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD.

6610 S. Pulaski, Chicago, IL 60629 
(312) 767-6655

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas.

Namas apžiūrėjimui
Sekmd., balandžio 8 d. 1-4 v. p.p.

3639 W. 62 PL
6 kamb. mūrinis, aštuonkampis namas; 3 
dideli mieg.; graži virtuvė; atremontuotas 
vonios kamb.; ištisas rūsys; žaidimų kamb. 
vaikams; gražus kiemas; nauji kilimai; daug 
priedų. Skambinkit dabar!

No. 623—63 St. & Karlov Avė.
2 butai. Karališkas! Visas mūrinis su 3 
mieg. kamb. kiekv. bute. Atremontuota 
virtuvė ir vonia; 3 kamb. rūsyje išnuomoji
mui; 2 auto. mūrinis garažas. Naujai įvesta 
elektra ir vandens šildymas; labai švarus.

No. 635 — 71 St. & Pulaski Rd.
3 butai. 3 mieg. 1 ’/z vonios pirmame ir an
trame aukšte. Mod. virtuvė su medžio 
spintelėm; naujas karšto vandens tankas 
ir šild. sistema; platus sklypas; 4 kamb. 
rūsyje; 2’/2 auto. garažas mūrinis. 'Puikiai 
prižiūrėtas, geras pirkinys.

AR NORITE PARDUOTI?
rSavo°nąmą galite pąrduoti, tik pa- 

’ skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
{sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 

galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Mamo įvertinimui skambinkite skubiai —
tabar.

O’BRIEN FAMILY REALTY 
(312) 434-7100

FOR RENT

Išnuomojamas butas antrame 
aukšte Marųuete Parko apyl.; 4 
kamb. 2 mieg. Su šiluma.

Tel. 925-8809

FOR RENT
Apt. for middle age couple heat & 
cooking gas included $550.000. 

Call: 1-708-448-7097

FOR RENT
2 bdrm. 5 rm. apt. in nevver bldg. 73 & 
Kedzie vic. Cooking & heating gas incld.; 
air cond., laundry; parking. No pets. Senior 
citizens preferred. $485 mo. + deposit. 
Call Joe: tel. 737-9187.

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži 
ningai.

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

H mls KOMPIUTERIŲ
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus

J. BACEVIČIUS
BELL-BACE REALTORS

INCOME TAX — INSURANCE
6529 S. KEDZIE

778-2233

iff
Mis

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai įkainuoja 

jūsų namus.
Patarnauja nuosavybių pirkime bei 
pardavime. Kreiptis tel. (312) 
767-0600 arba (312) 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One Stop Real Estate

[B MLS
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis,Realtor 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kedzie Avė.
Tel. 436-7878

Gražus mūrinis 6 kamb. namas
lietuviškame Marųuette Parke. 
Galima nupirkti už $49,800. Val- 
dis Real Estate, tel. 737-7200 
arba 737-7202.

Ontui^ KMIECiK REALTORS 
"zy| 7922 S. Pulaski Rd. 
4b>|. 4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER

284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti na

mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui.

Parduodamas 6 kamb. didelis 
mūrinis „bungalow” prie 72 ir 
Mozart. Garažas. $51,500. Apžiū
rėjimui skambinkit Globė Realty, 
P. Pranckevičius, 776-2191.

KAUNE parduodamas butas: 3
kamb., virtuvė, vonia ir balkonas. 
Apšildomas garažas. Skambinti;
(312) 266-1704 arba (708) 
675-1667.

FOR SALE

Iš Lietuvos parduodamai: tulpių staltie
sės, juostos, įvairūs gintariniai papuošalai, 
rožančiai. Aušros Vartų Marijos gintariniai 
paveikslai, medžio drožiniai, inkrustuotas 
Karo Muziejaus paveikslas ir kt. Pristatome 
arba pasiunčiame. Tel. (708) 656-6599

INCOME TAX 
SERVICE

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

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

Tel.: Raštinė (312) 776-5163 
Namų — (708) 636-5347

Vyras iš Lietuvos pirks nebran
gų automobilį. Siūlyti skambinant
tel. (312) 925-3253

Dažau kambarius
greit ir gerai.

Tel. (312) 925-3253

10%—2O°/o—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus.

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 VVest 95th Street

Tel. — GA 4-8654 
----------------------------- , ,J



SUSITARĖ LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOS

Lietuvių išeivijos veiksnių 
konferencija sveikina lietuvių 
tautą tėvynėje ir visus Lietuvos 
gyventojus su nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atstatymu. 
Mes didžiuojamės Jūsų vidine 
drausme, susiklausymu ir pasi
ryžimu, kuris po ilgų metų 
kovos privedė prieš šio istorinio 
laimėjimo, nors gerai žinome, 
kad reikės dar daug pastangų ir 
pasiaukojimo paskelbtą 
nepriklausomybę apginti ir ją 
pilnai įtvirtinti. Išeivija darys 
viską ką tik gali jums padėti ir 
vykdys jai tenkančius užda
vinius bendroje kovoje už 
tėvynės laisvę ir nepriklauso
mybę.

Lietuvių išeivijos veiksnių 
konferencija sveikina Lietuvos 
Aukščiausią tarybą,įvykdžiusią 
tautos valią ir paskelbusią 
nepriklausomos Lietuvos vals
tybės atstatymą. Mes sveikina
me Vytautą Landsbergį, išrink
tą Aukščiausios tarybos pirmi
ninku Lietuvos valstybei vado
vauti ir atstovauti, ir linkime 
geriausios sėkmės ir Dievo 
palaimos Lietuvos nepriklau
somybę apginti ir ją galutinai 
įtvirtinti.

Lietuvių išeivijos veiksnių 
konferencija sveikina Kazi
mierą Prunskienę, ministeriu 
taiybos pirmininkę, ir jos vado
vaujamą nepriklausomos Lie
tuvos vyriausybę ir linki geriau
sios sėkmės ir Dievo palaimos 
apginti Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę ir atkurti demokra
tinę, teisingumu ir tarpusavio 
susiklausymu pagrįstą vals
tybę.

Lietuvių išeivijos veiksnių 
konferencija protestuoja prieš 
papildomų sovietų karinių dali
nių įvedimą į Lietuvos teri
toriją, nepagrįstus Sovietų 
Sąjungos reikalavimus, karinį 
bei politinį spaudimą. Šiomis 
priemonėmis Sovietų Sąjunga 
atnaujino ir toliau vykdo savo 
1939-1940 metų agresiją prieš 
Lietuvą. Ši agresija turi būti su
stabdyta. Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos santykių pagrindu 
turi būti Lietuvos-Sovietų Rusi
jos 1920 liepos 12 d. Maskvos 
taikos sutartis, kuri nors buvo 
sovietų pažeista, bet nepa
naikinta ir yra teisiškai pilnai 
tebegaliojanti. Sovietų okupa
cinė armija, laivynas ir aviacijos 
daliniai turi būti išvesti iš Lie
tuvos iki su nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybe sutartos 
datos.

Lietuvių išeivijos veiksnių 
konferencija ragina lietuvių 
išeiviją prašyti savo kraštų 
vyriausybes ir parlamentus 
pripažinti nepriklausomos Lie
tuvos vyriausybę ir teikti jai 
politinę bei ekonominę paramą. 
Prašome visais tinkamais bū
dais įtaigoti savo krašto 
visuomenę, spaudą, televiziją, 
radiją, kad remtų be ginklo ve J.M.

Nijolė Sadūnaitė Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje. Iš kairės: St. Balzekas, dr. A. Damušis, 
Nijolė Sadūnaitė, S. Kuprys, S. Semėnienė, gen. konsulas V. Kleiza ir M. Krauchunienė.

Nuotr. J. Tamulaičio

damą Lietuvos laisvės kovą.
Konferencija prašo Švedijos ir 

Naujosios Zelandijos vyriausy
bes atšaukti sovietų įvykdytos 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
valstybių aneksijos pripaži
nimą, pasinaudojant Australijos 
precedentu.

Konferencija įspėja išeivijos 
lietuvių visuomenę nerišti Lie
tuvos vyriausybės pripažinimo 
su okupacinės kariuomenės ati
traukimu, kuris priklauso ne 
nuo Lietuvos vyriausybės, bet 
nuo Sovietų Sąjungos, ar su ki
tomis šiuo metu neįvykdomomis 
sąlygomis.

Sudaroma Lietuvių išeivijos 
veiksnių pirmininkų (arba jų 
įgaliotinių) taryba išeivijos poli
tinei veiklai derinti. Tarybą 
sudaro: Amerikos Lietuvių 
Tarybos (ALTa), Jungtinių 
Amerikos Valstybių Lietuvių 
Bendruomenės (JAV LB), Kana
dos Lietuvių Bendruomenės 
(KLB), Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės (PLB) ir Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
(VLIKas) pirmininkai ar jų 
įgaliotiniai. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės ir Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto 
pirmininkai sudaro tarybos pre
zidiumą. Taryba veikia balsų 
daugumos pagrindu darant 
sprendimus. Taryba palaikys 
artimą ryšį su Lietuvos atstovu 
Washingtone ir prie Šventojo 
Sosto Stasiu Lozoraičiu ir su juo 
artimai bendradarbiaus.

VLIKo „Eltos” informacijos 
tarnyba ir JAV LB įstaiga Wa- 
shingtone bendradarbiaus ir 
keisis informacijomis. JAV LB, 
PLB ir VLIKo valdybos tarsis 
dėl šių įstaigų sujungimo.

Amerikos Lietuvių Taryba, 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių Lietuvių Bendruomenė, 
Kanados Lietuvių Bendruo
menė, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė, Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Worcester, MA

A.A. ALFONSAS
KONDROTAS

A.a. Alfonsas Kondrotas, 63 
m., kovo 6 d. po šv. Mišių Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje, 
buvo palydėtas ir amžinam poil
siui palaidotas Notre Dame 
kapinėse.

Velionis gimė ir visą gyve
nimą praleido JAV. Antrojo Pa
saulinio karo veteranas. Pri
klausė Šv. Kazimiero parapijai, 
jos chorui, Vyrų klubui, Lie
tuvos Vyčių 26-tai kuopai ir Lie
tuvių Labdaros draugijai. Buvo 
uolus katalikas ir taurus lie
tuvis, nors Lietuvos niekada 
nematęs.

LIETUVIŲ KILMĖS 
JAUNIMO 

STOVYKLA
JADVYGA DAMUŠIENĖ

Lietuviškai nekalbančiam 
jaunimui stovykla, amerikietiš
kai vadinama „Lithuanian 
Heritage Camp”, bus šiemet 
tarp birželio 24 d. ir liepos 1 d., 
Dainavoje, Manchester, MI.

Šių metų vasarą vykstantys 
kultūriniai įvykiai Lietuvoje pa
viliojo daugelį kelionėms į 
Lietuvą. Ir stovyklinio jaunimo 
dalis ir stovyklom reikalingo 
personalo dalis išvyksta į 
Lietuvą, todėl ir stovyklinis 
kalendorius pakito taip, kad 
Dainavoje paliko tik ši laisva 
data lietuvių kilmės vaikų sto
vyklai.

Kad suteiktų stovyklinio ma
lonumo vaikams, norintiems 
pažinti savo kilmės istoriją, 
kalbą ir papročius, nu tarta šią 
stovyklą ruošti. Artimoje atei
tyje, . vykdant registraciją, 
išaiškės, ar ši data bus 
daugeliui paranki. Registracijos 
blankai bus greitu laiku išsiųs
ti visiems „seniems” stovyklau
tojams, o „naujokų” susirin
kimui paprastai tikimasi 
pagalbos iš senelių, kaimynų ar 
draugų, žinančių lietuvių 
kilmės ar jau lietuviškai mišrių 
šeimų stovyklinio amžiaus 
vaikus, kuriems tiktų šioje sto
vykloje dalyvauti.

Stovyklaujančio jaunimo 
amžius — tarp 8 m. ir 16 metų. 
7 metų vaikams bus daroma iš
imtis, jei tuo metu stovyklaus 
vyresnis brolis ar sesuo.

Visais stovyklos informacijos 
reikalais kreipiamasi į Jadv. 
Damušienę tel. 708-301-8001, 
adresais: 13255 Oak Ridge Ln., 
Lockport, MI.

Apie stovyklinį darbą aplami
Stovyklautojų skaičius lemia 

stovyklų finansinę pusę.

Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje šv. Mišias kon- 
celebravo parapijos klebonas 
kun. V. Parulis, MIC, jo asisten
tas kun. J. Petrauskas, Aušros 
Vartų parapijos klebonas kun. 
A. Volungis ir kun. A. Yankaus- 
kas. Pamokslą sakė kun. V. Pa
rulis, MIC. Šv. Mišios buvo 
aukojamos anglų kalba, bet 
giesmes choras giedojo ir lietu
viškai. Chorui vadovavo vargo
nininkė O.Valinskienė. Po 
Mišių sugiedoti Lietuvos Vyčių 
ir JAV himnai.

Nežiūrint blogo oro ir darbo 
dienos, laidotuvėse dalyvavo la
bai daug žmonių. Sniegui snin
gant, supiltas naujas kapas. 
Ilsėkis Viepaties ramybėje, mie
las Alfonsai.

Skaičius mokomojo personalo 
numatytam stovyklos pro
gramos turiniui yra tas pat 
40-čiai kaip ir šimtui, o dirbant 
ir aukos darbą, nors simboliš
kai, bandoma personalui atly
ginti, ypač jaunimuųkuris pa
aukoja savo laiką šitokiam dar
bui, o ne pelningam vasaros dar
bui kur nors fabrike. Paramos 
iš mūsų lietuviškų fondų, nors 
ir buvo prašyta, nesusilau
kiama nei šiai stovyklai, nei iš 
viso Dainavai, kuri atlieka 
milžinišką patarnavimą pačiai 
lietuvybei. Kaip pereitais 
metais Lietuvoje Kąune Vytau
to Didž. universiteto atkūrimo 
konferencijose keli ten dalyva
vusieji jauni profesoriai iš JAV 
viešai scenoje pasakė, kad 
„Dainavoje mus augino Lietu
vai”, ten pat salėje sėdintiems 
Dainavos kūrėjams tie žodžiai 
buvo kaip balzamas, gydantis 
visas širdies žaizdas, skausmus 
ir atiduotą ilgų metų laiką di
delės asmeninės aukos darbe 
dėl tikslo, kurio buvo siekiama 
Dainavą įkuriant. Tie žodžiai 
skambėjo padėka ir tapo atpildu 
visiems tiems stovyklinių 
grupių darbuotojams, kurie 
savo darbu ir pasiaukojimu

Mūsų Brangiam

A.tA.
VLADUI GARBENIUI

netikėtai mirus, visus gimines, draugus bei pažįs
tamus širdingai užjaučiame ir kartu liūdime

Jonas, Juozas ir Petras Kaunai

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
EKSKURSIJOS.

201. GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS IR KULTŪROS KONGRESAS
Gegužės 15-27 dienomis

Čikaga, Nevv Yorkas ir Vilnius. Lietuvoje 11 naktų.
Iš Čikagos — $1,795.00. Iš Nevv Yorko — $1,695.00

204. DAINŲ ŠVENTĖS GRUPĖ Birželio 29 iki liepos 18 d.
Čikaga, Nevv Yorkas, Maskva ir Vilnius.
3 naktys Maskvoje, 15 naktų Vilniuje.
Iš Čikagos — $2,350.00. Iš Nevv Yorko — $2,250.00

205. DAINŲ ŠVENTĖS GRUPĖ iš Clevelando 
Birželio 30 iki Liepos 11 d.
10 naktų Lietuvoje.
Iš Clevelando — 1,950.00. Iš Nevv Yorko — $1,850.00

206. DAINŲ ŠVENTĖS IR GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS
Liepos 1-18 d.
15 naktų Lietuvoje.
Iš Čikagos — $2,150.00. Iš Nevv Yorko — $2,050.00

207. DAINŲ ŠVENTĖS GRUPĖ Liepos 3-15 d.
Čikaga, Nevv Yorkas ir Vilnius
10 naktų Vilniuje, 1 naktis Maskvoje.
Iš Čikagos — $1,995.00. Iš Nevv Yorko — $1,895.00

208. DAINŲ ŠVENTĖS GRUPĖ
Iš Tampos, Florida Liepos 3-14 d.

Tampa, Nevv Yorkas ir Vilnius. 10 naktų Vilniuje.
Iš Tampos — $2,100.00. Iš New Yorko — $2,000.00

209. TURISTINĖ KELIONĖ į LIETUVĄ IR LENKIJĄ
Birželio 4-17 d.
10 naktų Vilniuje, 2 naktys Varšuvoj.
Iš Čikagos — $2095.00. Iš Nevv Yorko — 1995.00

210. TURISTINĖ KELIONĖ Į LIETUVĄ, RUSIJĄ IR ANGLIJĄ
Rugpjūčio 6-22 d.
2 naktys Maskvoje, 8 naktys Vilniuje, 2 naktys Leningrade,
3 naktys Londone.
Iš Čikagos — $2555.00. Iš Nevv Yorko — $2445.00

211. TURISTINĖ KELIONĖ Į LIETUVĄ IR ITALIJĄ
Rugpjūčio 8-25 d.
10 naktų Lietuvoje, 6 naktys Romoje.
Iš Čikagos — $2695.00. Iš Nevv Yorko — $2595.00

Visos kainos gyvenant dviese kambaryje.

Dėl smulkesnių informacijų kreipkitės į:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 S. VVestern Avė.
Chicago, Illinois 60643 
Tel. 312/238*9787. Fax 312/238-0935

PETKUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS

2533 VVest 71 St., Chicago 
Telefonas - (1-312) 476-2345
1410 So. 50th Avė., Cicero 
Telefonas (708) 863-2108

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 VVest 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southwest Hwy. — Tel. (708) 974-4410

9236 S. Roberts Rd. - Tel. (708) 430-5700

BUTKUS - PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - (708) 652-1003 

Sally Donald M., Jr.

♦

V ANC E
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI
1424 So. 50 Avė., Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. (708) 652-5245

auklėjo jaunimą Dainavoje ir 
brandino jį lietuviškam gyve
nimui čia ir Lietuvai.
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Lietuviškai nemokančių 
stovykla

„Lithuanian Heritage” sto- I 
vykia atsirado prieš dvylika 
metų anuometinės ARRKF sto
vyklos Dainavos administratorės 
rūpesčiu ir Dainavos finansine 
atsakomybe. Pelno ši stovykla 
nesiekia, bet minimalinės įeigos, 
susijusios su stovyklos ruoša ir 
apmokėjimas užimtų patalpų ir 
laiko, reikalingos pačios Dai
navos 'išsilaikymui, o pelnas 
ateina jau kitu keliu — jis 
jaučiamas ir matomas lietuviš
ko gyvenimo kelyje.

Šiam tikslui siekti reikia 
daug pastangų ir darbo iš tų, 
kurie ateina ir į šią stovyklą 
dirbti. Atidengti „naujokams” j 
jų protėvių žemės grožį, lietuvių j 
tautos istorijos turtingumą, 
kovas dėl laisvės ir nepriklau
somybės caro laikais, nacių 
laikais ir po 50 m. sovietinės 
vergijos reikia daug meilės, 
nemažai žinių ir sugebėjimo tai 
perduoti vaikams suprantamu 
būdu.

Sudarant mokomąjį persona
lą šiai stovyklai, kasmet susidu
riam su sunkumais, bet atėju
sieji į šį darbą jį atlieka su 
dideliu pasiaukojimu ir meile 
tiems, kurie suvažiuoja čia savo 
tėvų kilmės šaknų pažinti.

Kas norėtų ir galėtų atiduoti 
savo žinių ir sugebėjimų duok
lę šios stovyklos jaunimui nuo

birželio 24 d. iki liepos 1 d., rinių programų vadovų, o svar- 
prašomi kreiptis tuo pačiu tele- biausia reikalingas vaikų 
fonu kaip registracijai. Reikia , sveikatos priežiūrai žmogus — 
sporto, tautinių šokių ir vaka- daktaras arba gailestinga sesuo.

PADĖKA
A.tA.

ALEKSANDRAS VYTENIS 
DIRKIS

Mūsų Mylimasis mirė š.m. vasario 13 d. ir palaidotas iš 
Palaiminto Jurgio Matulaičio Liet. Katalikų Misijos vasario 
19 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Širdingai dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįs
tamiems už išreikštą užuojautą asmeniškai, laiškais, spaudo
je, gėlėmis ir aukomis šv. Mišiomis ir Pasaulio Lietuvių 
centrui.

Reiškiam padėką atsilankiusiems koplyčioje ir daly
vavusiems laidotuvėse.

Ypatingas ačiū jauniems karsto nešėjams už Vytenio 
palydėjimą.

Nuoširdžiai dėkojame kapelionui kun. L. Zarembai, SJ, 
už rožinio atkalbėjimą, gedulingų Mišių atnašavimą, 
prasmingą pamokslą ir apeigas kapinėse ir klebonui kun. A. 
Puchenski už maldas koplyčioj ir kapinėse.

Didis ačiū p. Daliai Kučėnienei už jautrias giesmes šv. 
Mišių metu.

• Dėkinga šeima

GAIDAS-DAIMID
EUDEIKIS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440
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x „The New World” balan
džio 6 d. laidoje įsidėjo ilgą 
straipsnį apie lietuvių tautą ir 
dabartines jų pastangas 
siekiant nepriklausomybės. Iš 
Lietuvos paminėti Švč. M. Mari
jos Gimimo parapiečiai Edvar
das Tuskenis, Rita Dapkutė ir 
Aidas Palubinskas. Plačiausiai 
jiems aiškino čia esantis ir 
Lietuvon nuvykusių jaunuolių 
draugas Darius Polikaitis. Prie 
straipsnio įdėtos Edvardo 
Tuskenio ir Chicagos demonst
racijose dalyvaujančios Ind- 
reikienės nuotraukos.

x Muzikė Audronė Gaižiū- 
nienė, plačiai pagarsėjusi ne tik 
lietuvių, bet ir amerikiečių 
tarpe solistė, atliks Adinos rolę 
„Meilės eliksyro” operoje. Ji 
taip pat glaudžiai talkina 
muzikui A. Vasaičiui, kaip chor- 
pneisterė. Operos spektakliai 
bus balandžio 28 d. 7:30 v.v. ir 
gegužės 5 d. 3 v. popiet.

x Prof. Vytautas Skuodis
parašė laiškus Michailui Gar- 
bočiovui, Sovietų Rusijos prezi
dentui, ir George Bushui, JAV 
prezidentui, apie Lietuvos ne
priklausomybės reikalus.

x Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos eilinis susirinkimas bus 
antradienį, balandžio 17 d., 8 
vai. vak. Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos salėje. Al. Mockus 
papasakos apie modernią pažiū
rą į Real Estate ir apie kai 
kuriuos mitus, liečiančius šį 
reikalą. Nariai kviečiami daly
vauti.

x Laiškus Prancūzijos 
konsulatui dėl Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
pripažinimo visuomenė yra 
kviečiama pasirašyti Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. 
Pasirašytus laiškus konsulatui 
persiųs Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejus.

x Marijos aukšt. mokykla
balandžio 26, 27 ir 28 dienomis 
7:30 vai. vak. ir balandžio 29 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. stato 
muzikinę dramą „Heilo, Dolly” 
mokyklos salėje. Pastatymu 
rūpinasi muzikos ir dramos sky
rius, kuriam vadovauja Luccille 
Piotrowski.

x Dail. Vytenio Lingio tapy
bos atidaroma balandžio 21 d., 
šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Lietuvių Dailės muziejuje 
Lemonte.

x Kas važiuoja į Floridą 
balandžio 20-21 d., galiu padėt 
vairuoti ir primokėti. Skambin
ti vakare, tel. 436-7032.

(sk)

x JUOZAS BACEVIČIUS,
namų pirkimo ir pardavimo at
stovas. Greitas ir tikslus pa
tarnavimas. Nemokamas namų 
įvertinimas. Skambinti: Bell- 
Bace RE, tel. 778-2233.

(sk)
x Dvi dirbančios, rimtos, 

nerūkančios seserys ieško 
dviejų miegamųjų buto pietinėje 
Chicagos dalyje. Tel. 776-2873.

(sk)

x MAISTO DEFICITAS 
LIETUVOJE! Prieš išvykdami 
aplankyti savo artimuosius Lie
tuvoje nepamirškite pasirūpinti 
deficitiniu maistu. Už $100.00 
„Žaibas” pristatys jūsų nurody
tu adresu Lietuvoje 4 kg. lietu
viško skilandžio, 2 kg. „Žalgi
rio” dešros, 2 kg. „Suvalkietiš
kos” dešros, 1 kg. „Sodžiaus” 
dešros, 1 kg. filė plėvelėje. 
„ŽAIBAS” 9525 So. 79th Avė., 
Hickory Hills, 111. 60457, tel. 
(708) 430-7272.

(sk)

x Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo komiteto tarybos 
posėdis bus šį šeštadienį, balan
džio 7 d., 1 vai. p.p. Amerikos 
Lietuvių tarybos būstinėje. 
Pirmininkas šį mėnesį Algis Re
gis.

x Virtuozo pianisto Povilo 
Stravinsko rečitalis įvyko pra
ėjusį trečiadienį Jaunimo cen
tre, kurį surengė JAV LB 
Kultūros taryba. Vargiai kada 
nors čia buvo tokio aukšto lygio 
fortepiono muzikos šventė. Stra
vinskas atliko Čiurlionio, 
Beethoveno, Šopeno kūrinius, 
publikai prašant, dar du 
pasaulinių klasikų kūrinius. 
Puikus buvo Čiurlionis, palies
tas virtuozo pirštais. Du buvę 
rečitalyje žymūs muzikai 
amerikiečiai pareiškė šią 
kroniką rašančiajam, jog bū
tina, kad Stravinską išgirstų 
žmonės Orchestra Hali Chicago
je ir Carnegie Hali New Yorke.

x Margarita Momkienė,
Lietuvių operos solistė, atliks 
solo partijas religinės muzikos 
koncerte, įvykstančiame balan
džio 8 d. 3 vai. p.p. Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos bažny
čioje. Visi maloniai kviečiami 
nepraleisti progos pasigėrėti 
religine klasine ir lietuviška 
muzika bei susikaupti Didžio
sios savaitės rimčiai.

x Dr. Robertas Vitas, Litu
anistikos tyrimo ir studijų cen
tro vicepirmininkas, balandžio 
27 kalbės apie Lietuvą Wilmet- 
te miestelyje amerikiečių audi
torijai iš Chicagos ir plačių 
apylinkių. Paskaitą-diskusi- 
jas rengia Chicago Council on 
Foreign Relations, Michigan 
Shores Club, 911 Michigan 
Avenue, Wilmette. Paskaita 
prasidės 10 vai. Pusvalandį 
prieš tai pasižmonėjimas prie 
kavutės.

x Ieškau lietuviškai kal
bančios moters gyventi mūsų 
namuose Indianoje ir prižiūrėti 
vyresnio amžiaus ponią nuo 
balandžio 19 iki balandžio 26 d. 
Skambinti: 1-219-365-3957.

(sk)

x Parduodame Lietuvoje 
automobilius: Taurija — 
2,500dol„ Lada 2106 - 3,300 
dol., Lada 2107 - 3,700 dol., 
Lada 2108 — 3,300 dol., Lada 
2109 — 3,700 dol., Maskvičius 
2141 - 3,700 dol. Volga 24-10 
— 6,500 dol. Taip pat keičiame 
pinigus aukštu santykiu. 
Skambinti: 708-639-5557, Tei
rautis Arūno.

(sk)
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161.

(sk)

x NIDOJE, delikatesų 
krautuvėje, 2617 W. 71 St., tel. 
476-7675, šv. Velykų stalui gali
te užsisakyt įvairių mėsos 
vyniotinių, įvairių silkių ir žuvų 
bei mėsos patiekalų. Taip pat 
mozūrų, ežiukų, beržo šakų, 
babkų, paskos ir įvairių tortų 
bei kitokių kepsnių. NIDOS 
savininkai jums linki linksmų 
šv. Velykų!

(sk)

x Už Lietuvos pripažinimą 
galima pasisakyti, skambinant 
1-202-636-4801. Tai yra „Wa- 
shington Times” laikraščio 
apklausinėjimo numeris, kuriuo 
reikia skambinti, norint duoti 
teigiamą atsakymą į tuo laiku 
statomą klausimą. Juo paskan- 
binus nereikia nieko sakyti, net 
savo pavardės. Išgirstamas tik 
pranešimas, kad tuo numeriu 
paskambinę, atsakėte „taip” į 
pravedamą klausimą. Iki 
sekmadienio, balandžio 8 d. 11 
vai. ryto Chicagos laiku klausi
mas yra „Ar prez. Bush turėtų 
oficialiai pripažinti Lietuvos 
respubliką. Tuo pačiu telefono 
numeriu galimi du skambinimai.

x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos choras, pasipildęs 
naujais nariais ir žinomas kaip 
aukšto lygio muzikinis vienetas, 
dirigentui muz. Antanui Linui 
vadovaujant, atliks religiniame 
koncerte lotyniškai Rossini Sta- 
bat Mater, Mocarto 12-sias 
Mišias, Bizet Agnus Dei bei 
Haendelio Aleliuja ir lietu
viškas giesmes. Visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti.

x Lietuvių Tautinės są
jungos Cicero skyrius rengia 
vakaronę balandžio 20 d., penk
tadienį, Lietuvių Tautiniuose 
namuose. Eugenijus Bartkus 
papasakos įspūdžius iš Lietuvos, 
o Aleksas Plėnys parodys vaiz
dus „Kur bėga Šešupė”, didelia
me ekrane. Pradžia bus 7 vai. 
vak. Visi kviečiami dalyvauti.

x JAV LB krašto valdybos
vicepirmininkai Birutė Jasai
tienė ir Linas Norušis balandžio 
7 d„ šeštadienį, išvyksta į New 
Britain Conn., vykstantį rytinio 
pakraščio Lietuvių Bend
ruomenės darbuotojų suvažia
vimą. Suvažiavimą globoja 
Connecticut LB apygardos pir
mininkas Jaunutis Nasvytis.

x „The Doings” laikraštis 
balandžio 6 d. laidoje įsidėjo 
Alice Hencinski straipsnį apie 
Lietuvą iš pasikalbėjimo su Bro
nium Juodeliu. Laikraštis lei
džiamas Willowbrooks mies
teliui ir apylinkėms.

x Vincas Ziobrys, Hickory 
HilL. III.. Mažosios Lietuvos 
veikėjas. ..Draugo" dienraščio 
rėmėjas, lankėsi „Drauge” ir 
tarėsi su administracija dėl M. 
Gelžinio knygos atspausdi
nimo ..Draugo" spaustuvėje. Ta 
proga Įteikė ir 30 dol. auką už 
kalėdinės korteles ir kalen 
dorių. Nuoširdus ačiū.

x Akiniai siuntimui į Lietu
vą. Kreiptis į Aldoną Kamins
kienę, Optical studio, 2620 West 
71 Street, Chicago, III. 60629. 
Telefonas (312) 778-6766.

(sk)

x Maldininkų kelionė į Lie
tuvą — rugpjūčio 20 - rugsėjo 9 
d., dalyvaujant Šiluvos ir 
Žemaičių Kalvarijos atlaiduose, 
aplankant Kryžių kalną, Vil
niaus Nidos ir Klaipėdos 
bažnyčias. Rezervacijoms kreip
tis į: Travel Advisers 1515 N. 
Hariem #110, Oak Park, III. 
60302, 708-524-2244.

(sk)

x ŽAIBAS praneša: maisto 
produktai ir vaistai jau Vilniaus 
sandėlyje! Per 10 darbo dienų 
jūsų nurodymu bus pristatyta. 
Nr. 6 maistas: 5 sv. kumpis, 1 
sv. riešutų sviesto, 5 sv. ryžių, 
1 sv. slyvų, 1 sv. razinų, % gal. 
aliejaus, įvairių pusrytinių 
kruopų (cereal), 2 dėž. įvairių ar
batų, 2 sv. kavos — 100 dol. Nr. 
7 vaistai ir vitaminai — $115 
dol. ŽAIBAS, 9525 S. 79 Avė., 
Hickory Hills, IL 60457. Tel. 
708-430-8090.

(sk)

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road — Tel. 
(312) 847-7747.

(sk)

MŪSŲ ABITURIENTAI

Tomas Zubinas, Jolantos ir 
Jono Zubinų sūnus. Baigia 
Benet Academy. Honor roll 
mokinys. 4 metus Illinois State 
Scholar. Aprašytas Who's Who 
Among American High Schocl

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. 
Taip pat darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
Kreiptis j American Travel 
Service Bureau, 9727 S. VVes
tern Avė., Chicago, III. 60643. 
Tel. 1-312-238-9787.

(sk)

x Sutinkame jūsų artimuo
sius VVashingtono ar New 
Yorko aerodromuose ir par
vežame juos į Chicagą ir 
apylinkes, arba atvirkščiai. Kai
nos prieinamos. Kreiptis: tel. 
1-312-847-3824.

(sk)

x American Travel Service 
Bureau praneša, kad dabar 
galima nupirkti automobilį 
giminėms Lietuvoje. Kaina: 
„Lada” nuo 5,245 dol., o „Sama
ra” nuo 6,245 dol. Automobiliai 
pristatomi per 30-60 dienų iš 
Suomijos. Taip pat galima 
užsakyti „Volgą” ir „Žigulius” 
bei kitas prekes tiesiai per do
lerinę parduotuvę Vilniuje. 
Informacijai kreiptis: ATSB, 
9727 S. VVestern Avė., Chica
go, IL 60643, tel. 312-238-9787.

(sk)

x LIETUVA - VOKIETI
JA. Jums pageidaujant, pri
dėjome papildomą kelionę į Lie
tuvą, rugpjūčio 11 iki rugpjū
čio 22 d.: 10 naktų Lietuvoje, 3 
naktys Vokietijoje. Pilna kaina 
$2,345.00. G.T. INTERNA
TIONAL, INC. (708) 430-7272.

(sk)

Pedagoginį institutą. Yra Kun. 
A. Lipniūno moksleivių ateiti
ninkų kuopos pirmininkas. Va
dovavo jaunučių ateitininkų 
stovykloms Dainavoje. Mar
ąuette Parko lituanistinės mo
kyklos ansamblio akordeonis
tas. Šoka „Grandies” tautinių 
šokių grupėje, dainuoja „Daina
vos” ansamblyje, Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos komenta
torius. Yra laimėjęs „Laiškų lie
tuviams” konkursus. Lais-

„Caritas” pirmininkės A. Pajerskaitės pranešimo ir pagerbimo proga lietuvių katalikių atsto
vės su vysk. P. Baltakiu Brooklyne, N.Y. Iš kairės sėdi: B. Lukoševičienė, LKM kultūros drau
gijos pirm., A. Pajerskaitė, vysk. Paulius Baltakis, dr. A. Janačienė, Pas. Liet. kat. organizacijų 
sąjungos pirm., stovi iš krašto G. Damušytė, Liet. informacijos centro vadovė ir kt.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Students. Ypatingai pasižymi 
matematikoje: būdamas gimna
zijoj paskutiniais metais išklau
sė diferencialinių lygčių ir sta
tistikos kursus Du Page kole
gijoj. Baigė Maironio lituanis
tinę mokyklą Lemonte. 
Priklausė moksleivių ateiti
ninkų Stulginskio kuopai. Šoko 
„Spindulio” tautinių šokių 
grupėje. Planuoja studijuoti 
chemiją University of Illinois, 
Urbanoje.

Gitą Adriana Gilvydytė, Vi
dos ir Antano Gilvydžių duktė. 
Baigia St. Ignatius College 
Prep. Honor roll mokinė (4

x Baltic Monuments, Ine., 
2621 W. 71 Street, Chicago, III. 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis

(sk)

x Dėmesio video aparatų 
savininkai! Norėdami tikrai 
kokybiškai išversti video įrašus 
iš Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amerikietiškąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreipkitės 
į INTERVIDEO. Su moder
niausia „digital” aparatūra, už 
prieinamą kainą galime per
rašyti jūsų vaizdajuostes į 1%” 
U-Matic, Beta, VIIS, 8 mm, 8 
mm „high-band” Stereo Hi-Fi 
formatus. Taip pat perrašome 
16 mm kino filmus į video 
juostas. Mūsų adresas: INTER
VIDEO, 3533 S. Archer Avė., 
Chicago, IL 60609, tel. (312) 
927-9091. Sav. Petras Berno
tas.

(sk)
x Patria dovaninių prekių 

ir elektronikos parduotuvėse
Chicagoje ir St. Petersburg 
Beach, FL rasite lietuviškų 
prekių bei 220 voltų elektroni
kos ir kitų, Lietuvoje pagei
daujamų, reikmenų didelį pasi
rinkimą. Priimam užsakymus 
ir iš kitų miestų. Siunčiame 
prekes į Vilnių kargo-oro lini
ja. Tel. 312-778-2100.

(sk)
x Atlieku namų remonto 

darbus gerai ir sąžiningai. 
Skambinti nuo 6 v.v. iki 8 v. 
ryto tel. 312-523-0517.

(sk)

metus). Illinois State Scholar. 
Aprašyta Who’s Who Among 
American High School Stu
dents. Priklausė prancūzų 
kalbos klubui, Forensics 
komandai, tutoring grupei. 
Mokyklos orkestre grojo fleita. 
Baigė Kristijono Donelaičio 
aukštesniąją mokyklą. Antrus 
metus lanko Pedagoginį 
lituanistikos institutą. Yra 
korespondentė Kun. A. Lipniū
no kuopoje, anksčiau ėjo vi
cepirmininkės pareigas. 
Priklausė Etnografiniam an
sambliui, šoko „Grandies” tau
tinių šokių grupėje. Mėgiamiau
si laisvalaikio užsiėmimai 
skambinti pianinu, groti fleita, 
čiuožti. Pagilinti prancūzų kal
bos žinias vasaros metu lankėsi 
Prancūzioje, kur gyveno pran
cūzų šeimoje. Studijuos archi
tektūrą University of Illinois 
Urbanoje.

Marius Polikaitis, Irenos ir 
Juozo Polikaičių jauniausias 
sūnus. Baigia Brother Rice 
gimnaziją. Priklausė National 
Honor Society. Honor roll moki
nys (4 metus), Illinois. State 
Scholar. Aprašytas Who’s Who 
Among American High School 
Students. Priklausė gimnazijos 
marching ir symphonic orkest
rams. Baigė Kristijono Done
laičio aukštesniąją lituanistinę 
mokyklą. Antrus metus lanko

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

(sk)

x Lemonto „Maironio” Li
tuanistinės mokyklos 30-čio 
jubiliejinis pokylis įvyks 
gegužės 19 d. 6 v.v. Pasaulio 
Lietuvių centre. Gros „Gintaro” 
orkestras. Įėjimas 25 dol. 
asmeniui, 15 dol. studentams. 
Stalus rezervuoti pas: Laimą 
Petroliūnienę tel.
708-969-0162 arba Ritą Riškie
nę tel. 708-599-2253.

(sk)
x TRANSPAK parduoda ir 

siunčia KOMPIUTERIUS, VI
DEO, stereo, faksus, siuvimo, 
mezgimo mašinas, VAISTUS, 
dėvėtus rūbus, MAISTĄ, kar
go, pervedame PINIGUS. 
Romas Pūkštys, Transpak, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772.

(sk)

x Po operos spektaklio ge
gužės 5 d., šeštadienį, visi 
kviečiami atsilankyti į Lietuvių 
Dailės Muziejaus atidarymą, 
Pasaulio Lietuvių centre, kuris 
prasidės 6:30 v.v. Po atidarymo 
— pokylis su vakariene ir 
šokiais. Pokylio stalus rezervuo
kite: tel. 708-257-2034 arba 
708-257-5220.

(sk)

valaikiu, jeigu jo dar lieka, 
domisi muzika, krepšiniu, sto
vyklavimu, sunkumų kilno
jimu. Studijų šaka — inžinerija, 
Illinois Institute of Technology 
Chicagoje.

ŽAGARĖS KLUBAS

Lietuvių Žagarės klubo 
metinis narių susirinkimas 
buvo kovo 15 dieną. Vicepirm. 
Helen Wengeliauskas atidarė 
susirinkimą, sveikindama taip 
mažą būrelį ir praneša, kad 
klubo pirmininkė Emily Nem- 
chausky labai serga. Jei linkė
ta greitai pasveikti.

Nutarimų raštininkė perskai
tė pereito susirinkimo 
protokolą, kuris buvo priimtas 
su pagyrimu. Knygų patikri
nimo komisija, davė raportą 
Matt Povilaitis, paaiškino, kad 
knygos yra teisingai vedamos ir 
rasta viskas tvarkoje. Dėkojo 
Bernice Žemgulis už skanias 
vaišes. Raportas buvo priimtas 
su pagyrimu.

Buvo pranešta, kad klubo 
narys Herman Danta pergyveno 
sunkią operaciją. Klubas 
pasiuntė kortelę su dovana ir 
linkėjimais greitai pasveikti. 
Taip pat vicepirmininkė 
pranešė, kad klubo kitas susi
rinkimas bus gegužės 17 dieną 
Kojak salėje, 4500 S. Talman. 
Kvietė gausiai atsilankyti. Visa 
valdyba sveikino narius su 
artėjančiom šv. Velykom. Po 
susirinkimo visi nariai buvo pa
vaišinti skaniu maistu ir skirs
tėsi namo.

Rožė Didžgalvis

Chicagoje jau pavasario 
ženklas. Jau pradeda žydėti prie 
namų pasodintos gėlės, ima 
sprogti medeliai, girdisi paukš
čių čiulbėjimas.

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

Tel. (1-312) 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, II. 60441

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas

2501 VV. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais
pagal susitarimą

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS

201 E. Ogden Avė., Ste. 18-2 
Hinsdale, IL 60521 
Tel. (708) 325-3157

Valandos pagal susitarimą


