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Prisikėlęs Kristau, pasakyk Uetuvai, ką dar turi atiduoti 
ir kiek Tėvynės vaikų paaukoti, kad imperija paliktų Lietuvą ramybėje... 

Europos Parlamentas 
už Lietuvą 

S t r a s b o u r g a s . — Kasparas 
Dikšaitis atsiuntė pranešimą, 
jog Europos Parlamentas priė
mė Socialistų ir Europos kai
riųjų susvienijimo (komunistų) 
pasiūlytą rezoliuciją Lietuvos 
reikalu. 

Europos Parlamentas, atsi
žvelgdamas į įvykusius rinki
mus j Lietuvos Parlamentą ir to 
Parlamento kovo 11d. padarytą 
sprendimą atstatyti Lietuvos 
Respubliką kaip nepriklausomą 
valstybę ir į Sovietų vadovybės 
pasiūlymus bei reakciją ryšium 
su šiuo nutarimu, rūpinasi daro
mais Sovietų dalinių manevrais 
Lietuvoje, ir, atsižvelgdamas į 
savo anksčiau tuo reikalu pri
imtas rezoliucijas: 

1. patvirtina savo paramą 
Lietuvos žmonių demokratinėm 
laisvėm ir istorinei Lietuvos tei
sei; 

2 . pa tv i r t i na , kad t e i sė 
patiems apsispręsti Europoje 
neveda į atgimstantį nacio
nalizmą; 

3. kreipiasi į Sovietų vy
riausybę ir į Lietuvos Respubli
kos vyriausybę imtis konstruk
tyvaus dialogo proceso, kad 
bū tų pasiektas sus i tar imas 

pagal Helsinkio priimtus prin
cipus ir vengiant sukelti riaušes 
ar grasinimus; 

4. kreipiasi į Europos Politinio 
bendradarbiavimo užsienių 
reikalų ministerių konferenciją 
apsvarstyt i dėl to įvykius 
Lietuvoje ir priimti bendrą 
laikyseną ryšium su įvykstan
čia Helsinkio II konferencija. 

5. instruktuoja savo valstybių 
prezidentus pateikti šią rezoliu
ciją Užsienio reikalų ministe-
riams, susitinkantiems Europos 
Politiniame komitete, Tarybai. 
Komisijai, Sovietų vyriausybei. 
Sovietų ir Lietuvos parlamen
tams ir tų valstybių parlamen
tams, kurios priklauso 35 vals
tybėms, pasirašiusioms Helsin
kio aktą. 

Kitus rezoliucijų projektus, 
dar daugiau palankesnius Lie
tuvai, buvo įteikę Krikščionys 
demokratai. Liberalų, Europos 
Demokratų grupės. Europos Są
jungos grupė ir Rainbow grupė, 
bet jos buvo atmestos 96 balsais 
prieš 91 vienam nebalsuojant. 

Pabaltijo Pasaulio taryboje 
lietuvius reprezentuoja prie 
Europos Parlamento Kasparas 
Dikšaitis. 

Devynių telegrama 
JAV prezidentui 

Vilnius. (LIO — Amerikiečiai 
lietuviai, kurie šiuo metu yra 
Lietuvoje, pasiuntė telegrama 
JAV prezidentui G. Bushui, kad 
jo administracija užmerkia akis 
prieš įvykius Lietuvoje. Jie pra
šo prezidentą stipriau pasisaky
ti už Lietuvos nepriklausomybę. 
„Mes prašome jus saugoti ir 
energingai ginti tuos principus, 
kuriuos jūsų pareigos reprezen
tuoja", rašo jam 9 amerikiečiai. 
„Mes jaučiame, jog tie principai 
yra negerbiami, kai Washing-
tonas siunčia neaiškius signalus 
Vilniui ir Kremliui. Dabartinė 
administracijos sėdėjimo-ste-
bėjimo-laukimo laikysena lei
džia mus ir Lietuvos žmones 
manyti, kad esame apleisti. Ne
buvimas aiškios JAV politikos, 
pastato į pavojų Lietuvos nepri
klausomybės laimėjimą. Mes 
neturime iliuzijų: mes nelau-

Skilimas partijoje 
Maskva. (UPI) - TSKP poli

tinis biuras kreipėsi laišku į ko
munistus vieningai konsoli
duotis. Jame rašoma: ..Daugelis 
komunistų ir partinių organi
zacijų pareiškė susirūpinimą, 
kad daug partijos narių bando 
pasukti iš diskusijos ir kons
truktyvaus kelio į kovos kelią, 
taip pat provokuoja skilimą par 
tijoje". 

Gorbačiovas, susitikime su 
komjaunimo suvažiavimo dele
gatais buvo paklaustas apie par 
tijos skilimo galimybes, atsakė, 
kad nariai gali bet kada išeiti. 
Vadovybė tikisi išvengti skili
mo Partija jau dabar yra 
išvalyta... 

Galimybė, kad Sovietų komu 
nistų partija gali skilti, atsirado, 
kai Lietuvos komunistu partija 
iširo į dvi dalis, kurios viena 
it šaka yra Gorbačiovo kairysis 
-narnas. 

kiame, kad JAV garantuotų ne
priklausomybę, tačiau mes 
norime ir tikime, jog tai yra su 
pagrindu — laukti stiprios mo
ralinės paramos". 

Devynių g rupė 
Ši universitetus baigusiųjų ar

ba bebaigiančiųjų grupė — Edis 
Tuskenis, Julius Palūnas, Aldas 
Kriaučiūnas, Aidas Palubins
kas, Dana Petrulis, Andrėja 
Giedraitis, Dalia Navickas, Rita 
Dapkutė, Dalia Venckus — pa
reiškia, jog jie ir Lietuvos 
žmonės rizikuoja, kai Sovietų 
tankai , šarvuočiai ir para
šiutininkai atvykę į sostinę 
vykdo agresyvius ir smurtiškus 
veiksmus, ir primena preziden
tui, kad jis turėtų būti pasi
ruošęs ginti JAV piliečių teises 
Lietuvoje, jei to reikėtų. 

Jie prašo Busho vyriausybę, 
kad pripažintų naująją Lietuvos 
vyriausybę ir spaustų, kad 
įvyktų pasitarimai tarp Lie
tuvos ir Sovietų Sąjungos ats
tovų neutraliame krašte. 

Prisikėlimas, Borogognone 
Tautinė Meno galer a Washingt(>ne 

Lietuvos kardinolas ir 
vyskupai kreipiasi į tautą 

Įtikinimo politika 
Maskva. (AP) — Kremliaus 

vadas M. Gorbačiovas susilaikė 
nuo griežto įspėjimo vakar, 
pasakydamas , kad j is dar 
nemato reikalo imtis pre
zidentinių sankcijų Lietuvos 
respublikai. Dieną prieš tai 
buvo pasakyta, jog gali tekti 
valdyti Lietuvą prezidento 
dekretais , jei ten prasidės 
civilinės gyventojų riaušės. Bet 
dabar Gorbačiovas pasakė, kad 
bus bandoma lietuvius įtikinti, 
kad atsisakytų kovo 11 dienos 
nepriklausomybės deklaraci
jos... Kaip žinoma. Landsbergis 
pasiuntė telegramą, priminda
mas nekartoti 1940 metų klai
dos, kai Stalinas okupavo Lie
tuva. 

B r a n g ū s L i e t u v o s žmonės ! 
Mūsų t a u t a savo demokratiškai išr inktų dt-: 

ir valia šių metų kovo 11-ąją iškilmingai 
apsisprendimą ir pasiryžimą gyventi laisv 
nepriklausomai. Daugelis pasaulio valstyh 
Vatikanas, tuojau pr i tarė šiam mūsų pasiryž : 
jog niekad nėra pripažinusios Lietuvos prijung 
Sąjungos 1940 m. Deja, Tarybų Sąjunga Liet 
toliau nori tęs t i okupacinę būklę. 

Šią lemtingą valandą mes. Lietuvos Kardin 
kreipiamės į Lietuvos tautą — į visus geros 
su meilės ir vilties pareiškimu. 

— Anot Kr i s t aus žodžių, pridėję rar • 
nesidairykime atgal, nesvyruokime: nepradėk; rr 
k i tų , n e b e s v a r s t y k i m e , a r re ikėjo Siu 
nepriklausomybei. Pabudome ir kėlėmės, ir d •• 
pasiryžome. „Idėjos, jei didžios, nemiršta 
^Maironis) Mūsų apsisprendimas, net jeig' 
prislopintas, atneš vaisius netolimoje ateity; 

— Nuo pat šio mūsų atgimimo pradžios pas. 
bet teisės, par lament in i kelią } laisvę — jo la 
duokime provokuojami. Mūsų laisvės gink 
kul tūra ir savigarba, mūsų blaivumas ir dora 
laimėjimai. Mūsų ginklas ta ip pat tebus kit • 
mylėtojo pagarba ir pagarba kiekvienam kita 
tojui. 

— Labai skaudu, kad atsiranda tokių Li» 
sūnų ir dukterų, kurie suklaidinti ar sa 
svetimųjų rankomis slopinti Tėvynės laisvę 

— Nuoširdžiai esame ir būsime dėkingi L; 
bendrijoms, lietuvių išeivijai, daugelio š? 
politinėms ir religinėms organizacijoms, broln : 
pat lenkų, rusų, gruzinų, baltarusių, ukraini 
visuomenės judėjimams už paramą Lietuvos T : 
bylai. Telaimina Dievas jūsų ir mūsų laisv> 

— Visus mieluosius Lietuvos katalikus ir 
visus Dievą t ikinčius tėvynainius kviečiam* 
maldoje už mūsų ištvermę, už šviesią Tėvyr.••• 
taikingoje Europos ir pasaulio tautų seimo 

Su meile visiems. 

tatų lūpomis 
| areiškė savo 

teisingai ir 
taip pat ir 

ii ir primine, 
) prie Tarybų 
s atžvilgiu ir 

s ir Vyskupai, 
os žmones — 

prie arklo, 
kaltinti vieni 
n e t u ryž t i s 
i Dievui, kad 
aip žmonės" 
mtų laikinai 

•come ne jėgos, 
• kimės. Nesi-
tebus mūsų 

okslo ir darbo 
eno Lietuvos 
ietuvos mylė-

os užaugintu 
iingai drįsta 

vos tautinėms 
visuomenės, 

baltiečių, taip 
l ir kitų tautų 
iklausomybės 
ekimus' 
• krikščionis, 
•dimi vienytis 
iteitį laisvoje. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Sovietų Sąjunga, kaip pra
nešė CNN televizijos šeštasis 
kanalas, įsakė Lietuvai per dvi 
dienas atšaukti nepriklausomy
bės atstatymo deklaraciją. Jei 
Lietuvos Parlamentas to nepa
darys, tai bus pradėta ekono
minė blokada. 

— V a k a r vėlai UPI žinių 
agentūra pranešė, kad Sovietų 
kare iv ia i ar saugumiečia i 
užėmė Lietuvos archyvo patai 
pas. 

— Lietuvos Respubl ikos 
laisvąją spaudą Sovietų Sąjunga 
savo premjero N. Ryžkovo pasi
rašytu nutarimu bei okupacine 
kariuomene uždraudė spaus
dinti, o svarbiausia „Atgimimo" 
laikraštį. 

— Estuos parlamentas nubal
savo ketvirtadienį 73 balsais 
preiš 3, jog estų jaunimas turi 
atlikti karinę tarnybą savo 
krašte, bet ne okupuotos vals
tybės kariuomenėje. 

— Kremliuje prez M Gorba
čiovas priėmęs JAV Kongreso 
delegaciją, kuriai vadovauja 
Atstovų rūmų daugumos vadas 
kongr. G. Mitchell. pasakė, kad 
jis yra prieš Pabaltijo respub
likų nepriklausomybę. Tai būtų 
„katastrofiška", jei leistų būti 
nepriklausomoms. 

— P a b a l t i e č i ų priėmimo 
metu vienas iš delegacijos narių 
pasakė, kad išvakarėse kalbėjęs 
su prez. Landsbergiu ir jis 
prašęs prašyti prezidentą 
Bushą, kad tuoj pripažintų 
Lietuvą, praneša UPI kores
pondentas, tačiau nepraneša 
pavardės, kas tai pasakė pre
zidentui. Prez. Bushas į tai at
sakęs, kad -unku pripažinti vy
riausybe, kuri nekontroliuoja 
savo krašto sienų. 

— Čekoslovakija 1918 m. pa 
skelbė nepriklausomybę ir prez 
Masaryko vyriausybė tada dar 
nekontroliavo savo teritorijos, 
bet JAV pirmoji pripažino Če
koslovakijos vyriausybę. 

— Chicagos simfoninis orkes
tras koncertuoja Japonijoje. Kai 
Tokyo mieste baigė koncertą, 
kuriame atliko ir Brucknerio 
8-ją simfoniją, japonai sukėlė 
tokias ovacijas, kad neužteko 
bisui ištraukos ir Berliozo 
..Fausto prakeikimas". Kai 
dirigentas Solti leido orkestrui 
išeiti iš scenos, jis pats vis turėjo 
grįžti ir pasirodyti audiencijai 
Kritika rašė: „Girdėjome ge
riausią pasaulio orkestrą'* 

Amerikos darbininkai 
su Lietuva 

Kad padėtų ir Europos bankas 
Washingtonas . — Amerikos 

unijų federacijos prezidentas 
Lane Kirkland įteikė Valstybės 
d e p a r t a m e n t o s e k r e t o r i u i 
James Bakeriui unijų vardu 
specialų raštą. 

Jame rašo, jog AFL-CIO pasi
sakė už vykdomą demokratinį 
procesą Centro ir Rytų Euro
poje. Unijos pritarė Amerikos 
dalyvavimui F.uropos banke, 
kuris padės atsistatyti tame 
regione esančioms valstybėms 
pagal p r i imtas są lygas , 
įskaitant ir tą sąlygą, kad 
Amerikos pinigai nebūtų išmo
kami tiems kraštams, kurie 
nepravedė laisvų ir teisėtų rin
kimų 

įspėj imas vyr i ausybe i 

Todėl paskutiniu metu Sovie
tų vykdomi veiksmai Lietuvoje 
ir kituose ne rusiškose res
publikose iškelia rimtą klau
simą, ar Sovietų dalyvavimas 
tame banke yra galimas. Lai
kantis tų sąlygų. AFL-CIO 
ragina Valstybės sekretorių im 
tis žygių, kad Sovietų Sąjunga 
negalėtų dalyvauti to banko 
steigimo įvairių klausimų ap 
sprendime. Minimo banko orga
nizatorių — valstybių atstovų 

pasitarimai prasidėjo balandžio 
7 d. Raštas Valstybės sekre
toriui įteiktas anksčiau. 

AFL-CIO darbininkų unija 
tiki. jog bet koks Amerikos daly
vavimas to specialaus banko su
organizavime, jei čia dalyvautų 
ir Sovietų Sąjunga(būtų didelė 
klaida, o Sovietų vyriausybė 
galėtų susidaryti įspūdį, kad 
visi reikalai vyksta įprasta 
vaga. 

Toliau AFL-CIO vadovybe 
rašo. kad jokiomis sąlygomis, o 
unija laikosi griežto principo. 
Amerika negali \ tą banką 
inešti bet kokios sumos pinigų, 
jei iš ten pasinaudos Sovietų 
Sąjunga. Tokia mokesčių mokė
tojų finansine pagalba ne de
mokra t inėms vyriausybėms 
reikštų nukrypimą nuo pagrin
dinio principo, kad minimi fon
dai turėtų būti naudojami tik 
naujų demokratijų rėmimui 
Lenkijoje, Vengrijoje. Čekos
lovakijoje o dabar jau ir Lietu
vos Respublikoje. 

O šiuo metu. kai rimti klausi
mai kyla dėl Sovietų taktikos ir 
veiksmų Lietuvoje ir Estijoje, 
Amerikos vyr i ausybė tu r i 
pas iųs t i gr iežtą ir aiškų 
pareiškimą Sovietų Sąjungai ir 
Europos vyriausybėms. Tad 
AFL-CIO prez. Kirkland ragina 
Valstybės sekretorių įsakyti 
Amerikos atstovams to banko 
pasitarimuose nedalyvauti, jei 
neužkertamas kelias Sovietų 
dalvvavimui. 

Sugrįžo ,,Gražina" 
Vilnius. — Lietuvoje kovo 17 

d. vei po daugelio metų sceną 
išvydo Jurgio Karnavičiaus 
opera „Gražina", pagal Adomo 
Mickevičiaus poemą, kurioje 
apsakoma Naugarduko kuni
gaikščio Liutauro ir kunigaikš 
tienės Gražinos drama. K. 
Inčiūros l ibretas. Lietuvos 
istorijos įvykiai vel atgimė dar 
kartą Operos teatre. 

„Gražinos" opera buvo statyta 
ir po karo Kaune ir Vilniuje, bet 
vėliau ji „pradingo". Tai siu
žetas iš mūsų tautos kovų su 
kryžiuočiais, kai Liutauras ėjo 
prieš Vytautą, kai brolis prieš 
broli kovojo. 

Daba r ž inoma, kad 
„Gražinos" operos libretas ir 
muzika pagal 1946 metų A 
Ždanovo nutarimų dvasią buvo 
perredaguotas ir p r i rašy tas 
„šviesios ateities" finalas. Šj 
karta Vilniuje ji buvo pastatyta 
taip, kaip ją sukure kompozito

rius Karnavičius Pastatyme iš
ryškinta amžina lietuvių kova 
už lasivę, kaip kad aukojosi ir 
operos herojė Gražina. 

Šį kartą šią operą scenoje kūrė 
dirigentas Vytautas Viržonis, 
režisierius Eligijus Domarkas, 
dailininkas Henrikas Ciparis, 
chormeisteris Česlovas Radžiū
nas. Atnauj in tą Gražiną 
dainavo Gražina Apanavičiūtė 
ir Stanislava Gižaitė. Liutaurą 
Zenonas Žemaitis ir Antanas 
Tveraga. 

L ie tuvos Kardin*•!"» »«" Vyskupai 
Lietuvos Operos solistai, dainavę Kanav ičtaus ..(iražinoa" operojo (.razina 

Gražina Apanavičiūtė. Liutauras Zenonas Žemaitis 

— Čekoslovaki jos prez. V. 
Havelis, kaip ir Islandijos. Dani
jos ir Norvegijos vyriausybes, 
pasiūlė, kad Lietuvos ir Sovie
tų Sąjungos pasitarimai būtų 
pravesti jų teritorijose 

KALENDORIUS 

Balandžio 14 d.: Didysis 
šeš tadienis . Justinas. Tiburci-
jus. Valerijonas. Vaišvydė. 
Visvaldas. 

Ba landž io 15 d.: Kr i s t aus 
pr is ikėl imo švente. Anastazi
ja. Vilnius, Modestas. Vaidote. 
Balandžio 16 d.: Velykų II 

diena Kalikstas, Algede. Gied
rius. Sirvydas. Bernadeta. 

Balandžio 17 d.: Anicetas, 
Robertas. Skaidra, Dravenis. 
Sigitas. Vizgirdas. 

O R A S C H I C A G O J E 

Saulė teka 6:14. leidžiasi 7:29. 
Temperatūra dieną šeštadienį 

45 1., sekmadienį 56 L, pirma
dienį 60 1., antradienį 48 l. 

i 
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VELYKOS - DŽIAUGSMO IR 
VILTIES ŠVENTĖ 

Velykos tebūna ateitininkų šeimai naujos šviesos ir dvasinio 
atsparumo šventės. Niekad taip nebuvo reikalinga vieninga 
laikysena ir drąsa išpažinti mūsų tautos nelygstamas vertybes 
ir ištikimybę mūsų sąjūdžio idealam^, kaip šiuo metu, kada 
priešo plienas taikomas į pačią lietuvių tautos širdį.. 

Kun. dr. V. Cukuras 
Ateitininkų Federacijos dvasios vadas 

PRISIKĖLĘS KRISTAU, nueik anksti Velykų rytą i 
Prisikėlusia Lietuvą, pasirodyk žmonėms, kai jie, giedodami pro
cesijoje, tris kartus eis aplink bažnyčią; palaimink juos ir neleisk 
užgesti Prisikėlimo vilčiai' 

Visiems ateitininkams Lietuvoje ir išeivijoje linkime 
Prisikėlusio Velykų Kristaus palaimos! 

Ateitininkų Federacijos valdyba 

Prisikėlimo džiaugsmingu ALELIUJA dalinamės su visa 
brangia ateitininkija Lietuvoje ir išeivijoje. Prisikėlusiame 
Kristuje mes randame neužtemdomą viltį ir nepalaužiamą 
stiprybę. 

Siame ypatingai sunkiame brangios Lietuvos gyvenimo 
laikotarpyje, atverkime širdis priimti Kristaus mums skirtas 
dovanas, kurios stiprina mus, kad mes galėtume būti Kristumi 
kitiems. Pasistiprinę jomis, nuolat siekime matyti gėrį kiek
viename sutiktame. Viešpaties numylėtame žmoguje, kad mūsų 
šūkis VISĄ ATNAUJINTI KRISTUJE gyvuotų. 

Jaunųjų ateitininkų sąjungos centro valdyba 

Sveikiname visus šv. Velykų proga. Tegul Kristaus pasiau
kojimas būna visiems pavyzdys nesavanaudiško gyvenimo. Tegul 
Kristaus prisikėlimas būna mums viltis, kad visi pasaulio žmonės 
galėtų džiaugtis laisve. 

Moksleivių ateitininkų sąjunga 

Studentų Ateitininkų Sąjunga sveikina visus pasaulio 
ateitininkus Šv. Velykų proga. Ypatingai siunčiame geriausius 
linkėjimus idėjos broliams ir seserims Lietuvoje. Tegul Kristaus 
prisikėlimas iš mirties atneša ir mūsų prisikėlusiai Tėvynei šviesų 
laisvės rytojų. 

Studentų ateitininkų Sąjunga 

Kristaus Prisikėlimo Šventėje sveikiname visus ateitininkus 
ir linkime, kad mūsų maldos būtų išgirstos ir darbai vaisingi. 

Lai Lietuvos Laisvės žiburys veda mus vieningai dirbti už 
jos nepriklausomybę. 

Ateitininkų sendraugių sąjungos 
centro valdyba 

Mielieji broliai ir sesės ateitininkai: sveiki sulaukė šventų 
Velykų! Tegul Kristaus Prisikėlimo šventės džiaugsmas teikia 
mums nepalaužiamą viltį tikėti Lietuvos laisvu rytojumi' 

,,Ateities" Redakcija ir Administracija 

Linksmų Šv. Velykų mieliems „Iš Ateitininkų gyvenimo" 
skyriaus bendradarbiams, skaitytojams ir jūsų šeimoms, 
„Draugo" redakcijai ir administracijai 

Mieli broliai ir seserys Lietuvoje, tegul skamba linksmas 
Velykų aleliuja jūsų širdyse ir bažnyčiose. Tegul neužgęsta. 
Laisvės Žiburys. Dieve, Jums padėk. 

Skvriaus redaktorius 

IŠ STUDENTŲ VEIKLOS 

Chicagos s tudenta i atei
tininkai praėjusi mėnesį turėjo 
3 susirinkimus. Kovo 3 d. pas 
Marių Katilių-Boydstun buvo 
pramoginis susirinkimas ir 
pasiruošimas Jaunimo Mišioms 
Patys spirgučius spirginom. dar 
žoves vaišėms ruošėme, ir patys 
„koldūnus" valgėm. Vėliau 
baigėm planuoti šv. Mišias. Po 
to stebėjome filmą iš Lietuvos 
„Velnio nuotaka". Kovo 10 d. 
Švenčiausios Mergelės Marijos 
Gimimo parapijoje šv. Mišias 
aukojo kunigai Repšys, Rama
nauskas, Saulaitis ir parapijos 
klebonas kun. Kuzinskas. Netik 
kunigai, bet buvo ir vyskupas 

VELYKŲ PAŽADAS 
Kam ieškote gyvojo t a rp 

mirusiųjų? Nėra jo čia, jis 
prisikėlė! (Lk 24:5-6) 

Krikščioniškas pasaulis šian
dien džiaugiasi Kristaus Velykų 
pergale. Tai suprantama. Tikėji
mo išpažinime nuolat karto
jame: Jis dėl mūsų, žmonių, dėl 
mūsų išganymo, nužengė iš 
dangaus... buvo prikaltas prie 
kryžiaus, nukankintas ir palai
dotas... trečiąją dieną prisikėlė 
iš numirusių. Kristaus pergalė 
y ra ir mūsų pergalė. Mirtis nu
galėta visam laikui. Mums už
tikrintas nesibaigiantis gyveni
mas. Kiekvienas, kuris gyvena 
ir tiki mane, neragaus mirties 
per amžius (Jn 11:26). Tokio 
gyvenimo labiausiai ilgisi žmo
gaus širdis. Kaip brangus mums 
Kristaus Velykų pažadas: tikin
tieji keliauja į Dievo garbe, j 
nuostabų artumą su Dievu. 

Velykų pažadas jau dabar yra 
vykdomas: Jeigu esate su Kris
tumi prikelti, siekite to, kas 
aukštybėse, kur Kristus sėdi 
Dievo dešinėje (Kol 3:1). 
Asmeniški susitikimai su pri
s i kė lu s iu Viešpačiu, ypač 
sakramentuose ir Dievo žody, 
s k a t i n a rūp in t i s tuo, kas 
aukštybėse. Sutikdami Kristų, 
pažadiname savo būties gelmėse 
naujas jėgas: gimsta nauja 
viltis, noras gyventi ir kurti , 
aug t i ir perkeisti save ir 
aplinką. Keltis ir kilti su 
Kristumi reiškia, kad mums 
duotas ne tik pasirinkimas, 
galimybė vis kilniau gyventi — 
sekant malonės ir meilės įsta
tymą — mes turime ir pareigą 

tai daryti. 
Krikščionis, siekdamas aukš

tumų, nesiriboja vien tik savo 
asmenišku gyvenimu. J i s 
apglėbia visa visatą, kuri irgi 
trokšta išganymo: Kūrinija su 
ilgesiu laukia, kada bus 
apreikšti Dievo vaikai... ir pati 
kūrinija bus išvaduota iš pra
gaišties vergovės ir įgis Dievo 
vaikų garbes la isvę (Rom 
8:19-21). Velykų Kristus besi
keliantį kr-ščionį įpareigoja 
kelti su sav:.TU ir kūriniją. 

Pradėję savo panašėjimą į 
Kristų šioje žemėje, Velykų 
pažado sekėjai pajus neįsi
vaizduojamą Dievo dovanų 
spalvingumą tik tada, kai 
marusis kūnas aps iv i lks 
nemarybe (] Kor 15:53). Tada 
visiškai supras ime ir šv. 
Augustino žodžius: O gyvenime, 
tu esi mirt ies mi r t i s . Po 
Kristaus prisikėlimo mirt is 
krikščioniui yra laimėjimas (Fil 
1:23^: ji išlaisvina jį iš trapaus 
ir mirtingo kūno, atverdama 
vartus į begalinį Dievo artumą. 
Mirties tad viešpatavimas tėra 
laikinas ir tariamas. Krikš
čionis pagrįstai gyvena su 
džiugia viltimi: Mūsų tėvynė 
danguje 'Fil 3:20). 

Tos pačios vilties vedini 
šiandien drąsiai kovoja tikintie
ji Lietuvoje, ir plačiame pasau
ly. Mums visiems prisikėlusio 
Kristaus Velykų pažadas yra 
neišsemiamu jėgų versme bei 
šviesios ateities džiugiąja vil
timi. 
Kun. Gediminas Kijauskas, 

S.J. 

PRIEŠVELYKIN1S 
J A U N U Č I V 

SUSIRINKIMAS 

D a u m a n t o - D i e l i n i n k a i č i o 
jaunučių kuopos susir inkimas 
balandžio 1 d. buvo pradėtas 
bendra malda. Žvakes maldai 
uždegė kuopos nariai. Visi giedo
jo bažnytines giesmes. Seselė 
Margarita pravedė diskusijas 
apie gavėnią ir Velykas. Vėliau 
susiskirstėm į būrelius. Dr. 
Lina Tharp ir dr. Irena Jurjo-
nienė mergaites mokė saldainių 
kiaušinių dekoravimo, o seselė 
Margarita ir Loreta mokė ber
niukus vašku marginti margu
čius. Susirinkimą baigėm ben
drai sukalbėdami „Tėve mūsų" 
ir „Sveika, Marija". Po susi
rinkimo vaišinomės. 

Aidė Užgi ry tė 

JAUNUČIŲ T Ė V Ų 
D Ė M E S I U I 

Šiemet jaunučių atei t ininkų 
stovykla Dainavoje vyks liepos 
1-15 dienomis. Registracija jau 
prasidėjo per kuopas ir tęsis iki 
birželio 1 dienos. Negalintieji 
registruotis per kuopas, krei
piasi pas Eglę Paulikienę, 9 
South 221 Rosehill Lane, Dov»-
ners Grove, IL 60516. Tel. 1 -
708-985-5579. 

A N T R A S I S . A T E I T I E S " 
N U M E R I S 

Šią savai tę i š spausd in tas 
antrasis — kovo-balandžio mėn. 
— „Ateit ies" numeris ir ne
t r u k u s pasieks skai tytojus . 
Žurnalas yra 36 puslapių ir ypač 
pasižymi „Mūsų veiklos" sky
riaus svarumu: čia rasime atei-
tininkiškos veiklos aprašymus 
iš Lietuvos, Australijos, Ameri
kos, Kanados ir Vokietijos. 
Tenelieka nei vieno ateitininko, 
neskaitančio ir neužsiprenume
ravusio mūsų organizacijos 
žurnalo! 

ARTI - VAKARONĖ APIE 
LIETUVĄ 

Baltakis. Mišios buvo auko
jamos už Lietuvą. Giedojo Da
riaus Pol ikaičio paruoš tas 
kvartetas Buvo pranešta, kad 
reikia s k a m b i n t i telefonu 
prezidentui Lietuvos reikalu. 
Kovo 11d. Lietuvos parlamen
tas paskelbė Nepriklausomos 
Lietuvos atstatymą 

Lietingą kovo 31 dieną susi
rinkom vėl pas Marių Katilių-
Boydstun. Buvo planuojama 
susikaupimo diena. Dar baigėm 
ruošti planus Velykų šokiams, 
kurie vyks balandžio 15 d Jau
nimo centre. Pradžia 8 v.v. 

Ateinantis susirinkimas ba
landžio 28 d., vyks vėl pas 
Marių Katilių-Boydstun. 

L, Bilutė 

Ateinantį penktadienį, balan
džio 20 d., 7:30 v.v. Jaunimo 
centro kavinėje įvyks paskutinė 
šio sezono Chicagos ateitininkų 
sendraugių skyriaus vakarone 

ir Danus Po!įkaičiai bei studen
tas medikas Marius Katilius-
Boydstun leis mums išgirsti 
savo įspūdžius iš viešnagių 
Lietuvoje. Taip pat tikimasi ir 

su įvykių eiga. jų užkulisiais bei 
jų politine reikšme. Savo įžval
gomis su vakaronės dalyviais 
pasidalins prieš kelias savaites 
iš Lietuvos atvykęs žurnalistas 
Aleksandras Juozapaitis. Vy-
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DANTŲ GYDYTOJA! 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St. 
Tel. (312) 735-5556 

507 S. Gilbert, LaGranga, IL. 
Tsl . (708) 352-4487 

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, CMcaoo 
Tel. (1-312) 434-5649 (veikia 24 vai.) 
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Ji bus ypatingai aktuali, nes kitų neseniai Lietuvoje buvusių, 
bus kalbama apie naujausius kurie diskusijų metu sutiks 
įvykius Lietuvoje. Šiomis savo įspūdžius su vakaronės da-
dienomis, kai Lietuva yra di- lyviais pasidalinti, 
džiųjų laikraščių pirmuosiuose Vakarones pradžioje Pasaulio 
puslapiuose, o Lietuvos nepri- lietuvių kataliku bendrija įteiks 
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rastai svarbus. Premija yra 
finansuojama prelato Juozo 
Prunskio fondo. 

Chicagos ateitininkų send
raugių skyrius kviečia daly
vauti šioje Lietuvai skirtoje 

tautas Skuodis duos politine vakaronėje ateinantį penkta-
įvykių interpretaciją. Jaunieji dienį. balandžio 20 d., 7:30 v.v. 
inžinieriai ir muzikai Audrius Jaunimo centro kavinėje. 

Visa m e d ž i a g a , s k i r t a 
trečiajam „Ateit ies" numeriui, 
redaktorę tur i pas iekt i iki 
balandžio mėnesio pabaigos. 
Nedelskite! 
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skelbimų tunnj neatsako. Skelbi
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Prisikėlimo paslaptis 

ŽMONIJOS TIESA 

ULTIMATUMAS LIETUVAI Rimties valandėlei 

Kasmet švenčiame Kristaus iš 
mirusiųjų prisikėlimo šventę. 
Vienaip ji atrodo visa siela ir 
visu protu tikinčiam, kitaip — 
abejojančiam istorine tiesa arba 
ne t ik inč iam ir niekuo ne
turinčiam kuo savo netikėjimo 
pagrįsti. Kad tokių buvo net 
Kristaus prisikėlimo laikais, 
mes žinome iš pačių evangelijų 
pasakojimo. Kad tokių buvo 
amžių bėgyje, žinome iš isto
rijos. Istorija nuolat kartojasi 
bent žmoguje — vieniems tas 
pats dalykas yra šventas, ki
tiems neįtikėtinas ar abejingas. 

Anuo metu. kada Kristus 
buvo prikaltas ant kryžiaus, 
kada jis mirė kaip žmogus ir 
gamtos suk rė t imas parodė 
nežmogišką galią, vis dėlto dau
gelis netikėjo, kad tas Jėzus yra 
nuo amžių žadėtas ir nuo amžių 
laukiamas Dievo Pasiuntinys. 
Juo labiau buvo tikras užsispy
rimas, kai Jėzų prisikėlusį ma
tė apaštalai ir buvo pasiryžę 
kentėti. Juos kankino, plakė ir 
neleido jiems iš numirusių Jė
zaus vardo minėti kaip tik 
išrinktieji tautos vadai, kunigai 
ir Raštų žinovai. 

Daug vėliau apaštalas šv. 
Paulius aiškiai kalba apie Kris
taus prisikėlimą: ,,Jeigu nėra 
mirusiųjų prisikėlimo, tai nė 
Kristus neprisikėlė. O jei Kris
tus nepr is ikė lė , ta i mūsų 
skelbimas yra tuščias, tuščias ir 
jūsų tikėjimas... Jei mirusieji 
nesikelia, tai nė Kristus nepri
sikėlė. Jei Kristus neprisikėlė, 
tai jūsų tikėjimas yra tuščias, ir 
jūs dar tebeesate savo nuo
dėmėse'* (1 Kr. 15, 13-14. 
16—17). Tas apaštalas, kuris pa
rašė šiuos žodžius, ne tik tikėjo 
Kr i s t aus pr is ikėl imu, kurį 
skelbė pagonims, bet dėl jo 
kančių ir prisikėlimo, dėl jo 
pažadų ir tėvonystės su Kūrėju 
atidavė savo gyvybę. 

Šv. Paulius žinojo, ką skelbia, 
kur eina, kas jam gresia dėl to 
vardo ir prisikėlimo tiesos 
skelbimo. Jis nepabūgo nei kan
čių, nei kalėjimo, nei persekio
jimo, nei pagaliau mirties. Mir
tį laikė savo užmokesčiu. Po 
mirties jis ėjo pas tą, kuris 
prisikėlė ir mirusius prikėlė 
amžinam gyvenimui. 

Apaštalai ir evangelistai Jė
zaus Kr i s t aus pr i s ikė l imą 
pasakojo savo klausytojams 
kaip istorinį įvykį, kuris buvo 
neseniai, kuris daugeliui buvo 
žinomas. Visi apaštalai, išsky
rus šv. Joną. buvo kraujo liudi
ninkai. Jie žinojo, kad jų tikė
jimas Kristaus prisikėlimu iš 
numirusių nebuvo tuščias, ne
buvo tuščias ir jų tikėjimas 
Kristumi. Jie skelbė Kristų 
kaip mokytoją, kaip kankinį, 
nuo kurio visi apaštalai, išsky
rus vėl šv. Joną. pabėgo. Bet 
taip pat vėl visi susirinko po jo 
mirties, jo gedėjo ir džiaugėsi, 
kai jis pasirodė gyvas, sudvasin
tas, įėjo pro užrakintas duris. 
J ie taip tikėjo jo dievišku 
prisikėlimu, jie buvo tokie 
skelbėjai jo mokslo ir kraujo liu
dininkai, kad už jo mokslą ir 
p r i s ikė l imą a t idavė savo 
gyvybes. 

Jau po savo prisikėlimo neti
k in t iems mokiniams Jėzus 
sako. ..O. neišmanėliai ir neran
gios širdies tikėti visam, ką yra 
kalbėję pranašai! Argi ne
reikėjo, kad Kristus tai kentėtu 
ir taip įeitų i savo garbę0" <Lk. 
24, 25-26). Tokių neišmanėlių 
buvo visais laikais, ne tik Kris
tui prisikėlus. Ir vėliau, kai 
Kristaus Bažnyčia jau buvo išsi
plėtusi, kai Šventoji Dvasia ją 
saugojo nuo klaidų ir padėjo 
aiškinti Kristaus mokslą, buvo 

netikinčių. Šventoji Dvasia 
neapsaugojo žmogaus, nors jis i 
būtų didžiausias, nuo klaidų, 
nes žmogui paliko laisvą valią, 
pasirinkti tarp blogio ir gero 
galėjimą. Apsaugojo tik savo 
instituciją, per kurią pats Jėzus 
skleidė toliau Evangeliją. 

Jėzaus Kristaus prisikėlimas 
yra istorinis įvykis, kuriam ne
reikia įrodymų, bet reikia gero 
susipažinimo su praeitimi, su is
torija. Taip pat prisikėlimas yra 
ir paslaptis. Kiekviena paslap
tis reikalinga tikėjimo, be kurio 
nedaromi stebuklai. Kristus 
padare daug stebuklų, bet 
visuomet reikalavo tikėjimo, 
pripažinimo, kad jis Dievo Pa
siuntinys. Kaip nuo amžių paža
dėtas, ateis išgelbėti žmonijos. 

Pats Jėzus, nors buvo švelnus, 
neužmynęs net degančios dak-
ties, sako: „Aš atėjau ugnies 
siųsti į žemę ir ko gi norėčiau, 
jei ne kad kūrentųsi?... nuo šio 
laiko gyvenantieji vienuose na
muose bus pasidalinę: trys stos 
prieš du ir du prieš tris" (Lk 12. 
49. 59, 52K Prisikėlimas vienus 
sujungs, ki tus išskirs kaip 
daugelis paslapčių. 

Po daugelio nuo Kristaus 
prisikėlimo metų mes visi šven
čiame tą paslaptį, prisimindami 
praėjusias dienas, prisimindami 
savas nuodėmes, už kurias Kris
tus kentėjo. Kristus pasiaukojo 
už žmones, kad jie taptų Dievo 
vaikais, kad paveldėtų buveinę 
su savo Kūrėju. Apaštalas šv. 
Paulius patvirtina, kad „Kris
tus buvo paaukotas vieną kartą 
daugelio nuodėmėms atimti: 
antrą kartą jis pasirodys be nuo
dėmės jo laukiantiems išgany
mui" (Žd. 9. 28). Kristus vieną I 
kartą prisikėlė iš numirusių. 
nugalėjo mirtį dieviška galybe. : 

kad ir žmonės, jį sekantieji, su i 
juo prisikeltų be nuodėmės, iš- i 
ganyti ir išgelbėti amžinam 
<rvvenimui. 

KAZYS BARONAS 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europoje 

Pirmas pranešimas apie uiti- pareigos pripažinti Lietuvos 
matumą Lietuvai vokiečius pa- nepriklausomybę", 
siekė 7 v.v. televizijos žiniose Prof. dr. Rudolfas Dolzer sako, 
kaip labai svarbi politinė nau- kad paskelbtoji Palestinos ne-
jiena. kadangi TASS'o praneši- priklausomybė iki šiol tarp-
mas nebuvo į t rauktas į skaito- taut iniu masfcu taip pat nėra 
mų žinių sąrašą. Tik po trumpo pripažinta. Lietuvos ir Sov. 
filmo iš Rytų Vokietijos, pra- Sąjungos tarpusavio padėtis dar 
nešėja perskaitė šią informaciją, yra labai neaiški, tad formalus 
toliau vėl tęsdama k i tas poli- šiandieninės Lietuvos nepri-
tines žinias. Ul t imatumas buvo k l a u s o m y b ė s pr ipažinimas 

VELYKINE PAMOKA 
negalėję J ėzaus 

nagrinėjamas ,,užsienio žurna
lo" g . .mojr. Nuolatinis an
trojo k* ialc Maskvoje korespon
dentas J. Koltz plačiau komen
tavo Maskvos ":ir csni priminda
mas, kad dar tik vakar M. 
Gorbačiovas kalbėjo vienaip, 
šia.'.r'rną — pri*pau~t^s konser-
/atyvans sparno „setzt L ; tauen 

tarptautinės teisės pagrindu yra 
dar per ankstyvas verfruethl 
Tačiau, nebūtinai turi būti pri-
paž ;nta (Pflicht - prievolė) 
nepriklausomybė kad ir savisto
viai valdant kraštą.. Bonnai Lie
tuvos atvejis išskirtinis, ka
dangi Vakarų Vokietija nepri
pažįsta Pabaltijo valstybių 

untcr Druck — daro spaudimą okupacijos, ir iškelia vidurio ir 
L i e t u v a i " , r e i k a l a u d a m a s Rytų Europos apsisprendimo 

Kristus gyveno žmogaus gyve- į 
nimu. kentėjo iki mirties ant 
kryžiaus ir prisikėlė iš miru
siųjų vykdydamas savo Tėvo 
valią. Tai primena ir tas pats 
apaštalas: „Štai, aš ateinu 
daryti tavo. o Dieve valios", pa
citavęs iš Senojo Testamento šv. 
Paulius tęsia: „Toje valioje mes 
esame pašventinti Jėzaus Kris
taus kūno paaukojimu vieną 
kartą už visus" (Žd. 10. 10). Čia 
jis pasako, kad tas paaukojimas 
ir prisikėlimas iš mirusiųjų 
buvo vieną kartą už visus 
žmones, už mus. gyvenančius 
daugelį metų po jo. už tuos. 
kurie gyvens po daugelio šimtų 
ar tūkstančių metu Kristaus 
pr is ikėl imas yra mūsų iš
ganymo, mūsų gyvenimo ir 
mūsų tikėjimo pagrindas. 

Netikėjo daugelis anuo metu 
Kristaus prisikėlimu. Netiki ir | 
dabar, kad Kristuje ir su Kris- j 
tumi kelsis kiekvienas žmogus : 

— tik laimei ar amžinai pražū
čiai. Su Kristumi keliasi ar 
kelsis tautos, nors jos ir šimtus Į 
metų neštų vergijos pančius. 
Kurie nenon pripažinti žmo
gaus prisikėlimo, kurie nenori, 
kad prisikeltų žmogiškam lais
vam gyvenimui tautos, t ie 
pražus, jų vardų niekas nežinos, 
istorija juos minės tik su pa
nieka ir pasibaisėjimu. Jie žus. 
o žmonės ir tautos kelsis su 
Kristumi, nugalėję mirti ir 
vergija. 

Nors dabar kovoja prieš mūsų 
tauta ir Kristų, jo prisikėlimą 
neigia ir kitiems laisvės pavydi, 
bet Lietuva ir lietuviai kelsis su 
Kristaus prisikėlimu didžio
sioms ir amžinosioms Vely
koms. 

Pr. G r. 

nt šaukt i parlam^~*o ncpriklau-
somvbės nutarimą. Tačiau jis 
u^rpi'-io. s.ad „Litauen" nesanrąt-
norišk-ū isįiungė i Sov.Sąjungą" 
— kalbėjo korespondentas. 

Šeštadienis, kovo mėn. 17 d. 
Spatu'a tik antruose psl. paskel
bė nrt'.rsatumo tekstą, daugiau 
s V t > - ~ ? dėmesio sekančios 
c1;e^os — nkimams Rytų Vokie-

A':,?ncheno „Sueddeutsche Zei 
tunrr" į svarbiausių kovo mėn. 
31-17 d. savaitės įvykių sąrašą 
į traulr Lietuvos par lamento 
neprik lausomybės paskelbimą. 
atskirai pateikdamas savo ko
mentarus. Juose pažymima, kad 
JAV nors ir nepripažįsta Lie
tuvos okupacijos, tačiau pa
siuntinio į Vilnių prezidentas dar 
neskiria. JAV pėdomis seka ir 
kitos valstybės. D ien ra š t i s , 
ultimatumo komentarą t a ip 
užbaigia: „aštrūs vėjai pučia iš 
Maskvos". 

Visi didesni Vokietijos dien
raščiai išspausdino V. Landsber
gio atsakymą: „kokią teisę tur i 

! Maskvos atstovai kišt is („ein-
i zumischen") į kitos valstybės 
! reikalus? Lietuviai paruošė di

delį temų siuntini (Themen-
pakei). tad pasi tar imai nebus 
lengvi. Tačiau ateis ta diena, 
kada Maskva tu rės pri imti 
mūsų nutarimą" — sako V. 

j Landsbergis. 
Frankfurto dienraštis , grei-

< ausiai prašant skaitytojams 
(F/inkfurter Allgemeine Zei-
tun;.". konserv. - l iberalus 
dienri. tis. t iražas 362 tūkst . 
egz. — K.B.) nagrinėjo tarp
tautiniu aspektu Lietuvos ne-
p. įkLausomybės paskelb imą. 
Antį alvėje r a š o m a : . .Nėra 

teicės klausimą. Gaila, kad 
Frankfurto U-LO prof. užmiršo 
pridėti, kad palestiniečiai Bon 
noje ir kt. valstybių sostinė
se turi savo neoficialius ats
tovus, o JT — savo stebėtoją. 

„Lietuvos sportas atsiskyrė 
(isolieit sich) nuo Maskvos" rašo 
spo r t i n i a i dienraščių psl. 
Lietuvos valstybinis sporto 
komitetas ir tautmis olimpinis 
komitetas, pritariant parla
mentui, atšaukė savo sporti
ninkų dalyvavimą Sov. Sąjun
gos pirmenybėse, ir tuo pačiu 
Barcelonos olimpiadoje bei 
„Geros valios" žaidynėse Seat 

tie. Sov. Sąj. vicemin. Aleksan
dras Kozlovskis pasakė, kad lie
tuvių žingsnis yra nesupranta
mas ir per ankstyvas. Ruso 
nuomone ir Lietuvos sportinin
kai atmeta neapdairų komitetų 
žingsnį. Jis toliau sako: „sovie
tinis sportas ir be Lietuvos gerai 
gyvuos". 

Šeštadienis, kovo mėn. 18 d. 
vakaras. Pirmas ir antras ka
nalai parodo Lietuvos parla
mento posėdį, išeinančius iš 
salės prof. Vytautą Landsbergį, 
prof. Kazimierą-Danutę Pruns
kienę. LKP pirm. Algirdą Bra
zauską. Komentatorius prane
ša, kad sudaryta Lietuvos vy
riausybe, išrenkant prof. K.D. 
Prunskiene minis. pirm.. Alg. 
Brazauskų vicepirm. Parodoma 
K.D. Prunskienės nuotrauka. 
Minios žmonių su trispalvėmis 
demonstruoja prie parlamento 
rūmų. paremdainos Lietuvos ne
priklausomybės siekį. Pranešėja 
pastebi, kad sekmadienį lai.Kia-
ma rusų demonstracija, pasmer
kiant paskebltą nepriklauso
mybę. Parodomi ir Latvijos bei 
Estijos žemėlapiai, pranešant 
apie sekmadienį įvyksiančius 
savivaldvbinius rinkimus. 

Dievai yra teisingi ir iš mums 
mielų ydų padaro mūsų kanki
nimo įrankius. 

Shakespeare 

Ne tik švenčiant Kristaus 
kančias ir prisikėlimo dienas, 
bet visada yra naudinga 
mąstyti, kad Kristaus kančia, 
mirtis, palaidojimas, prisikė
limas iš mirties yra turininga 
pamoka visiems ir įspėjimas 
tiems, kurie siekia savo galios, 
garbės, pagrįstos ne teisingumu 
ir kitomis humanistinėmis do
rybėmis, o savos ambicijos ar 
egoistiniais motyvais. 

Kristui gyvenant Palestinoje 
žydų tautos vyresnieji nesvars
tė, kas Kristaus darbuose, pa
mokymuose buvo teisingo, 
nenorėjo net girdėti apie Kris
taus įvykdytus stebuklus, o la
biausiai ėmė į širdis tai. kas iš 
Kristaus mokymo, darbų buvo 
ne pagal jų norą ir ambiciją. Jie 
Kristui mirties išreikalavo iš 
stabmeldžio, Romos imperato
riaus atstovo Piloto ne už kokius 
nors blogus darbus, o už nepa-
taikavimą jiems. 

Kristų nužudę ir palaidoję, 
ant kapo angos užritę didelį 
akmenį ir užantspaudavę, iš
gavę iš Piloto bent t r ims 
dienoms ginkluotų kareivių sar
gybą prie Kristaus kapo (Mat. 
26. 66) turbūt jautėsi tą subatą 
labai patenkinti užbaigę tą 
j iems nepataikavusį Jėzų. 
Tačiau sekantį rytą atnešt? 
žinia kareivių, sergėjusių Jė
zaus kapą. juos labai išgąsdino: 
trenksmingai nusirito akmuo 
nuo Jėzaus kapo angos. Jėzus 
išėjęs iš kapo gyvas ir kareiviai 

niinois alstijos sen. Paul Simon kalha-i su dr. Nijole Remeikiene JAV Kongreso patalpose 
balandžio 4 d. l ie tuviu demonstracijų \Va>hingtone metu Dr Remeikienė, neseniai grįžusi iš 
Lietuv - perdavė sen Simnn Lietuvos prezidento Vytauto Landsbergio asmeninį kreipimąsi į 
Amer ^ >s vyriausybes narius paremti Lietuvos nepriklausomybes atstatymą, jo vyriausybes 
pripažn mą. Senator ius prašymą priėmė ir platino tarp Kongreso narių. 

Nuotr. V. Alksninio 

išsigandę, 
sulaikyti. 

Ne kartą atrodė, kad Kristaus 
palikta ir Bažnyčia baigia savo 
dienas. Sunki buvo jos ne tik 
pradžia. Kai nusiskundžiame 
šiandien pasitaikančiais nei
giamais f ak ta i s k a t a l i k ų 
Bažnyčioje, tai mūsų laiko 
žmogiškos negeroves y r a 
menkos, palyginti su tuo. ką 
katalikų Bažnyčia išgyveno vie
nuoliktame, dvyliktame šimt
metyje, ką išgyveno vėliau 
Liuterio. Kalvino. Cvinglio ir 
kitų veiklos pasėkoje, ką išgy
veno devyniolikto šimtmečio pa 
baigoje ir vėliau, kai Italiją ir 
Romą užvaldė krikščionių prie
šai, paskleidę posakį, kad 
katalikų Bažnyčią jie uždare 
zakristijoje. Šiandien esame liu
dininkai, kaip pasaulis žiūri į 
katalikų Bažnyčią. įjos vadovą 
— popiežių. 

Dabartinė Lietuva turi labai 
daug mirusių ir gyvų kankinių: 
žymių intelektualų, visuomeni 
ninku, politikų, karių, dvasinių 
vadų. kuriuos ištrėmę. išžudę 
pavergėjai manė jau baigę su 
lietuvių tautos laisvės ir ne
priklausomybės aspiracijomis, 
savos kultūros, kalbos, tradicijų 
branginimu. Ši nuomone buvo 
ta pati ir pas bolševikus ir pas 
nacius. O išlikę gyvi kankiniai 
gali daug pasakyti, ką reiškėjų 
kančiose bendravimas su Kris
tumi. Kaip sakydavo arkivys
kupas Teofilius Matulionis, jie 
su užuojauta žiūrėjo į jų sargus, 
kankintojus, kurie save laikė 
tik paprastais gyvulėliais. Išli
kusių gyvais kančios nesumaži
no nei tikėjimo, nei tėvynės ir 
t au tos mei lės , nei vilčių 
gražesnės ateities. Ne tik atski 
ri asmenys, bet ir ištisos tautos 
gali kartoti apaštalo Pauliaus 
žodžius: „Visa galin tame. kuris 
mane stiprina" (Filip. 4. 13). 

Mūsų laikais ne vien mūsų. 
bet ir kelios kitos tautos yra 
gyvi liudytojai, ką reiškia 
gyventi su Kristum, juo pasi
tikėti. Nei didelis akmuo ant 
Kristaus kapo angos, nei gink 
luotų kareivių sargyba nesu
ki iude Kristui gyvam išeiti iš 
kapo. Nėra žmogiškos jėgos, 
kuri nugalėtų Kristų ir juo 
pasitikinčius 

Kristus kėlės. Aleliuja. Kėlė
si, keliasi ir kelsis visi tie. kurie 
pasitiki Kristumi. 

Maloniu linkiu visiems lietu
viams Kris taus Prisikėlimo 
švenčių — Aleliuja! 

Vysk. Vincen tas Bri/.gys 

ŽALIASIS VELNIAS 
J O N A S RŪTENIS 

R o m a n a s 

73 
— To maža — ta rė Žiaugra. — Reikia žvalp ' 

apsauga. Gerai. Tegul Alksninis, bet mes ji 
sekti ir reikalui esant gelbėti. 

— Sutinku — t a r i a u — taip ir padarysim-
išeiname iš būsto. Pirmon eilėn žvalgybom bet v 
esant ne tik Alksninio, bet ir Leliūnų apsau-
nežino mūsų pajėgų. Je i bus reikalas staigus p:: 
gali daug ką nulemt i . Esame gerai gir-
Rinktiniai vyrai, gerai žinome vietovę — tai v -
dai mūsų naudai. Tur ime gerai apgalvoti vis 
ir nedelsiant pradėti vykdvti. Ką jūs sakot? 

— Vykdyti! 
Planas buvo su ta r t a s ir smulkiai su ki> -

žvalgų grupe aptar tas ir išnagrinėtas. Pasiskir-
keturius. Pr ie vienos ketveriukės pritapai: 
Alksninis — mūsų pagrindinis žvalgas. 

Nutarėm išeiti grupėm kas pusvalandis. F 
ugnin — Alksninis drauge su Žiaugros vyr. 
uždavinys palydėti Alksninį iki griovio. Ten lai? 
ateis antrasis ketver tukas . Toliau jau pačios >: 
bės lems tolimesnį sprendimą. Už kito pusv 
atsirasiu ir aš ir t ada spręsime ką toliau daro-
kas bandė spėlioti, bet aš viską nutraukiau 

— Vyrai! Užtenka! Ir ta ip jau mūsų žygi-
jimais pagrįstas. Jei pasiseks iki tol, tada jau -t 
nebospoliodami. o tiesiai teisybei į akis pai 
Tvarkoj! 

— Taip. vade! 
— Vykdom už dešimties minučių. Dabar lygiai aš

tun ta valanda ryto. Sekmadienis. Alksninis žvalgybon 
pasirengė, kaip ir sakė ubagu. Išėjo pirmas. Siūlėm 
ginklą. 

— Jis visada su manim — atsakė ir persižegnojęs 
išėjo. Ji pasekė Žiaugra su vyrais. 

Alksninis tik trobelės slenkstį nužengęs pradėjo 
ubagėlio dalia gyventi. Paėjėjęs parpuolė ant kelių ir 

'>s su iškėlęs rankas garsiai šaukė: 
•ime _ Viešpatyte, koks saulės kaitrumelis' Žolelės. 

kvepiančios žoleles kiek jūsų po šv. Jono priaugo, ogi. 
Visi bracia. kiek žydinčiu ir kvepiančių su dalge nužerta. 
alui Tai Dievulio galybė, o tu žmogeli vis dar prieš Dievą 
Jie keli ranką ir burnoji!.. 

m a s Tai buvo įžanginis Alksninio monologas, kuris — 
J°ti- jeigu netoliese kur sargybos, turėjo girdėti. Nieko. Tyla. 
orie- Palaiminta ryto ramybė... 
laną Alksninis pakilo ir vėl smulkia ristele paėjėjęs stab 

telėjo. 
— Varpai! Viešpatie varpai! - šaukė. Tuo metu 

• e n a skambėjo miestelio bažnyčios varpai. Vėl nieko. Vėl 
• po pirmyn. Už pusvalandžio Alksninis pasiekė griovį. 

aš. Vaizdas išsiskyrė iš visos aplinkos ir kėlė šiurpa 
Viskas sudegę ir pasmirdę. Jau suko į Leliūnų kaimo 

mon kelią. Paėjėjęs vėl sustojo. Ko tai krapštėsi savo tar 
"• Jų boję kol pagaliau išsitraukė savo kukavinę ir atsisėdęs 
i kol an t kelmo kimšo ir kūrė. Taip buvo sutarta užgaišti, 
nky- kad galėtu savo pozicijas užimti Žiaugra. 
įdžio _ Pusvalandis — atsidusęs ištarė Alksninis ir vėl 
Kai pakilo. ŽJ9 atviru keliu, didoka lazda pasiramsčiuo

damas. Kaime jau girdėjosi šunų lojimas ir kur ne kur 
)ėlio- kur tarp medžiu ir namų šmėkštelėdavo besigananti 
sime ožka ar arklys Kidamas dažnai atsigrįždavo Mojuo 
""ėję. davo rankomis. Tai ženklas, kad jokių kliūčių nesu 

t inka ir nieko, be ryto vėsos, čia nieko nėra. Viskas 

tvarkoj — sumurmėjo Alksninis. Ir vėl šlepeno tolyn. 
Kartais išsiimdavo savo ožio ragą ir papūsdavo. Nieko.. 
Pirmoji sodyba tai Valančiūnų palivarkas, kaip kad 
senasis Valančiūnas juokaudamas vadino. Namuose 
žmona, augintine ir nelabai nusisekęs sūnus. Jo ir dar 
bams stribai nepaėmė. Užėjus kieman. Alksninį pasi
tiko Vacius — Valančiūno sūnus. 

— Sveiki, dėde, tai kur dabar didysis „ustove" 
vaikštinėji? Ar jau pradėjai kaimenes riktavoti? 
Cha-cha-cha... 

— Tu vaikine, bracia, nesijuok, ko gero supykęs 
piemeniu nepriimsiu Liksi pas mamą žąsų ganyti. Tai 
kas pas jus naujo? 

— Nieko, dėde, viskas tvarkoj. Kaip laikotės? 
— Taigi matai, kad tave kur smala, nagi laikaus.. 

Pypke rūksta, tarboj duonos abrakas, o pasirausus gal 
dar ir lašiniu bryzas atsirastų... Kur čia nesilaikysi.. 

— Dėde, aš rimtai? 
— O vaikine, ir aš. o kas šiais laikais nerimtai 

kalba. Viskas rimtai... 
— Dėde' 
— O tėvas kur? Turbūt su mama bažnyčion išrūko 

Bet kur tau — nebe tie laikai po bažnyčias stumdytis 
ar ne, Vaciau? 

— Taigi, dėde man niekad bažnyčioje nepatiko . 
— Taigi sakau, obuolys nuo obels netoli rieda... 
Iš trobos, kuri sulindusi j žemę. išėjo ir senis 

Valandčiūnas 
— Aaa... svečiu esama, žiūrėk tu man. . 
— Svečias ne svečias, bet. va. kėblinu miestelin 

tabako, šilta, sakau užsuksiu Va'ančiūno palivarkan. 
gal vandens kaušeli gausiu... 

— Žinoma, visad.i. kas gi svečią nepagirde- iš pstti 
vaiko išloid/i t šyptelėjęs atsake Valančiūnas. 

'Bus daugiau) 
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HORIZONTAI 
SPAUDA IR TV LIETUVOS 

PASIUNTINYBĖJE 

Lietuvai tebesant pasaulinių 
žinių centre ir Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų ministeriui E. 
Shevardnadzei ruošiantis at
vykti į Washingtoną, balandžio 
3" d. — masinių lietuvių de
monstracijų JAV sostinėje iš
vakarėse — Lietuvos atstovas 
Washingtone Stasys Lozoraitis 
surengė spaudos konferenciją 
amerikiečiams. Susidomėjimas 
buvo netikėtas: į Lietuvos pa
siuntinybės rūmus sulėkė apie 
70 televizijos, radijo, spaudos 
agentūrų bei didžiųjų ameri
kiečių dienraščių atstovų. 

Kitą dieną dienraštis „Wa-
shington Post" rašė, jog St. Lo
zoraitis reporteriams pasakė, 
kad jis nesąs optimistas dėl pa
dėties Lietuvoje dabartinėmis 
dienomis, nes „aš negaliu su
prasti Gorbačiovo. Man atrodo, 
kad jis elgiasi kaip žmogus, 
t u r i n t i s devyniol iktojo 
šimtmečio mentalitetą. Su Lie
tuvos žmonėmis taip elgtis ne
galima. Siųsdamas parašiuti
ninkus ir tankus, problemų 
tikrai neišspręs..." 

Toliau St. Lozoraitis paste
bėjo, kad lietuviai kiekvienu 
momentu pasiruošę tart is su 
Maskva, t a č i a u su viena 
išimtimi — jie neatsisako kovo 
11 d. paskelbto Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo. 
Atsakęs į amerikiečių ir kitų 
šalių žurnalistų jam pateiktus 
klausimus, Lietuvos atstovas 
specialų pasikalbėjimą davė 
,.Amerikos Balso" pareigūnei, 
kuris po valandos eterio ban
gomis nuplaukė į Lietuvą. 

16 AUTOBUSŲ 

pat buvo perskaitytas Lietuvos 
prezidento Vytauto Landsbergio 
kreipimasis j Amerikos sena
torius bei Atstovų rūmų narius, 
nurodant, jog Lietuvos nepri
klausomybė yra pavojuje ir pra
š a n t st ipresnės Amer ikos 
paramos bei pripažinimo. 

Iš Russell rūmų 11 vai. r. 
minia pasuko į čia pat esantį 
Kapitolių ir su vėliavomis bei 
plakatais išsirikiavo ant jo 
laiptų. Leidimas buvo duotas tik 
250 demonstrantų čia susi
r inkt i . Šalia lietuvių, buvo 
lenkų bei ukrainiečių atstovai, 
keli kongresmanai, amerikiečių 
studentų atstovai, Amerikoje 
besilankąs Lietuvos Aukščiau
sios tarybos deputatas Jonas 
Mečys ir kiti. Į Kapitolių ir prie 
jo susibūrusius demonstrantus 
ir šį sykį buvo nukreiptos TV 
kameros ir reporterių akys bei 
foto aparatai. 

GORBAČIOVAI, TAU 
LAIKAS IŠEITI 

SUSITIKIMAS SU 
PABALTIJO VALSTYBIŲ 

DRAUGU KONGRESMANU 
R O H R A B A C H E R 

Lietuvių Bendruomenės Los 
Angeles apylinkės valdybos 
narys Zigmas Viskonta suor
ganizavo susi t ikimą su 42 
distrikto kongresmanu Dana 
Rohrabacher jo būstinėje Los 
Alamitos mieste, pietinėje Cali-
fornijoje. Susi t ikimas įvyko 
balandžio 12 d. Jame dalyvavo 
aštuoni šio distrikto lietuviai: 
dr. Audra Deveikis, Jurgis Joga, 
LB Los Angeles apylinkės pir
mininkas, Edmundas Kulikaus
kas, Almis ir Danguolė Kuolai, 
American Legion vadovas 

LB Washingtono apyl. valdy
ba ir jos pirmininkė A. Pakštie
nė telefoniniu tinklu jau prieš 
dvi dienas savo narius painfor
mavo, jog trečiadienį, balandžio 
4 d., sostinėje įvyks didelės lie
tuvių demonstracijos ir iš kitų 
JAV miestų — Chicagos, New 
Yorko. Hartfordo, Bostono, Cle-
velando. Floridos ir kt. — at
važiuos 16 autobusų su de
monstrantais. 

Balandžio 4-ji Washingtone iš
aušo ne pavasariškai maloni, 
bet rudeniškai grubi diena. 
Tačiau pažadėti autobusai pilni 
lietuvių, prikrauti trispalvių 
vėliavų ir įvairių plakatų, kaip 
buvo žadėta, suvažiavo į sostinę 
ir atvažiavusieji kartu su vie
tiniais pasidalijo į tris vietas. 
250 demonstrantų, daugiausiai 
iš rytinio Amerikos pakraščio, 
buvo nukreipti prie Kapitoliaus. 
25 be leidimo galėjo demonst
ruoti prie Valstybės depar
tamento rūmų, o likusieji, gal 
apie 1.000. susirinko Penn-
sylvanijos gatvėje priešais Bal
tuosius rūmus ir Lafayette par
ke. 

FENATO IŠTAIGŲ 
RŪMUOSE 

Tuo pačiu metu pagrindinė 
demonstracija, sutraukusi apie 
1,000 lietuvių ir jų draugų, vyko 
priešais Baltuosius rūmus. 11 
vai. r. visiems kartu sugiedojus 
Amerikos ir Lietuvos himnus, 
demonst ranta i r a tu judėjo 
Pennsylvanijos gatve palei šiau
rinę Baltųjų rūmų tvorą, skan
duodami šūkius „Don't sell us 
out" — „Neparduok mūsų!", 
kartas nuo karto vyrai uždai
nuodavo „Augo girioj ąžuolėlis". 
Demonstrantų t a rpe , šalia 
vyresniųjų, matėsi ypač daug 
jaunimo, apsirengusio džinsais, 
skruostuose nus ip iešus io 
Gedimino stulpus, įsirašiusio 
„Laisvė" ir k i tus t rumpus 
šūkius ar istorines datas. Į tą 
jaunimą ypač buvo nukrypusios 
TV kameros. Iš gausybės 
rankose laikomų plakatų išsi
skyrė tie, kurie nukreipti prieš 
prezidentą Bushą ir Gorbačiovą. 
Pvz. plakatai su tokiais įrašais: 
„Nebus pripažinimo, nebūsi iš
rinktas", „Prezidente Bushai, 
padėk Lietuvai", „Paskirk am
basadorių į Lietuvą", „Gor
bačiovai, tau laikas išeiti", 
„Vilnius — ne Maskvos prie
miestis" ir pan. 

Gorbačiovą bei jo maskvinius 
tarnus. Šalia daugelio pažįs
tamų Washingtono bei apylin
kių lietuvių ir suvažiavusių iš 
kitų miestų, čia teko susitikti ir 
retą svečią — pirmą kartą į 
Amerikos žemę koją įkėlusį 
Romo Kalantos brolį Antaną 
Kalantą. 

Vakare demonstracijų vaizdus 
jau perdavė TV stotys ne tik per 
vietines ž inias , bet ir per 
pasaulines,o rytojaus dieną 
pirmame puslapyje jų nuo
traukas įsidėjo abu sostinės 
dienraščiai. Kiek demonstracijų 
dar bus, parodys ateitis ir nepri
klausomos Lietuvos respublikos 
padėtis. Tačiau pastarosios trys 
Washingtone vykusios demonst
racijos parodė, kaip Amerikos 
lietuviai jautr iai reaguoja į 
padėtį Lietuvoje. Už tai tenka 
padėkoti demonstracijų orga
nizatoriams — JAV Lietuvių 
Bendruomenei, JAV Lietuvių 
Jaunimo sąjungai ir kitoms or
ganizacijoms. 

Vytautas Vidugiris ir Zigmas ir 
Birutė Viskantai Susitikime 
taip pat dalyvavo kongresmano 
Dana Rohrabacher vietinis at
stovas, kuris yra taip pat lie
tuvis — Mykolas Gureckas. 
Kongremanas Rohrabacher yra 
respublikonas ir ^eras draugas, 
bendramintis gretimame dist-
rikte, kongresmano Christopher 
Cox, kuris lankės: šiais metais 
rinkimų metu L:etuvoje. 

Kongresmanas Rohrabacher 
labai užjaučia pabaltiečius ir 
yra pasisakęs už prezidento 
Landsbergio valdžios pripa
žinimą. Bet jis ta.? pat supran
ta prezidento Bush politiką ir 
nenori prezidento viešai kri
tikuoti. Kongresmanas Rohra
bacher yra stipriai įsitikinęs, 
kad reikalai eina gera kryptimi 
ir už metų ar dvejų Sovietų 
sąjunga sudemokratės, iširs, ir 
Lietuva bus nepriklausoma. 
Lietuviai pareiškė abejingumą 
prezidento Bush „tyl ia ja i 
diplomatijai" (quiet diplomacy), 
nes nėra įrodymų, kad ji yra 
kada davus kokiu rezultatų su 
Sovietų Sąjunga Taip pat buvo 
pareikšta, kad išstojimo iš 
Sovietų Sąjungos įstatymai yra 
tik spąstai. Su ja:s sutikus bus 
legalizuota okupacija, o tų įsta
tymų būdu niekam nebus įma
noma iš Sovietų Sąjungos išsto
ti. Bet jis pakartojo savo įsi
tikinimą, kad Sovietų Sąjunga 
greitai iširs ir per pora metų 
Lietuva bus nepriklausoma 
valstybė. 

Kongresmanas priėmė lietuvių 
pasisakymus ir turėjo gerų pa
siūlymų dėl konkrečių klau
simų. Zigmas Viskanta jam pra
nešė, kad šiuo rr.etu ruošiamos 
kelios mokslinės ir kultūrinės 
konferencijos Lietuvoje, ir 
Sovietų Sąjunga yra atsisakiu-

pasiteirauti, kad vizos būtų iš
duotos arba kad JAV atšauktų 
tam tikrų delegacijų vizas iš 
Sovietų Sąjungos. Spaudos 
atstovų reikalu jis mano, kad 
JAV valdžia turėtų varžyti 
Sovietų Sąjungos spaudos atsto
vus, kol Amerikos spaudos at
stovams nebus leidžiama grįžti 
į Vilnių. Jaunuolius, kur ie ne
stoja į Sovietų Sąjungos ka
r iuomenę s iūlo g in t i n u o 
bausmių, atsisakant prekybinių I 
sutarčių. Bet efektingiausią, jo 
nuomone, yra demonstruot i 
prieš delegacijas iš Sovietų 
Sąjungos ir apsunkinti jų reika
lus JAV, kad jos praneštų savo 
valdžiai, ką galvoja amerikie
čiai apie Sovietų Sąjungos elgesį 
su Pabaltijo kraštais ir kokios 
kliūtys jų čia laukia. Kongres
manas Rohrabacher žadėjo pasi
kalbėti šiais klausimais su vals
tybės s e k r e t o r i u m J a m e s 
Baker. 

Užbaigus pokalbį, kongres-
manui Rohrabacher buvo įteikti 
informaciniai raštai ir dovano
ta knyga apie Čiurlionį ir leidi
nys apie Nacių-Sovietų Sąjun
gos sutartis dėl Pabaltijo. Skati
name visus padėkoti šiam mūsų 
draugui: Congressman Dana 
Rohrabacher, 1017 Longworth 
House Office Building, Wa-
shington, D.C. 20515, t e l . 
202-225-245; 213-325-0658; 
714-761-0517. 

1990 M. DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖS 
EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ LIEPOS 5-8 d. 

BALTIC TOURS siūlo šešias 7 
šventės metu: 

10 ir 13 dienų keliones Lietuvą Dainų ir šokių 

UETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA 

15 dienų kelionė. 7 dienos Lietuvoje 
7 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje. 2 Leningrade. 2 Helsinkyje 

Dar prieš demonstracijoms 
prasidedant Russell vardo 
Senato įstaigų rūmuose įvyko 
spaudos konferencija, suruošta 
Amerikos konservatorių lobistų 
ir Nacionalinės tarybos, remian
čios demokratinius sąjūdžius 
Sovietų Sąjungoje Spaudos kon
ferencijos t ikslas buvo išreikšti 
nepasitenkinimą prezidento 
Busho vyriausybes politika Lie
tuvos atžvilgiu Kalbėjo senato
riai Alfonse D'Amato ir 
Malcolm Wallop'as. Pastarasis, 
vertindamas Amerikos elgesį, 
pastebėjo, kad ..tokia šalis, kuri 
savo garbe grindžia meile lais
vei, negali ignoruoti k i tų 
žmonių laisvės praradimo, patys 
neprarandami savo garbės ir 
laisves. Tokiu atveju mes tam
pame savo pačių bailumo ver
gais..." 

Spaudos konferencijoje taip 

A N D R I E J A U S 
SACHAROVO G A T V Ė J E 

Šioms demonstracijoms pasi
baigus, iš kitur suvažiavusieji 
lankė savo senatorių bei kon
gresmanu įstaigas, prašydami 
jų paramos spaudžiant pre
zidentą, kad jis tuojau pripa
žintų K. Prunskienės vado
vaujamą nepriklausomos Lie
tuvos vyriausybe. Prieš 5 vai. 
p.p. minios manifestantų ėmė 
rinktis prieš Sovietų Sąjungos 
ambasados rūmus 16 gatvėje 
< prieš ambasadą esanti gatvės 
dalis jau kuris laikas pavadinta 
kovotojo už žmogaus teises 
Andriejaus Sacharovo vardui 
pagrindinei demonstracijai. Čia 
susirinko jau keliolika šimtų 
lietuvių, latvių, estų. ukrai
niečių bei kitu tautybių žmonių 
ir įspūdis buvo didingas. Prie
šais ambasadą esantieji vienos 
amerikiečių profsąjungos rūmai 
solidarizuodami ant savo aukšto 
stiebo taip pat iškėlė Lietuvos 
vėliavą. Pradžioje policija dar 
leido su vėliavomis ir plakatais 
vaikščioti toje gatvės pusėje, 
kur stovi ambasados rūmai. 
Tačiau vėliau specialiai iš
šauktas ir tankiai sustatytas 
policijos kordonas užtvėrė gatvę 
ir minios demonstrantų tegalėjo 
stovėti tik kitoje gatvės pusėje 
Čia. sugiedojus Lietuvos himną, 
visą laiką girdėjosi skandavi
mai, o policininkų gretos ramiai 
klausėsi iš įvairių Amerikos 
vietų suvažiavusių lietuvių pro
testo nrieš šio krašto vyriausy
be ir Lietuvos nepriklausomybe 
besistengiantį užgniaužti M 

$2,459 00 iš Bostono •' Niujorko 
$2.659 00 iš Čikagos 

Oro linija — Flnnalr 

Kelionė #629 
Birželio 29 - liepos 13 
Viešbutis LIETUVA 

UETUVA IR VOKIETIJA 

PRIVATUS ..CHARTERED" LĖKTUVAS IŠ BERLYNO | VILNIŲ 
18 dienų kelionė. 13 dienų Lietuvoje. 14 naktų Vilniuje. 2 V Berlyne 

Kelionė #7021 
Liepos 2 - 19 d 

Kelione #702T 
Liepos 2 - 19 d 

Viešbutis UETUVA 
$2.269 00 ;š Bostono t Niujorko 
$2.369.00 iš Čikagos 

Viešbutis TURISTAS 
$2.049 iŠ Bostono ir Niujorko 
$2.149.00 iš Čikagos 

Oro linija KLM „Chartar" su AEROFLOT 

UETUVA 

11 naktų Vilniuje. 
13 dienų kelionė 10 dienų Lietuvoje 

Kelionė »703A 
Liepos 3 - 15 d. 

$2.049 00 iš Bostono 
$2.249.00 iš Čikagos 

Niujorko 

Viešbutis UETUVA 
Oro linija — PAN AMERICAN 

LIETUVA IR SUOMIJA 

14 dienų kelionė. 10 dienų Lietuvoje 
11 naktĮ Vilniuje. 1 Helsinkyje 

Kelionė »703B 
Liepos 3 - 16 

Oro linija — Flnnalr 

Viešbutis TURISTAS 
$1,949 00 iš Bostone ' N'ujOTKO 
$2.149 00 iš Čikagos 

KAIP N E P A D Ė T I 
LIETUVAI 

Kai viso pasaulio akys nu
kreiptos į Lietuvą ir laikraščių 
pirmuosiuose puslapiuose tei
kiamos žinios ir reportažai iš 
Lietuvos, labai svarbu taikliai 
informuoti užsienio korespon
dentus, reportuojančius iš Vil
n i a u s . Ga i la , p a s i t a i k o ir 
netaikl ių pasisakymų. 

„Los A n g e l e s T i m e s " , 
1990.4.6 laidoje, pasirodė du il
goki straipsniai apie įvykius 
Lietuvoje. Vienas jų buvo užvar
dintas: „Lietuvos politiniai mė
gėjai vadovauja valdžiai, kuri 
nevaldo". Nesustodamas prie 
straipsnio turinio, cituosiu t ik 
ištrauką, kuri, spėju, inspiravo 
korespondente Esther Schrader 
tokią antraštę pasirinkti , o man 
sukėlė gilų pasipiktinimą. 

Korespondentė Schrader kal
bėjosi su dvidešimtmete lietu
vaite iš Kanados, dirbančia In
formacijos cen t r e , Vilniuje, 
Loret ta Stanul is (Stanulyte, 
V.P.) J i esanti viena iš ame-
rikiečių-kanadiečių studentų 
grupės, kurie, rašoma straips
nyje „dirba, ka ip oficialūs val
džios (Lietuvos respublikos, 
V.P.) kalbėtojai į daugiau negu 
200 užsienio žurnalistų, kurie 
dabar buvo priversti iš Lietuvos 
išvykti". 

Korespondentė tol iau rašo 
c i tuodama S t anu ly t e : „Aną 
naktį mes buvome čia 3 vai. 

ry to , sėdėjome š ič ia ir a š 
pradėjau galvoti: t a i yra t ik 
juokai (, joke", V.P.) Mūsų pre
zidentas yra muzikos profeso
rius. Mes turime būrį („bunch", 
V.P.) intelektualų parlamenta
rais ir mūsų valdžios informaci
jos centre dirba būrys studentukų 
(„bunch of college kids", V.P.), 
pasakė viena savanorė iš Kana
dos Loretta Stanulis, 20 metų". 
Korespondentė toliau cituoja 
Loretta: ,.Aš mėginu tai išaiš
kinti savo draugams namie (Ka
nadoje, V.P.), tiesiog esu pri
versta to atsisakyti) „to gi ve 
up". Visos citatos angliškai, 
paimtos iš originalo. V.P.) 

Mano galva, būtų buvę daug 
išmintingiau, jei Loretta būtų 
galvojusi, o ne kalbėjusi. Jai tu
rėtų būti uždrausta „teršti savo 
lizdą" paikomis mintimis, o 
geriau būti išdidžiai savo įnašu 
dėl tėvynės laisvės. Taip kal
bant kenkiama Lietuvos reika
lui ir jos patriotams sunkiau
siose valandose. 

Tegu Loretta susimąsto, šį 
kartą dienos metu, ir prisimena, 
kad Sacharovas buvo moksli
ninkas, Havlikas y ra rašytojas-
dramaturgas, Walensa elektri
kas, bet jie iškilo politikoje ir 
pasaulio akyse. Mūsų respubli
kos protingi vadovai neužsitar
nauja dar nesubrendusios stu
dentės negatyvios kritikos, ypač 
dabartiniu, kritiškai sunkiu 
Lietuvai, metu. 

Vy tau ta s P l u k a s 

M2J 
7272 *^W INTERNATIONAL (708)430-7272 - ^ ^ 

9525 SO. 79TH AVENUE' HICKORY HILLS, IL 60457 ^ J * 

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

1990 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 
9007 TURISTINĖ KEUONĖ 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 $2,248.00 
(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 VISŲ! 

J&± 

V.ešbutis TRINAPOLIS 
Kelionė *703C $1 -749 00 iš Bostone - N ujor^o 
Liepos 3 • 16 $1.949 00 iš Čikagos 

Ramioje Vilniaus priemiesčio Žirmūnų apylmkė|e 4 aukštų TRIMAPOUIO viešbu
tis tun restoraną ir barą Labai tinkamas individualiam a' grupiniam turizmui 

Kompozitorių Namai 
Kehonė «703D $1.649 00 iš Bostono ir Niuiorko 
Liepos 3 - 1 6 $1.849 00 M Čikagos 

Patogu pageidaujantiems gyventi privačiai Butai išnuomo;a^i tik i*-kai asmenų 
Už suastekimą. maistą, miesto apžiūrėjimą ir šventės prog/an-as turstas apsimoka 
atskirai 

| visų kitų kelionių mokestj įskaičiuota bilietai | Dainų-šok.ų Šventės programas. 
pusryčiai pietūs vakarienė. V Berlyno .r Helsinkio apžiurę••mas. susisiekimas. 
BALTIC TOURS vadovas kelionės metu 

Informavai ir lankstinukams skambinkite arba 'ašykite 
BALTIC TOURS 

77 OAK St. • « « • 4 
N*wton. MA 021S4 
Tol . : •17- t *S-W»0 
Fax: «17-332-7781 

fi&v 

SĖKMINGAI IR SAUSIAI JAU PERSIŲSTA VIS* DVIEJŲ MILIJONŲ DOLERIŲ 
ARTIMŲJŲ AR1RREKINIMUI LIETUVOJE! 

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

Kainoraščiai bei platesnė informacija bus mielai Jums pristatyta kreipiantis 

O. T. INTERNATIONAL INC. 
•S2S SO. 7tTN AVENUE 

HICKORY HILLS, IL 0O4S7-22M 
TEL. 700-430-7272 

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ Į NAUJĄ ADRESĄ IR TELEFONO KODĄ 

f \^ micllcincl 
WKKKKw Savinas Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312)925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

ESEE tžr 
(0UN«U9« 
LEN0ER 

f 



A. A. ANTOINETTE 
MONDEIKIENĘ PRISIMENANT 

DRAUGAS, šeštadienis. 1990 m. balandžio mėn. 14 d. 

UEDA600JA 8T. SDttNTENE 6507 TBOY ST„ CTUCAGO. ILL. «*». TELEF. (312) 925-5988 

PRASMINGAI GYVENTA 
75-RI METAI 

DAIL. D. JURGUTIENĖS 
TAPYBOS PARODA 

Šių metų kovo 13 d. ilgą že
miškąją kelionę, sulaukus 92 
metų amžiaus, sunkių ir ilgų 
negalių išvarginta. Cicero,am
žinybėn išėjo tauri, gilaus tikė
jimo, nepaprastai mylėjusi šei
mą lietuvė motina a.a. Antoi-
nette Mondeikienė, giliame 
skausme ir liūdesyje palikusi 
savo dvi su meile ir atsidėjimu 
globojusias dukras Terese ir 
muzikę Marytę Kutz. 

Velionė gimė Lietuvoje. 
Kudirkos Naumiestyje. 1897 
metais gegužės 5 d. Jos tėvelis 
Amerikon išvyko anksčiau. O 
kai Antoinette sulaukė 15 
metų. atvyko Amerikon pas 
savo tėvelį 1912 m. ir ap

los darbuose. A.a. muz. Adolfas 
ir a.a. jo žmona Antoinette buvo 
giliai religingi ir dukreles 
išauklėjo tokioje dvasioje. 
Dukrelė Marytė buvo tėvelio 
nuolatinė talkininkė, baigusi 
muziką ir dabar dažnai ją su
tinkame lietuviškųjų renginių 
programų atlikėjų tarpe. Mon-
deikų šeimoje vyravo giedri, 
lietuviška nuotaika, ją lankė 
per visą gyvenimą dienraštis 
..Draugas" ir kita lietuviškoji 
spauda, jie buvo geraširdžiai ir 
gerų darbų rėmėjai. 

A.a. velionė buvo rūpestinga 
motina. Ligos patale, gyvenimo 
paskutinėse valandose ligoninė
je dar prieš užmerkdama akis 

JURGIS JANUŠAITIS 

Dažnai spaudoje ar specialiuo
se pagerbimuose prisimename 
savo žymesnius asmenis, savo 
gyvenimą skyrusius žmonijos ir 
savos tautos gerovei. Gėrimės jų 
plačios apimties darbais jiems 
dėkojame. Tačiau šalia didžiųjų 
tautos darbininkų juk turime ir 
tyliųjų, kurie savo gyvenimo 
kelyje savo tautai ir išeivijai yra 
atidavę didelę duoklę, bet jų 
neprisimename. 

I tokių didžiausią daugumą 
darbininkų rikiuojas tylioji 
.autos auklėtoja ir mokytoja 
Kazimiera Jankauskaitė, ką tik 

Balandžio 21 ir 22 dienomis 
LB Detroito apylinkės valdyba sigyveno Clevelande, Ohio. Po kalbėjo dukroms, budėjusioms 

mokslus, mamytė norėjo, kad ji ruošia menininkės Danguolės kelerių metų jie persikėlė j prie jos lovos: ,,Jūs atrodote 
taptų siuvėja. Tačiau Kazimie- Jurgutienės tapybos kūrinių Grand Rapids, Mich. Jauna 
ra tyliai svajojo siekti mokslo, parodą Dievo Apvaizdos Kultū-
tapti mokytoja ir savo gyvenimą ros centre, 
paaukoti nepriklausomos Lietu
vos jaunimo auklėjimui. Svajo
nės pildėsi. Išėjusi iš gimnazijos 
Plungėje 1934 m. baigė keturių 
metų mokytojų seminariją. Mo
kytojavo Kūlupėnuose. Skuode 
i- paskutinius kelerius metus 
K-etingos mieste. Kai antrą 
kartą artėjo raudonoji armija, 
nešdama Lietuvai sunkią dalią 

SUSIPAŽINIMO 
ARBATĖLĖ 

lietuvaitė iš tėvynės atsivežusi 
meilę Lietuvai, tuojau įsijungė 
į lietuvišką veiklą, įstojo į Šv. 
Petro ir Povilo parapijos bažny
tinį chorą. Tuo metu čia vargo-
ninkavo muz. Adolfas Mondei-
ka. Talentingas žmogus. Ir čia 
muz. Adolfas Mondeika pamilo 

Saulėtą sekmadienio popietę, gražią lietuvaitę Antoinette ir 
kovo 25 d., metų gintarėlės, jų 1920 m. vasario 15 d. sukūrė lie-
mamytės. Chicagos Lietuvių tuvišką šeimą. Šioje pavvzdin-
Moterų klubo valdyba ir 28-to g o j e , labai religingojo šeimoje 

mokytoja Kazimiera Jankaus- ..Gintaro*' baliaus rengimo gimė dvi dukrelės Marytė ir Te-
kaitė drauge su tūkstančiais komitetas rinkosi naujutėlaitėje reselė. kurias laimingi tėveliai 
kitų išėjo iš gimtosios žemės į puošnioje Aldonos ir Algirdo išmokslino ir užtikrino gražų 
svetimus ir nežinomus kelius. Brazių rezidencijoje. Tai pradžia gyvenimą. Atsidėkodamos savo 
išsinešdama iš tėvynės karštą gana intensyvaus pasiruošimo mylimiems tėveliams, dukrelės 
meilę pamiltam Lietuvos jau- baliui, kuriame 6 naujos nepaprastai tėvelius mylėjo, 
nimui, viltį dar sugrįžti į gim- lietuvių kilmės gintarėlės bus jUOs lydėjo sunkių gyvenimo 
tuosius tėviškės namus ir dar pristatytos visuomenei. bandymu kelionėse ir iki pat 
atiduoti gyvenimo dalį lie- viešnių lauke dailus vaišių m i r t i e s Ju o s S,oboJ° i r Ja i s r ū ' 
tuviškojo jaunimo auklėjimui. s t a l a g s i ū l v d a m a s mažvtėlius pinosi. Tai vienas iš Šviesiausių 
Po daugelio sutemų metų vėl B u m u 5 t i n i u s > pyragaičius, vai-
aušta Lietuvai laisvės rytas ir g i u s k a v ą a r f e a t ą į r k i t o k i u s 

sukaktuvininke taria - sulau- s k a n u m v n u s . Viešnias sveikino 
kiau. O kiek gi mano anų metų n a m ų š e i m i n i n k ė i r . . G i n t a r o " 
buvusių mažylių, o vėliau su- b a H a u s k o r m t e l 0 p i rmininke 
augusių, pamilusių t&vjrpa A l d o n a B r a z i e n ė T a i p g i , s v e i k l . 
jsijungė i laisvės kovas, parti- n i m Q £ p a s k a t i n i m o ž o d ž i u s 
zanų gretas, o kiek buvo iš- t a r ė P r a n ė S i m o n l e n ė - I r e n a 

tremtų... Taip mąstydama ty- N o r b u t i e n e > k l u b o 
pirmininkė 

lioji tautos mokytoja Kazimiera E m m a P e t r a i t i e n ė £j s u ė j i r n a s 

— tai pradžia pasiruošimo 
birželio 24 d. ruošiamam prista
tymui. 

Komiteto narės pateikė 
išsamią informaciją, liečiančią 

nubraukė ašarą. 

Pokario metais gyveno Pome
ranijoje, Mittenwalde, Traun-
šteine. 1949 m. neužmirštamo 
a.a. kun. Jono Borevičiaus pastan-

Kazimiera Jankauskaitė 

savo artimųjų tarpe gražiai at
šventusi savo amžiaus deiman
tinę sukaktį. Tiesa, jos vardas 
labai retai tebuvo suminėtas, 
tačiau ji savo ilgokoje žemiškoje 
kelionėje į mūsų tautos kelią 
įmynė gilias pėdas. 

Sukaktuvininkė Kazimiera 
Jankauskaite sveikatai susilp
nėjus, 1977 m. išėjo į poilsį ir 
1985 m. Onutės ir Stasio 
Daržinskių ir krikšto dukros 
rūpesčiu persikėlė ir įsikūrė 
Daytona Beach lietuvių koloni
joje. Šią gražią Kazimieros am
žiaus sukaktį prisiminė jos ar

gonus ir kitų pagalba atvyko repeticijas, drabužius, gėles. 
Amerikon. Chicagoje dirbo siu- muziką. „Gintaro" baliaus savi-
vykloje. banke ir paskutiniuo- tuma bei stipendijų skyrimą iš 
sius 15 metų laborante Rush- sutelkto pelno. Praėjusio 
Presbyterian St. Luke's ligo- baliaus debiutante Sylvia 
ninėje. Dirbo sunkiai, gal dėl to Kanaitė pademonstravo komp-
ir kiek ankstokai sušlubavo likuotą pristatymo nusilen-
sveikata ir turėjo pasitraukti į kimą. Ankstyvesnių balių foto-

šeimos pavyzdžių. 
Sukūrę šeimą Mondeikai. 

kun. Jeronimo Vaičiūno kvie
čiami persikėlė 1924xn. i Cicero, 
kur muz. Adolfas Mondeika pra
dėjo vargoninkauti. Čia išdirbo 
iki pat mirties. 19&£m. vargo-
ninkaudamas 40 metų. 

Jų svetinguose r, amuose vyko 
socialūs pabendravimai, čia 
dažnai rinkosi liet uvhj parapijų 
klebonai, vikarai ir vargoninin
kai. Rinkosi įvairiomis šeimos 
švenčių, atlaidų ir kitomis pro 
gomis. Mondeiku š< imą pažine 
ję, niekada neužmirš jų vaišin 
gumo. svetingumo, širdies jaut 
rūmo. 

A.a. muzikas A<i Tas Mondei 
ka vadovavo parapijos chorui. 
aktyviai daly va vo Sv. Antano 
taupomosios, s k linamosios 
kasos organizavime ir jos veik-

labai išvargusios, nevarkite, 
važiuokite į namus, pailsė
kite..." O čia pat geso tauriosios 
motinos gyvybė. Ji išėjo į Am
žinosios tėvynės namus, išėjo 
pasiruošusi, širdyje visą gy
venimą mylėjusi Dievą, šeimą, 
žmones, tikėjusi į amžiną gy
venimą. 

Amžinybėn velione gražiai 
išlydėta. Kovo 17 d. Šv. Antano 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
kun. Thomas Pelton. asistentas 
Our Lady o the Mount parapi
joje, kuris velionę aprūpindavo 
šv. Komunija ketverius su vir
šum metų, drauge su kitais 10 
kunigų koncelebravo šv. Mišias 
už velionės sielą. Koncelebrantų 
tarpe buvo kun. Antanas Zaka
rauskas. Juozapas Panavas. 
Frank Kelpšas. Vito Mikolaitis. 
Charles Skach. Jack Hurley. 
Matthev. Brophy. Albertas Rut
kauskas. Šv. Antano parapijos 
administratorius kun. dr. Jurgis 
Šarauskas, kuris pasakė ir 
velionės prasmingą gyvenimą 
išsakantį pamokslą. I amžinojo 
poilsio vietą velionę palydėjo 
labai daug žmonių, ciceriškių. 
parapiečių ir kunigai dr. Jurgis 
Šarauskas. Antanas Zakaraus 
kas ir Vito Mikolaitis. 

Velionė a.a. Antoinette palai
dota Queen of Heaven kapinėse, 
kur ilsisi jos mylimas vyras, a.a. 
muzikas Adolfas Mondeika. 

Tebūnie lengva šios šalies 
žemelė ir Aukščiausias tesu
teikia amžinąjį džiaugsmą, 
kurio taip karštai žemiškoje ke
lionėje siekei. Mylimoms duk 
relėms mūsų gili užuojauta. 

J. Janušaitis 

Sigita BersenaiteBalzekiene atidaro Balzeko lietuviu Kultūros muziejuje 
Lietuvos generalinio konsulo Chicagoje \ adovo Kleizos Vasario l*id proga 
ruoštą konsuliarinj priėmimą. 

MŪSŲ VEIKLA 
* Marija Krauchunienė 

turėjo 30 min. pasikalbėjimą su 
John Chech Cable televizijos 
4-to kanalo (Naperville) Foram 
Features programoje apie lie
tuviškas Velykas bei dabartine 
padėtį Lietuvoje Ši į juosta i' 
syta programa buvo pakartota 
5 kartus. 

* Balzeko Lietuvių Kultū
ros muziejaus moterį} vieneto 
ruošiami priešpiečiai įvyks šeš 
tadienj, balandžio 21 d.. Palos 
Golfo klubo patalpose. Tai lėšų 
stipendijoms telkimo renginys, 
kuris bus paįvairintas drabužiu 
modeliavimu. Bus susipažįs
tama su 1990-1991 m. Gildijos 
valdyba ir direktorėmis. At
silankiusieji galės išbandyti 

N'uotr. J. Tamulaičio 

savo laimę laimėjimuose ir 
maloniai praleisti popietę 
jaukioje aplinkoje. Vietas rezer
vuoti pas Marija Krauchunienę 
(1-312-631-5832) ir Eleonorą Ka-
tauskienę (1-706-447-6671). 

* Chicagos Lietuvių Moterų 
klubas skiria „Gintaro" baliaus 
pelną lietuvių kilmes studen
tėms, siekiančiom aukštesnio 
mokslo, kurioms yra reikalinga 
finansinė parama. Dėl informa
cijos skambinti Marijai Krau-
chunienei (1-312-631-5832) ar 
klubo pirmininkei Emmai Pet 
raitienei M-708-839-5691 >. 

» Meilutė Kulienė. Beverly 
Shores Vasario 16 d. gimnazijos 
rėmimo būrelio vadovė, surinko 
ir Baltui persiuntė 750 dol. 
aukų. Butelis nedidelis bet 
aukomis kasmet pasižymi. 

poilsį. 

Ši tylioji tautos mokytoja 
aktyviai dalyvavo lietuviškoje 
veikloje. Priklausė šauliams, 
kad ir būdama neperturtinga. 
su visa tūkstantine tapo Lie
tuvių fondo nare, domėjosi pen
sininkų draugijos veikla ir ją 
rėmėjai išliko brangi Lietuva. 
Kai LB telkia pagalbai Lietuvai 
vasario 16 proga, ji atseikėja ne
mažą duoklę. 

Kada sklaidėme jos gyvenimo 
knygą, buvo galima suvokti ir 

grafijų albumai davė gerą 
vaizdą, kaip viskas atrodo tą 
magišką vakarą. Bus prista
tytos šios gintarėlės: Christina 
Aleksandravičiūtė. Raminta 
Bilutė, Rita Kankutė, Kotla-
rytė. Gina Simėnaitė ir Jen-
nifer Simėnaitė. Nepaste
bėsime, kaip birželio 24-ji pri
artės ir Hilton Inn, Oak Lawn. 
bus pripildytas lietuvių liaudies 
melodijų, tautinių šokių 
žingsnių bei trispalvių puokš
telių. 

Klubo narių nuoširdi pa
tintieji kovo 24 d. svetinguose , , . . , . « • , • r> 

, T\ • \ _ sukaktuvininkes Kazimieros dėka ponams Braziams uz jų 
jos draugų Daržinskių namuose *™ J^ 

Aldona Sandargienė visų sve
čių vardu sukaktuvininkę pa
sveikino gražiausiais linkė
jimais ir įteikė prasmingas do
vanas. Kazimiera už dovanas 
padėkojusi, prieš vaišių pradžią 
sukalbėjo jautrią maldą, dėko
dama Dievui už duotą gyveni
mą, džiaugsmus ir skausmus, 
prašė jo palaimos kovojančiai d a m a J u b l U a t c p a l i n k ė j o s v e i . 

Jankauskaitės 75-rių metų pra
smingo gyvenimo duoklę savo 
tautai ir išeivijai. Verta 
prisiminti ne tik mūsų žymū
nus, bet ir tuos tyliuosius tau
tos darbininkus, kurie skiepijo 
tėvynės meilę lietuviškam jau
nimui. 

Vaišių metų viešnia iš Lietu
vos A. Balčiūnienė, sveikin-

lietuvišką vaišingumą. 
M. K. 

LADY HAMILTON SKANĖSTAS 
pravertos lūpos prilygo pavasa
rio ryto rasotam rožės žiedui. Ji 
dėvėjo graiku kirpimo tuniką, o 
per dešinį peti buvo persimetusi 
tamsiai raudoną apsiaustą. 
Liemenį juosė aksominė juosta 
išsiuvinėta auksu. 

Tuo tarpu rašytojas T. Fon
tane savo kelionės po Angliją 
užrašuose plačiau pamini Lady 
Emma Hamilton. Jis pastebi, 
kad ji kilusi iš neturtingos šei 
mos. Mirus tėvui, ji. vos 13 metų 
sulaukusi, turėjo pelnytis sau 

bai saugojo pragyvenimą, kaip vaikų auklė, 
bet labai tarnaitė ir tavernos padavėja. 

tėvynei ir savo artimiesiems. 
Vaišių metu Jurgis Janušaitis 
praskubėjo Kazimieros Jan
kauskaitės gyvenimo prasmin
gu keliu, stabtelėdamas ties ryš
kesniais jos darbais. 

Kazimiera Jankauskaitė la
bai kukli, tyli, amžinai gėrio ir 
grožio bei laimės linkinti ki
tiems. Taikaus būdo. maloni po
kalbininke. Gimė 1915 m. kovo 
22 d. Skuodo mieste. Kretingos 
vpskrityje. Kai baigė pradžios 

katos ir sugrįžti į šviesią, ne
priklausomą Lietuvą, kurios 
ateičiai anuose metuose atida
vusi ir savo širdį. 

Pabaigoje po šampano tosto, 
ilgiausių metų linkėjimų pati 
Kazimiera Jankauskaitė su 
švelniu humoru apie deimanti
nio žiedo laukimą padėkojo 
Onutei ir Stasiui Daržinskiams 
už svetingą svečių priėmimą ir 
visiems ųž išreikštus linkėji
mus 

Aldona Braziene. ..Gintaro" baliaus 
rengimo pirmininkė. 

Praeities šimtrru įuose, ypač 
garsiajame pranr: ų kulinari
jos laikotarpyje. La *lle epoųue 
vpatingesni kutinarįjM receptai 
būdavo dedikuoja?- kokiai nors 
istorinei garsenybe . karaliams 
ar kitoms įžymybėms. Todėl ne
nuostabu, kai tenka nugirsti 
patiekalą pavadint. Kleopatros. 
Madam Pompari Richelieu. 
Balzako, kulina • Duglere. 
Lady Hamilton ir N :ais vardais. 

Šį kartą atkreik; įme dėmesį 
į Lady Hamiltor -uri nebuvo 
smaguriautoja ir 
savo kūno linij 
mėgo plokščiažr -patiekalą. 
Tad šis patiekalą- liau ir buvo 
pavadintas jos va-- i. Apie Lady 
Hamilton pasak' du žinomi 
autoriai: pranc » rašytojas 
Aleksander Dun vyresnysis) 
ir prancūzų kilmė* vokiečių 
rašytojas Tbeodor Fontane. 

A. Durna leido jos 
prisiminimus. n<- ̂ uvo labai ja 

. iškėlė, kaip 
ikingiausių 
i jos epocho-
damas jos 
ko, kad tai 
is patrauk
ąs. Jis taip 
ištano spal 
engė pečius 
alavo jokių 
-o ypatingai 
Ii taip pat ir 

susižavėjęs. Jis 
vieną garsiausiu 
ir gražiausių m< 
je. Charakteri/ 
fizinę struktūra 
buvo pilnai išba 
lumo ir grožio 
apie ją rašo: „Jo-
vos plaukai.kur 
ir krūtinę. ner> 
puošmenų. Oda 
balta, antakiai., 
akys. Nosis neri. «, o šiek tiek 

Vėliau susidraugavo su Lordu 
Charles Greville. bet už jo 
netekėjo, nes šis jos manymu 
neturėjęs pakankamai pinigų. 
Tada jis ją supažindino su savo 
dėde Sir VV'illiam Hamilton. 
kuris tuo metu buvo Britanijos 
ambasadorius Neapoly. Lady 
Hamilton ambasadorių taip pa 
veikė, kad jis ją tuoj atsikvietė 
į Neapolį ir ten 1791 metais 
vedė Kaip ambasadoriaus žmo
nai buvo proga jai susipažinti su 
karališkąja šeima ir greit tapo 
karalienes Mana—Karolinos 
geriausia drauge. 

Ambasadorius VV. Hamilton 
buvo mokslininko tipas ir, 
gyvendamas Italijoj, daugiau 
rūpinosi Pompejos iškasenomis, 
negu politika Todėl britų vy
riausybe 1800 metais jį atšaukė 
į Londoną. Ambasadorių ir jo 

žmoną kelionėje lydėjo Lordas 
Horatio Nelsonas, kuris jau 
buvo pasižymėjęs kare su Na
poleonu Nelsonas labai 
įsimylėjo Lady Hamilton. 1803 
metais mirė jos vyras Sir \V. Ha 
milton. Po vyro mirties ji ap
sigyveno Morton Rače dvare, 
kurį Nelsonas buvo jai nupir 
kęs. Čia ji labai išlaidžiai 
gyveno ir jos meilužis Nelsonas 
dažnai laiškuose nusiskųsdavo 
jos besaikiu išlaidumu. 1805 
metais garsusis admirolas Lord 
H. Nelsonas vadovavo butu 
laivynui kautynėse prieš 
Napoleono ir ispanų jungtini 
laivyną. Britai kova laimėjo, bot 
admirolas buvo sunkiai sužeis
tas ir mirė. Kadangi jis pagei 
davo būti palaidotas Anglijos 
žemėje, tai jūrininkai jo lavoną 
jkiso i statinę ir užkonservavo 
konjaku, nugabeno j Londoną. 
Londone jo palaikai ir dabar il
sisi šv. Povilo katedroje. Po Nel
sono mirties puritoniškoji Ang 
lijos visuomene nuo Ladj 
Hamilton visiškai nusisuko. 
Tada JI išvyko į Prancūzija ir ten 
skurde mirė. Prieš mirtį ji dar 
spėjo priimti kataliku t ik<-nma. 

Apie šią nepaprasta ano šimt
mečio moterį abu rašytojai, k 
matome, suteikia tokias gana 
įdomias žinias 

Aleksander Duota galiausiai 
taip teigia: ..Išskyrus šiuos 
prisiminimus, kurie. štai. guli 
prieš mane įrišti aksomo ap 
lanke, liko tik keli jos port retai, 
liudijantys apie jos grožį ir jos 
vardu įamžintas plokščiažuvies 
patiekalo receptas". 

Plokščiažuvies (Sole) 
vyniotiniai - Lady Hamilton 

Imti: l plokščiažuvies 
nestorus šoninius raumenis 
ifillet). 4 valg laukit citrinos 
sulčių, 2 puodk balto vyno 

(sauso). 1 valg. šaukšt. krapų 
• džiovintų ar žaliu*. 1 valg. 
saukšt. supjaustyto kvapniojo 
baziliko. 2 valg. šaukšt. sviesto. 
1 arbat. šaukšt. miltų. 1 kiauši
nio trynį. 2 valg. šaukšt. pildytų 
juodq alyvų. 1 arbat. šaukšt. 
džiovintų ar šviežių čiobrelių. 
vu/iai maltų baltų pipirų. 

druskos. 8 sardeles. 
Žuvies gabalus šaltu vande

niu nuplauti, nusausinti ir citri
nos sultimis žuvį iš abiejų pusių 
sudrėkinti. Pabarstyti truputį 
druskos. Pradedant siauru 
galu, ki<-k\ iena žuvies raumenį 
susukti i volelį ir persmeigti 
mediniu smeigtuku. Žuvies 
vvniotinius sudėti vieną prie 
kito i n*'platu indą. Užpilti vynu 
ir uždengus iš lėto virti, iki 
šakute palietus žuvies raume 
nys lengvai skirsis. Kiaura-
samčiu išgriebti, padėti ant 
karštos lėkštės ir pridengti, kad 
neatauštu. 

\ v n.i. kuriame virė žuvis, pa
naudoti padažui. Atsemti 3 
šaukštus. Sudėti prieskonius, 
išskyrus alyvas ir apie 2 min. 
pavirti sudėti sviestą, miltus 
išmaišyti su atsemtu ir atvėsu
siu vynu. Supilti i verdantį vyną 
ir maišyti kol šu>k tiek sutirštės. 
Kiaušinio trynj bliūdelyje iš
imti su trupučiu išvirto padažo 
ir supilt1 į likusi Maišant pa
kaitinti, bet neleisti užvirti. 
Nukelti nuo ugnies. Sudėti 
smulkiai sukapotas alyvas ir 
pagal skonį jbc-rti šviežiai maltų 
baltų pipirų ir druskos Tiekiant 
i stalą ant kiekvino plokščia
žuvies vyniotinio kryžmai 
ti/dėyi po dvi sardeles. Užpilti 
padažu Likusį padažą galima 
•trkti atskirai padažineje. 
Papuošti čiobrelių šakele ir 
citrinos žievės ruoželiais. 

Stafanija Stasienė 
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Pastabos ir nuomonės 

TO TIKRAI NEREIKĖJO 
Washingtone, DC, išeinantis 

l i be ra l in i s d i e n r a š t i s „The 
Washington Post" paskutinių 
įvykių išdavoje Lietuvoje daug 
ver t ingos ir mūsų reikalui 
p a l a n k i o s informacijos y ra 
perleidęs per savo puslapius. 
Deja kovo 4 d. savo sekma
dieninėje laidoje Style sekcijoje 
išspausdino redakcijos nario 
Ken Ringle straipsnį, kuriame 
su pajuoka buvo rašoma apie 
pas mus besilankančius mūsų 
gimines, draugus ir pažįstamus 
iš Lietuvos. Straipsnis „pa
puoštas" Vytimi ir kar ikatūra , 
kurioje, kaip koks laukinis, at
vykęs iš „anapus" ir apkabinęs 
savo „cousin", džiaugiasi, kad 
nugalėjęs tironiją ir priespaudą, 
išsipildžius jo sapnui išvysti 
laisvę, atvyko aplankyti jį ir 
...„push your credit card limit 
right through the roof!" Straips

nis pavadintas „The Lithuanian 
Who Came to Dinner" , o 
s t r a ipsn į nukėlęs j k i tu s 
puslapius jam uždėjo antraštėlę: 
„Lithuanians and Their Patient 
Hosts". Straipsnyje plačiai yra 
pasakojama apie „bėdas" , 
kur ias mums mūsų svečiai 
suteikia. Rašo, kad atvažiuo
jantieji pas Washingtono lie
tuvius, kurių esą apie 400 
šimtus, reikalauja, kad jie būtų 
apdovanojami legendariniais 
kapitalizmo vaisiais, neišski
riant ir kelionės į Disneyland. 

Straipsnio autoriui ateina į 
talką Viktor Nakas, Lithuanian 
Information Center vadovas, 
kuris sako, kad kai kurie nuo tų 
svečių yra truputį pavargę. Pri
mena kursuojantį pasakymą: 
Jeigu tu nori savo priešui palin
kėti blogo, linkėk jam kad visi 
jo g iminės iš Lietuvos jį 

Washingtono, D.C., demonstracijose M. Ambrozaitiene 
verly Shores, Ind. 

E. Ošlapienė iš Be-
Nuotr. K. A. 

aplankytų! 
Toliau Audronė Pakštienė, 

Lithuanian American Com-
munity pirmininkė, pasakoja, 
kad kažkas iš Chicagos paprašė 
porą dienų pagloboti du asmenis 
ir jiems parodyti aplinką. Po 
dviejų dienų, juos vežant į aero
dromą, jie pasakė, kad jie gavo 

vizos pratęsima ir gali dar porą 
savaičių „pasisvečiuoti". 

Pavardės nepasisakęs asmuo 
pasako j a apie nedėk ingą 
„cousin", vadindamas jį „the lit-
tle Bastard", kuris jį išnaudojo, 
o nuvykęs į Californiją pas jų 
draugus padare telefoninių šau
kimų už 300 dolerių. Toliau 

EASTER GREETINGS 
Best VVishes To One A n d Ali On This 

Holy Easter Sunday 
From 

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

Happy Easter From 
SOUTHWEST FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

3525 W. 63rd St., Chicago, IIHnoto. (312) 436-4600 
4062 Southwa*t Hwy„ HomatOwn, Illinois (708) 636-2700 

9640 S. Pulaskl, Oak Lawn, I l l inois (708) 424-8400 
5830 W. 35th St., CICSTO, IHInoJs (708) 656-0800 

Happy baster i-rom 
MARZANO'S 

128 Lanes—Open Bowling Most Anytime 
M i r u n o ' i Mlaml Bowl-5023 8. Archar Ava. - Phona: (312) 585-8787 
Marzano • Clssrlng Bowl-5523 W. 63fd 8t- - Phona: (312) 5854200 

Cocktail Lounges — Gnlls — Banquet Rooms 
Billiards and Game Room — Ample Free Parking 

Best VVishes To Our Friends And Associates 
For A Happy Easter 

Courtesy of 
EDWARD HINES LUMBER CO. 

Phonbo: (312) 7 6 7 - 8 3 0 0 
4 6 2 6 Wo«t 6 3 r d St., Ch icago , Illinois 

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

SANTA TERESITA VICARIATE CHURCH 
Phona: (708) 3 5 8 - 6 3 3 7 

R e v . Fathor Raphael R. Orozco , Vlcar 
3 5 West W o o d St. , Palat ln», Illinois 

Happy Easter 
From 

MT. GREENWOOD 
HARDWARE A SUPPLY 

3124W.111t fc 
Chicago, IL 

(312)881-9770 

Best VVishes To One And Ali 
On This Holy Easter Sunday 

From 
ST. OANIEL THE PROPHET CHURCH 

Rav. F r Charia* F. Kallay. Pastor 
Phona: (312) 586-1223 

5330 S. Nash vi I U . Chicago, IL 

Best VVishes To Ali 
For A Happy Easter 

Courtesy of 

A FRIEND 

Happy Easter 
From 

MARTIN MUFFLER SALES 
6547 S. Wa»tom Ava. 

Chicago, IL 
(312)737-8200 

The Muffler Pioneer" 

Linksmų šv Velykų! 
IAMA STATIONERS 

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

Viskas Įstaigoms! Raštinės, braižybos ir 
mokyklos reikmenys. Sveikiniimo kortelės 
(vairiomis kalbomis 

Happy Easter 
From 

JOE 8 FRANKS HOME 
MAOE SAUSAGE 

5620 S. Pulaskl. (312) 581-0839 
3334 N. MMwaukM. (312) 283-0310 

Chicago, IL 

Best VVishes To Our Many Friends 
For A Happy Easter 

From the 
BORMAN FUNERAL HOME 

Phona: (708) 344-0714 
1600 Wast CMcago Ava. 

Motroaa Parfc, IL 

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

Polish & American Cuisme 
Open Tuesday thru Sunday 

For Lunch & Dmner 
Call For Reservation 

Happy Easter 
MOOELL FUNERAL HOMES 

5725 S. Pulaskl Rd. 
Phona: (312)767-4730 

Chicago. IL 
7710 S. Cass. Phona (708) 852-3595 

Dariam, IL 

TRAVEL WITH TONI INC. 
3210 W 47th St.. Chicago. IL 

(312) 847-6500 
World Wide Travei 

Never A Service Charge 
Airlme Tickets at Airport Pnces 

Honeymoon Specialists 

Happy Easter 
71 ST 8 WESTERN CURRENCY 

EXCHANG 
7056 S. Wastarn Ava. 

Chicago. IL 
(312) 476-2721 

Checks Cashed — Money Orders 
VVestern Union — License Renewai 

Linksmų š v Velykų 
Linki 

OUASAR KEL IONIŲ AGENTŪRA 
2440 W 63 rd St. 

C h i c a g o . IL 
(312) 9 2 5 8400 

Happy Easter 
DAINA RESTAURANT 

2656 W. 71st St., CMcago, IL 
(312) 434-9866 

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

KENN'S FAMILY BOWUNG PRO SHOP 
3205 W. 591h. Chicago, IL 434-1800 
Columbia - AMF - Brunswick - Ebonite 

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

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

Brmg in this Ad 
And Receive a Free Gift 

With the Purchase of a Bali 

Happy Easter 
To Our Many Fnends 

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

Phona (312) 271-1408 
5462 N. Daman Ava. 

CMcago, IL 

Happy Easter 
A P S . CLEANERS 

67th & Kadzla. (312) 778-4898 
DAD'S CLOTHING CARE CENTER 

2617 W. 63rd St 
(312) 476-2440 

CMcago, IL 

Happy Easter 
To Our Many Fnends And Patrons 

Courtesy of 
MIDVVAY PHARMACY INC. 

Phona: (312) 767-9155 
Dollar off with Vitamms 

4324 W. 63rd St., CMcago, IL 

Happy Easter 
From 

LAWN LANES 
6750 S. Pulaskl 

CMcago, IL 
(312)582-2525 

Open Bowtmg Easter Sunday 

K 8 S PHARMACY 
"A Family Drug Center" 

We Honor Ali Insurance * 
VVeKare Plans 

Free Neighborhood Prescription 
Del'very Service 

(312) 476-8008. 2801 W. 591h 

Happy Easter 
To Our Many Fnends 

Courtesy of 
CRAWFORO SAUSAGE CO. 

- Daisy Brand Meat Products — 
Pitoną: (312) 277-3095 

2310 S. Pulaskl. CMcago, IL 

Best VVishes To Ali On 
This Holy Easter Sunday 

HOLY NAME CATHEORAL 
730 N. VVabash 

Chicago, IL 
Phona: (312) 787-8040 

Father Robert McClaughlin 

Happy Easter 
CRONIN CUEVER CLEANERS 

3357 W. «3rd St. 
Chicago, IL 

(312) 778—4332 
Weddmg Govvns & Drapes — 

Our Speciatty 

Happy Easter 
To Ali Our Friends And Patrons 

IDEAL AUTO PARTS 
4639 S. Callfornla Ava. 

Chicago, IL 
(312) 523-5277 

Automotive Parts For Ali Cars 

Happy Easter 
To Our Many Friends 

Courtesy of the 
EGAN FUNERAL HOME 
Phona: (312) 582 2000 

3700 Wast 63rd St. 
Chicago, IL 
Happy Easter 

OYNAMIC AUTO REBUILOERS INC. 
6020 S. W*starn 

Chicago. IL 
(312) 476-6650 

Ouality Body Repairing and Painting 
Foreign & Domestic Cars 

OLO FA8IONE0 CANOIES 
6210 Carmak 
Borwyn, III. 

(708) 788-6669 
Home of French Cream 

Chocolate Noveities 
Ali Type of Boxed Candies 

Happy Easter 
From 

JAY DRUGS 
2759 W. 71st St.. 

Chicago, IL 
(312)478-2206 

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

Happy Easter 
ALL-RITE AUTO UPHOLSTERY 
S955 S. Kadzla. CMcago. III. 

(312)918-1703 
One Day Service (Most Jobs) 

Compiete intenor Repairs 
Insurance Work Wetcome 

Happy Easter To Our Many Fnends 
From the 
AVENUE 

P1CTURE FRAME SHOP 
Phona (312) 525-7911 

2301 Wast Balmont Ava. 
CMcago. IL 

Bes: /v'sries 
On This Holy Easter Sunday 

F-om 
ST. THECLA CHURCH 

Rev Ge-aid Rogala 
6725 W. Devon Ava. 

Chicago, IL 

Happy raster 
To Our Ma-v Friends 

Courtesy of 
LAVVNDALE AUTO BODY 
Phona: (708 j 788-1133 

3101 S. Rldgaland 
Barwyn, IL 

prideda: Kai kurie yra labai 
dideli materialistai. Jie nenori 
tik VVashingtoną apžiūrėti, bet 
nori tik eiti į krautuves ir kad 
giminės ten jiems viską pirktų. 

Nuo ,,informacijos" neat
silieka ir Linas Kojelis. Jis pa
sakoja, kad atvažiavusieji jau 
turi .rašus, kur yra geresnės 
sten i bei VCR krautuvės ir kad 
jie nori pirkti dėžes aspirino, 
skutimosi peiliukų ir lūpų dažų 
tikėdamiesi, kad visa tai bus 
jiems dovana. 

Ką čia paminėjau, yra tik 
maža dalis iš ilgo, 223 eilučių, 
straipsnio. Straipsnyje netiesos 
nėra. Visa tai mums yra gerai 
žinoma. Daug kam tas giminių, 
draugų, pažįstamų ir net visai 
nepažįstamų asmenų viešėjimas 
yra sudaręs ne tik nepatogumų 
ir nemalonumų, bet ir nemažai 
materialinių išlaidų. Tai yra 
mūsų šeimos, lietuvių šeimos, 
reikalas, kurį galima aptarti ir 
svartyti savųjų tarpe ir savojoje 
spaudoje. Kai ką spaudoje apie 
tai jau ir buvome šiek tiek 
girdėję. Mes negalime nurodi
nėti amerikiečių spaudai, ką ji 
turi rašyti ar nerašyti. Tai jų 
reikalas. Tik kyla klausimas, ko 
straipnyje minėti, visuomenėje 
gerai žinomi asmenys tokiu 
uoliu straipsnio autoriui tal
kininkavimu siekė? Jeigu jie 
norėjo atsikeršyti, jiems šimtu 
procentų pavyko! 

p . palys 

CLASSIFIED GUIDE » r. 

:v-
REAL ESTATE REAL ESTATE 

RBMAX GREIT 
REALTORS i PARDUODA 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią s'.a.cą prašome 
paminėti, kad esate arba.nonte būti 
Rimo S t a n k a u * Klijentais Nuosa
vybės įkainavimas n e m o k a m a i . 

C3 MLS KOMPIUTERIŲ 
pagaica galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ Tiies:e ir pne-nesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-8ACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZlE 

778-2233 

Parduodama greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MLS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes 
Vietine jstatga 

ALEXANOER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

l ietuviams žinomas i r patikimas vardas J 

LB MLS. 
BALYS BUDRAITIS 

Nemokamai įkainuoja 
jūsų namus. 

Patarnauja nuosavybių pi rk ime bei 
pa rdav ime . Kreipt is t e l . ( 3 1 2 ) 
7 6 7 - 0 6 0 0 arba (312) 7 7 6 - 3 9 7 1 . 

Adresas 6 6 0 0 S. Pu lask l Rd. 
O n a Stop Raal Esta te 

Happy Easter 
F'om 

SUZ DEL CATESSEN 
3118W. 43rd 
CMcago, IL 

9(312) 523-9533 
Ouality Pc-sh Sausage 
Choice L ̂ cheon Meat 

Food Ssecialties 

NERINGOS RESTORANAS 
Sveikina visus savo klijentus 

ŠV. VELYKŲ proga 
linkėdamas lietuviams ištvermės ••' sėk
mės siekiant 

Lietuvos nepriklausomybės! 
Noringa Rastaurant 

2932 W. 71 SL 
CMcago, I L 90929 
Tai. 312-479-9029 

No. 623—63 St. & Karlov Ava. 
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, laba' švarus 

No. 935 — 71 St. & Pulaskl Rd. 
3 butai. 3 mieg. 1 Vį vonios pirmame ir an
trame aukšte. Mod virtuve su medžio 
spintelėm: naujas karšto vandens tankas 
ir šild sistema: platus sklypas; 4 kamb 
rūsyje; 2Vj auto. garažas mūrinis. Puikiai 
prižiūrėtas, geras pirkinys 

AR NORITE PARDUOTI? 

3avo namą galite parduoti. t'k pa
skambinkite telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės" 
^amo Įvertinimui skambinkite skubiai — 
.1abar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
(312)434-7100 

LB MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Vik toras Šimaitis.Realtor 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kadzla Ava. 
Tai. 439-7878 

Onluifc KMIECifc REALTORS 
V V | 7922 S. Pulaski Rd. 
/A 4365 S. Archer Ave 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. )i 
p r o f e s i o n a l i a i , sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
vel tu i . 

LinksrrtL šv. Velykų | 
Visiem* Lietuviams 

Linki 
Rezidentai ir Tarnautojai 

THE AMERICANA 
HEALTHCARE 

CENTER 
9401 S. Kostnar 

Oak Lawn, IL 
(708) 423-7882 

Happy Easter 
From 

STANLEY TURKUS 
2448 W. 71 at 

Chicago, IL 90929 
"AUDYKLA JUOSTA*' 

Lithuan'an Costumes & Gifts 

M A S T E R P L U M B I N G 
C O M P A N Y 

Licensed. Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės Karšto vandens tankai, pom
pos. I š va l ome užs i k imšus ius 
vamzdžius 
BEN SERAPINAS 636-2960 

•t''in!!_>-
••1.L 

FOR BENT 

Išnuomojamas 5 k a m b . m o d e r n u s 
butas su centraliniu ši ldymu ir oro 
vėsinimu Marquette Pk. apyl. nuo 
gegužės 1 d Skambint i v a k a r a i s 
t a i . : ( 312 ) 4 3 4 - 7 8 7 8 arba (708) 
7 9 5 - 4 4 0 2 . 

MIDWAY CATERIMG 
& BANOUET HALL 

4222 W. 63rd St.. Chicago, IL 
(312) 591-4222 

Banquets ka Wf»ddings & A l 1 Occasions 
In Your Hor^e or Our Banquet Hali 

PacKage Plans Available 

WESTLAWN CURRENCY EXCHANGE 
VVishes Aii Our Lithuanian Friends 

A '-•appy Easter 
4021 W. 63rd St.. Chicago. IL 90929 

(312) 797-7939 
Instant Renewal of License Platės 

Ane City Stickers 

Happy Eastor To Our Many Fnends 
Courtesy of 

DIXIE BILUARD 
EOUIPMENT * SUPPUES 

Phona: (709) 997-0144 
15407 S. Clcoro Ava. 

Oak Forast, IL 

EDENS OPTICIAHS 
4143 W. 63rd St.. Chicago. IL 

(312) 595-7900 
5599 W. 95th St.. Oak Lawn. IL 

(708) 499-3959 
P'esc- Dttons Filled 
Fra-es Bepaired 

—• MISCELLANEOUS 
VALOME 

KILIMUS. BALDUS. 
GRINDIS IR SIENAS 

J. BUBNYS 
737-5168 

A V I L I M A S 
M t) V I N G 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

VENCKAUSKAS, INC. 
Buildsrs & Remodollng 

• Porcnes & Decks • Floc & VVall Tile 
• Alummum SKJing & Tnm • Krtchen & Baths 
• Masomy • Roc Rooms 
• Additions . Insurance Repairs 

Peter (312) 448-0113 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W 69 St. 
Te l . 776 -1486 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kralptts Į Harmls Dsckya 

Tat. 595-9924. Nuo 9 ryto IM 9 v.v. 
Kalbėli lietuviškai 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI - PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS m 

1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 
^ 

Dsiau kambarius ir atlieku 
nedidelį remontą. 

Tel. (312) 925-3253 

TAVERN FOR SALE 
Thriving tavern with seven room rentais in 
*>eart of popular Antioch Illinois recreation 
area available for sale. Owner of 35 years 
has developed an excellent foltovving High 
net income. 

Farwall Raal Estate 
Kan Darą 

709-990-1400 

HELP WANTED 

ATENTION: POST AL JOBS! 
Start $11.41 /hour! For application 
info call (1) 602-838-8885, Ext. 
M-7765, 6 am - 10 pm, 7 days. 

ATTENTION — HIRING! 
Government jobs — your area. Many 
immediate openings vvithout vvaiting 
list or tęst. $17^40-$69.485 Call 
1 602-838 8885 Ext R-7765. 

EXPERIENCED SEWING 
MACHINE OPERATOR 

Full Time. 
English Speaking. 
(708) 563-2442 

Best W'shes 'n Our Many Fnends 
For A Happy Easter 

Courtesy o< 
COMPLETE AUTO SERVICE 

PUone 312) 254-2241 
4542 S vvaatarn Ava. 

Chicago. IL 
Happy Eastp- ' o Our Many Fnends 

Cou-iesy of 
SLUOGE REMOVAL 

AND SEWER SERVICE 
PtMHia: ,312)999-5175 

231S Waat Morfat 
Chicago, IL 90947 

Be*: vV shes To Ali 
On This Hciy Easter Sunday 

c ' om 
ST. TARCISSUS CHURCH 

9020 W. Ard«n»r* 
Chicago. »-

(312)793-9228 

V . T. ELECTRIC CO. 
Licensed. Insured — f3onded 

438-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautės Taras 

RACINE KEPYKLA IR 
DEUKATESAI 

Atidaryta 7 dienas savaitėje Dide
lis pasir inkimas įvairiausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

Catenng 
6218 3 . Archer Ava. 

Chicago, IL 6 0 6 3 8 
Ta i . 561-6500 

INCOME TAX 
SERVICE 

Dabartiniai pajamų mokesčių Įsta
tymai žymiai apsunkino ir ateityje 
apsunkins metini mokesčių formų 
užpildymą,. Profesionaliam, sąžinin
gam ir konfidencial iam patarna
vimui kreipkitės: 

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

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

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia )ų 
re ikmenis Pasinaudoki te patogiu 
p lanu atidedant pasir inktus reiK-
men is ypat ingai progai Pi lnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
v i m a s At idaryta p i rmad ien i ir 
ketvir tadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad ir trečiad. susikalbėsit 
i 'etuviškai 

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

"GUARDIAN ANGEL" 
Seasona l f l o ra i p l a n t m g s a n d 
maitenance for family graves on the 
Southvvest side of Chicago area Cal l 
Lee VVhlttlngton 7 0 8 - 5 9 7 - 6 4 4 5 

VVAGNER and SONS 
TYPEvVRITERS AND 

ADDING MACHINES 

Nuomoja. Parduoda Taiso 

Virš 50 metų pat ik imas jums 

oatarnavimas 

5610 S. Pulaskl R d . . Ch icago 
PHONE - 5 8 1 - 4 1 1 1 

N 



Būrys Washingtono lietuvių 
kovo 13 d. 

laukia keturių kongresmanų grįžtant iš Lietuvos Dulle aerodrome 

Nuotr. A. Pakštienės 

TEGUL MEILE LIETUVOS 
Dabar išmušė valanda, kada 

ištikimybę ir meilę Lietuvai 
įrodyti nebeužtenka žodžių — 
reikia ir darbų! Pasyvumui, ne
veiklumui ir abejonėms vietos 
nebeliko! Tą pajutę lietuviai iš 
New Yorko subruzdo, sukruto ir 
pajudėjo taip, kaip kad nė ra 
buvę nuo anų, Simo Kudirkos 
dienų laikų. Laiškai , te le
gramos ir telefoniniai skam
bučiai JAV prezidentui, sena
toriams, kongresmanams. Šio 
judėjimo New Yorke organiza
torius — LB NY apygarda, vado
vaujama pirm. Vytauto Alksni
nio. 

Kovo mėn. 27 dieną lietuviai 
iš New Yorko, trimis autobusais 
buvo išvykę į Washingtoną, kur 
prisijungė prie atvykusių iš 
New Jersey ir Connecticuto 
lietuvių, dalyvavo demonstra
cijoje prie Sovietų ambasados, 
Baltųjų rūmų ir Kapitoliaus. 
Prie kongreso rūmų padrąsi
nančias ir viltį te ikiančias 
kalbas pasakė N Y sen. Alfonse 
D'Amato, sen. Helms ir septy
ni kongresmanai. Si demonstra
cija sutraukė daug TV ir spau
dos reporterių, buvo plačiai 
parodyta televizijoje ir aprašyta 
spaudoje. 

Antroji demonstracija įvyko 
šeštadienį, kovo 31d. New Yor-

P . P A L Y S 

ke prie UN Sovietų misijos. Ją 
organizavo NY Lietuvių jau
nimo sąjunga, kurioje dalyvavo 
daugiau kaip 1000 žmonių. 
Tame miške matėsi latvių, estų. 
ukrainiečių, lenkų ir azerbai-
džano vėliavos. Buvo pasakyta 
keletas kalbų. Kalbėjo ir NY 
sen. Alfonse D'Amato. 

Balandžio 2 d. Ku l tū ros 
Židinyje Brooklyne, NY įvyko 
LB NY apygardos skubiai 
sušauktas Lietuvos reikalu susi
rinkimas. Jį pradėjo pirm. Vy
tautas Alksninis, kuris pranešė, 
kad pagyvinti veiklą yra įsteig
tas specialus, praplėstas komi
tetas. Taip pat pranešė, kad 
balandžio 3 d. yra šaukiamas 
visų New Yorke veikiančių or
ganizacijų susirinkimas, kurio 
tikslas suderinti ir nustatyti ar
timos ateities veikimo gaires. 
Pas igesdamas d i rektyvų iš 
„Centrų" V. Alksninis pasakė: 
„...jie dar posėdžiauja, o reįkia 
greit ir neatidėliojant veikti". 
Kvietė vėl gausiai registruotis 
į masinę demonstracią Wa-
shingtone balandžio 3 d., kurią 
organizuoja LB Krašto valdyba. 
.,Mūsų planai dideli. Nereikia 
eikvoti laiko kaltinimams, kas 
ko nepadarė, bet žiūrėkime ką 
mes patys, šiuo kritišku Lie

tuvai laiku galime padaryti ir 
jai padėti" — baigė savo įvadinį 
žodį Vytautas AlV.sninis. 

Tik prieš porą savaičių grįžęs 
iš Lietuvos, dalyvavęs Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
sesijoje. Laisvės Žiburio radijo 
laido? vedėjas Romas K ežys. 
p? ino savo patirtais įspū 
<. .ais iš susitikimų su ten gyve
nančiais lietuviais. 

Dr. Juozas Kazickas pateikė 
turiningą ir vertingą informa
ciją. Jis tik prieš dvi dienas grįžo 
iš Lietuvos, kur buvo nuvykęs 
dalyvauti ir atšvęsti Nepriklau
somybės a ts ta tymo šventę. 
„Gyvenime būna tokių momen
tų, kurių negalima užmiršti" — 
kalbėjo dr. J. Kazickas — ..Ypa 
tingai neužmirštamos pasku
tinės dienos, kurias aš praleidau 
Lietuvoje. Turbūt jos niekuomet 
neišdils iš mano atminties"! 

Dr. J. Kazickas buvo Sąjūdžio 
ir Lietuvos vyriausybės svečias, 
ir kaip patarėjas ekonominiais 
ir dar politiniais reikalais. Pa
g r ind in i s jo uždavinys — 
sudaryti formulę, kaip būtų 
galima centralizuotą ir j Sovietų 
Sąjungą įjungtą Lietuvos ekono
miką, įvesti į laisvą, laisvų 
kraštų ūkio sistemą. Jis kalbėjo: 
„Galbūt Gorbačiovas galvoja, 
je igu j is duotu ekonominį 

suverenitetą, tai sustabdys 
Lietuvos laisvės judėjimą ir bus 
galima, tą, savos rūšies konfron
taciją, būtent nepriklausomybės 
paskelbimą ir pasitraukimą iš 
Sovietų Sąjungos, sustabdyti. 
Tačiau atsitiko visiškai skir
tingai. Dabar aišku, kad eko
nominis suverenitetas nėra 
galimybė politinės laisvės. Ne
gali būti ekonominio suvereni
teto be laisvos, nepriklausomos, 
demokratiškos valdžios... Lie
tuvos nepriklausomybės ju
dėjimas stiprėjo kasdien — ir 
niekas negali šio judėjimo su
stabdyti. Nežiūrint, kad Gor
bačiovas grasina - Lietuva turi 
būti tik laisva". J Kazickas iš
sakė kard. V. Sladkevičiaus 
mintis apie komunistus: ..Mes, 
išeivijoje, sugebėtume atsisaky
ti nuo grynai hipokritiško vie
no apibendrinimo komunistu... 
Dabar Lietuvoje yra daug dorų 
ir garbingų komunistų, kurie 
nuoširdžiai siekia Lietuvos Ne
priklausomybės" Aptarė kandi
datų į Lietuvos prezidentus 
Algirdo Brazausko ir Vytauto 

VIRGILIJUS NOREIKA 
Nemorino 

ALVYDAS VASAITIS 
Dirigentas 

ARNOLDAS VOKETAITIS 
Daktaras Dulcamara 

MARGARITA MOMKIENE 
Gianne Ha 

ARVYDAS MARKAUSKAS 
Seržantas Betcore 

L I E T U V I Ų O P E R A 
kviečia visus 

į 
G. DONIZETTI 

II v. operą 

MEILĖS ELIKSYRAS 

1990 
Balandžio 28 d. 7:30 v.v. 
Gegužės 5 d. 3:00 v. p.p. 

MORTON HIGH SCHOOL 
2423 So. Aust in Blvd. 

Cicero, IL 60650 

Bilietai gaunami 
GIFTS INT. 

2501 W. 71 St. 
Chicago, IL 60629 

312-471-1424 

Bilietus galima užsisakyti paštu čekį rašant 
UTHUANIAN OPERA CO. INC. 

Autobusų bilietai gaunami ten pat. 

AUDRONĖ SIMONAITYTĖ 
GAIŽIŪNICNĖ 

MANKMRDAS MOTIKAITIS 
Akompaniatorius-

chormeistens 

Landsbergio pozicijas. Apie V. 
Landsberg į kalbėjo: ,,Iš jo 
kalbos, šalia technikinių daly
kų, buvo galima pajusti, kad 
staiga iškyla aukštyn žmogiš 
kas is elementas ir jo rūpi 
nimasis žmogum. Praneš inu 
baigė: „Nežiūrint ka Gorbačio
vas galvoja, jis ant savo kaklo 
yra užsidėjęs girnų akmenį. 
Sovietų Sąjunga stovi prie be
d u g n ė s k r a š t o . V i e n a , ką 
turime žinoti, kada tas didžiulis 
gyvulys pradės spardytis ir nu
mirs, kad jis mirdamas per 
daug nesužeistų Pabaltijo kraš
tų. Visi kaip vienas dirbkime ir 
kovokime, kad Lietuva būtų 
laisva ir nepriklausoma"! 

Daiva Kezienė kar tu su savo 
vyru ir dviem sūnumis, viešė 
dama Lietuvoje, rašė video juos
tą iš istorinės dienos, kada Lie
tuvos Aukščiausioji Taryba 
paskelbė Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymą. Ją su savo 
komentarais ir parodė susi
r inkusiems. 

Šeštadieninės mokyklos moki
niai su savo mokytojais paruošė 

DRAUGAS, šeštadienis, 1990 m. balandžio mėn. 14 d. 

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

Physician Reter-a Nerwork |312I 471-6703 
CourtesyVan (312)4715899 
Speecn and Heâ  13 Se-vsces (3i2| 471 -5544 
Foot Care 
Se^mg Our Semc-< 
Adult Day Care Cere-
Matermty Services 
Arthntis Treatmer' !?- e-
Sieep O'sorders Cen;e* 
Hospice House 

13121 471-555C 
(312)471-5944 
(312) 471 8C32 
(312i 471-5849 
(312) 471-5550 
(312) 471 7464 
(3l2i 918 6451 

HOLY CROSS 
HCSFiTAL 
2701 wes: 63:»> it'tt; Cn-.acc 
(312- 471-8000 

:ros$ Hospi'ai Building for The Future and Your VVell-Being 

' S* C& ~ ' :' Z- .-; :ss *osO'ta i ano ose'i'ec c. '~e 5is:e*s ' 

BALTIC 
TOURS 

1990 METŲ PAPILDOMOS KELIONĖS 
Į LIETUVĄ 

LIETUVA RUSIJA IR SUOMIJA 

15 dienų velionė, 2 naktys Maskvoje, 7 naktys Vilniuįe, 2 naktys 
Leningrade 2 naktys Helsinkyje. Oro linija — Flnnalr 

Kelionė #813 
Rugpjūčc 3-27 

$2.459 00 iš Bostono ir Niujorko 
$2.659 00 iš Čikagos 

LIETUVA i P ČEKOSLOVAKIJA 

11 dienų Ke onė, 7 naktys Vilniuje, 2 naktys Prahoje 
Oro linija - ČSA 

Kelionė *608 $2.099 00 iš Bostono ir Niujorko 
Birželio 8-18 $2.299 00 iš Čikagos 

LIETUVA IR ŠVEICARIJA 

15 dienų -•- one, 11 naktų Vilniuje, 2 naktys Ciuriche 
Oro Unija - Svrtssalr 
Kelionė * 6 ' 4 $2,269 00 iš Bostono ir Niujorko 
Birželio 1-4-28 $2,469 00 iš Čikagos 

LIETUVA SUOMIJA IR ESTIJA 

15 dienų ke >nė. 10 naktų Vilniuje. 1 naktis Taline. 2 naktys Helsinkyje 
Oro linija - Flnnalr 
Kelione *'• ' $2,389 00 iš Bostono ir Niujorko 
Rugpjūčc 15 $2,589 00 iš Čikagos 

LIETUVA IR AUSTRIJA 

15 dien, • one. 11 naktų Vilniuje. 2 naktys Vienoje 
Oro linija - Austrlan Alrtlnos 
Kelione «' °- $2.399 00 iš Bostono ir Niujorko 
Rugpjūčif '-. 22 $2.599 00 iš Čikagos 

Visose • dinose įskaičiuota lėktuvo bilietas. 3 valgiai kasdieną Vilniu
je. Talme ' ^ustjoj. pusryčiai, vakarienės ir miesto apžiūrėjimas kituose 
Europos " -stuose. pervežimai tarp oro uostų ir vienbučių, ekskursijos 
j Kauna "rakus. Visos grupės lydimos patyrusių BALTIC TOURS 
palydove 

Smu - ««n*m» Informacijoms * broalOral, kralpkMaa [ BALTIC 
TOURS • 77 Oak St., SuHa 4 • Nowton. MA 02184 Tol. 
•17h165 8080 • Fax 617-332-7781. 

peticijas, kurias susirinkimo 
dalyviai pasirašinėjo, o minėtos 
mokyklos mokiniai prižadėjo iš
siuntinėti JAV senatoriams ir 
kongresmanams. 

Net 450 peticijų išsiuntė New 
Yorko gyventojas Vitas Kati
nas. 

LB NY apygarda paruošė 
JAV prezidentui. N Y valstijos 
senatoriams ir kongresmanams 
rezoliuciją, kurią susirinkimo 
dalyviai patvir t ino. Romui 
Keziui pasiūlius, prie tos re
zoliucijos buvo prijungtas AFL-
CIO darbininkų unijos, tu
rinčios 14.000.000 narių. prez. 
Lane Kirkland raštas, kuris 
buvo išsiųstas prezidentui, sena

toriams ir kongresmanams. 
Vytautas Alksninis paragino 

pasirašyti mokinių paruoštas 
peticijas, kvietė gausiai daly 
vauti balandžio 3 d. organizuo 
jamoje demonstracijoje Wa-
shingtone. 

Taigi dirbkime, nes dabar yra 
atėjės laikas darbais įrodyti, 
kad Meilė Lietuvos dega mūsų 
širdvse ir vienvbė žydi!! 

Juo labiau senstu, juo labiau 
nepasitikiu gerai žinoma doktri
na, kad su amžiumi ateina iš 
mintis. 

H. L Mencken 

Gedulo ragelių a idams palydint 

A.tA. 
BAU PAKŠTE 

į Amžinuosius Namus, nuoširdžiai užjaučiame liūdin 
čią mūsų narę. jo našle EMILIJĄ, guodžiame dukrų 
EMILIJOS ir RŪTOS šeimas ir liūdintį sūnų BALI 

Lietuvos Dukterų draugija 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

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 

P E T K U S 

M A R Q U E T T E F U N E R A L H O M E 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St.. Chicago 
Telefonas - (1-312) 476-2345 

1410 So. 50th Ave.. Cicero 
Telefonas (708) 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

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

9236 S. Roberts Rd. - Tel. <708> 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 

1446 S o u t h 50th A v e n u e 
C i c e r o , I l l inois 

T e l e f o n a s - (708) 652-1003 

Sally Donald M . »r 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHICAUOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . (708) 652-5245 

\ \ 
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x Genė G a r š v a i t ė ir Algis 
Diržiai iš Lietuvos yra atvykę 
į Chicagą aplankyti savo gimi
nių ir artimųjų. A. Diržys dar 
vyksta į Los Angeles aplankyti 
savo mirusio tėvo kapo ir jo 
draugų. Chicagoje jie žada pabū
ti apie mėnesį. Jie aplankė 
„Draugą" ir susipažino su spau
dos darbais. 

x Už Mot iną Mariją Kau
paite, Šv. Kazimiero vienuolijos 
steigėją, jos 50 metų mirties 
sukakčiai paminėti šv. Mišios 
bus vienuolyno koplyčioje ba
landžio 21 d 

x V y t a u t a s S k u o d i s daly
vaus vakaronėje, kuri skir ta 
svarstyti dabartinę padėtį Lie
tuvoje. V a k a r o n ė į v y k s t a 
penktadienį, balandžio 20 d., 
7:30 v.v. Jaunimo centro ka
vinėje. V a k a r o n ę r u o š i a 
Chicagos ateitininkų sendrau
gių skyrius. 

x J A V J a u n i m o są jungos 
Wash ing tono sky r iu s kviečia 
studentus, jaunus profesionalus 
bei visuomenę dalyvauti JAV 
Jaunimo sąjungos politiniame 
seminare gegužes 4-6 dienomis. 
Seminaras įvyks Hyatt Regency 
patalpose, 400 Nevv Jersey Ave-
nue. NVV, VVashington, D.C. 
Gauti viešbučio nuolaidą kam
barių rezervacijai p rašome 
skambinti tiesiai į viešbutį iki 
ba landžio 16 d. t e l . 
202-737-1234. Reikia paminėti 
grupės vardą gauti nuolaidą. 
Grupės vardas „Li thuan ian 
American Youth Association". 
Užs i reg is t ravę vė l iau ka ip 
balandžio 16 d. kambarių nuo
laidos gali negauti. Dar yra 
vietų seminarui, bet dalyvių 
skaičius ribotas. Registracija 
seminarui bus pri imama iki 
balandžio 30 d. Dėl informacijos 
bei užsiregistruoti prašoma 
skambinti Pauliui Mickui tel. 
301-864-5126. 

x P raė jus 30 dienų n u o a.a. 
Onos Burneik ienės mirties, už 
jos sielą bus atnašaujamos šv. 
Mišios Velykų sekmadienį , 
balandžio 15 d. v.ryto Tėvų Jė
zuitų koplyčioje. Draugai ir 
pažįstami prašomi pris imint 
velionę maldoje. 

(sk) 

x J U O Z A S B A C E V I Č I U S . 
namų pirkimo ir pardavimo at
stovas. Greitas ir t ikslus pa
tarnavimas. Nemokamas namų 
įvertinimas. Skambinti : Bell-
Bace RE. tel . 778-2233. 

(sk) | 

x Greit p a r d u o d u v ienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apvlmkėse . S k a m b i n k i t e 
RE MAX REALTORS, R imas 
S tankus , tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x ŽAIBAS p r a n e š a : maisto 
produktai ir vaistai jau Vilniaus 
sandėlyje! Per 10 darbo dienų 
jūsų nurodymu bus pris tatyta. 
Nr. 6 ma i s t as : 5 sv. kumpis, 1 
sv. riešutu sviesto, 5 sv. ryžiu. 
1 sv. slyvų, 1 sv. razinų, % gal. 
aliejaus įvairių pus ry t in ių 
kruopu "cereal*. 2 dėž. įvairių ar 
batų. 2 sv. kavos — 100 dol. Nr . 
7 va is ta i ir v i t amina i — $115 
dol. ŽAIBAS. 9525 S. 79 A ve.. 
Hickory Hills. IL 60457. Tel . 
708-4 30^8090. 

(sk) 

x J e i nor i te , p a s i l a i k y k i t e 
m a n o paltą, paimtą iš ,,Sekly 
čios" rūbines . Tik p r a š a u , 
g r ą ž i n k i t e r a k t u s ! R a k t u s 
galite įmesti į ..Seklyčios" paš
to dėžutę. Skambinti galite te l . 
434-7664. 

(sk) 

x „Draugo" administracija 
šeštadienį, balandžio 14 d., dir
ba iki 12 vai. Redakcija nedir
ba, bet, reikalui esant, galima 
skambinti arba ateiti iki 12 vai. 
į redakciją ir a t l ikt i reikalus 
kitai savaitei. 

x Dalia Raslavičienė iš Lie
tuvos yra atvykusi pas savo 
vyro brolio šeimą Reginą ir 
Leoną Raslavičius . Lydima 
Reginos Raslavičienės, viešnia 
lankėsi „Drauge" ir apžiūrėjo 
lietuviškos spaudos darbus. 

x Šv. K r y ž i a u s ligoninė 
duoda mankštos kursus, ypač 
vyresnio amžiaus žmonėms Šv. 
Kazimiero seserų vienuolyne 
pirmadieniais nuo 9 vai. iki 10 
vai. ryto. Reikia iš anksto pasi
skambinti tel. 312-471-5944. 

x Lietuvių Taut iniuose na
muose balandžio 20 d., penkta
dienį, 7 vai. vak. bus vakaronė, 
kurią rengia Lietuvių Tautinės 
sąiungos Cicero skyrius. Įspū
džius iš Lietuvos papasakos inž. 
Eugenijus Bartkus, o Aleksas 
Plėnys parodys vaizdajuostę 
„Kur bėga Šešupė" . Visi 
kviečiami dalyvauti. 

x G o r b a č i o v a s neprotes
tavo, kai Amerika vykdė Pana
mos invaziją, o Bushas neremia 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo. „Ar tai reiškia, kad 
Maltoje įvyko lygiai toks pat 
pasaulio dalybų paktas, kaip 
tas, kurį Hitleris ir Stalinas 
sudarė 1939 metais", klausia 
žurnalistė iš Venecuelos Jūratė 
Rosales straipsnyje „Langas į 
p a s a u l į " i š spausdin tame 
dienraštyje „EI NuevoPais". -

.Kaip bebūtų, dabar 
parodo savo tikrą 

Ji atsako: 
kiekvienas 
veidą". 

x J . Čeponis , vienas iš žino
miaus ių L ie tuvos tapytojų, 
kurio darbus yra įsigiję daugelio 
kraštų meno muziejai bei pri
vatūs meno mėgėjai, yra atvy
kęs į Čikaga. K. Avižienio pa
dedamas, ruošia savo darbų 
parodą Pasaulio Lietuvių cen
tre, Lemonte. A t ida rymas ge
gužės 26 d.. 7:30 v.v. 

(sk) 

x J a u n a s lietuvis dažyto-
jas-dekoratorius, atvykęs iš Lie
tuvos, ieško darbo. Skambinti 
bet ku r iuo metu tel. 
1-708-349-0348. 

(sk) 

x Kr i š t anav ič iaus Fondas 
padeda išlaikyti Lituanistikos 
Tyrimo ir Studijų centrą, kurio 
užmojis yra išsaugoti mūsų tau
tos kultūrines vertybes ateities 
kartoms. Mūsų darbai reikalaus 
mora l inės ir material inės 
paramos iš lietuvių visuomenės. 
Bendrai dirbant mūsų ateitis 
gali būti šviesi ir laiminga. 

I Kviečiame visus į talką. Nuo 
mokesčių nurašomos aukos ar 
paskolos gali būti siųstos adre 
su: 5620 S o u t h Claremont 
Ave.. Chicago, IL 60636 USA. 
Telefonas (312) 4344545. Pirmi
ninkas Robertas Vitas. 

(sk) 

x M A I S T O 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. „Suvalkietis 
kos" dešros, 1 kg. „Sodžiaus" 
dešros. I kg. filė plėvelėje. 
„ŽAIBAS" 9525 So. 79th Ave.. 
Hickory Hil ls , 111. 60457, tel. 
(708) 430-7272. 

(sk) 

x P a r d u o d a m e Lietuvoje 
au tomobi l ius : Lada 2106 ir 
2108 - 3,300 dol.. Lada 2107 ir 
2109 - 3,700 dol.. Volga 24-10 
- 6.500 dol. Keičiame pinigus 
a u k š t u s a n t y k i u ir pristato
me do le r ius į Lietuvą. Skam-
binti Ąžuolui 312-434-8618. 

(sk) 

x Lituanist ikos seminaras 
bus rugpjūčio 5-19 dienomis 
gamtos apsuptuose rekolekcijų 
namuose Plano, 111., Seminaras 
yra universitetinio lygio lietu
vių kalbos, literatūros ir isto
rijos kursai, skiriami studen
tams, aspirantamas, lituanis
tinių mokyklų mokytojams, jau
niems profesionalams ir visiems 
suaugusiems, norintiems pra
t u r t i n t i savo l i tuanis t ines 
žinias. Šiais metais numatyti 
įva i rūs l ietuvių kalbos ir 
literatūros dėstymai-^Lietuva 
okupacijos metais" Rašyti: Litu
anistikos seminaras, 5620 S. 
Claremont, Chicago, 111. 60636. 

x Vladas Stanys , Vlado sū 
nus, ieško žinių apie senelio 
brolį ar jo šeimą. Tai Petras 
Stanys, Kazio, gimęs maždaug 
1900 m. Telšių apskrityje, 
Tverų valsčiuje, Tauravo kaime. 
J i s į JAV iš Lietuvos išvyko 
1928-30 m. Jam gyvenant JAV 
gimė du sūnūs. Vieno vardas 
Algis Stanys. Lietuvoje liko jo 
brolis Vincas. Vlado Stanio 
adresas: Požerės kaimas, Šilalės 
rajonas 235932, Lithuanian. 

x Šv. Kryžiaus ligoninė ba
landžio 25 d., trečiadienį, rengia 
pagrindinio vienuolyno kieme 
„Bunnie Clinic" nuo 10 vai. ryto 
iki 7 vai. vak. Čia parodys svar
besnius reikalus Chicagos poli
cija, bus magikas, pasirodys 
ugniagesiai ir kt. 

x Kun. Joseph Grabys, Wa-
t e rv l i e t , N.Y., Jadvyga 
Jurkūnienė, Otawa, Kanada, 
Pet ras ir Ona Jakutavičiai, Vai 
D'Or, Quec. Kanada, kiekvie
nas paaukojo po 50 dol. „Drau
gu i " apsigynimui nuo sunaiki
nimo, už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Labai dėkojame. 

x Emilija Gruodienė , Wil-
lovvdale, Ont., Kanada, atsiuntė 
50 dol. „Draugo" paramai ir 20 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Penna Petronella, 
St. Petersburg. Fla., atsiuntė 
„Draugo" paramai 50 dol. ir 10 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. L. V. Petrušaitis, 
Ont. Kanada, atsiuntė 45 dol. 
auką ir 10 dol. už kalėdines kor
teles ir kalendorių. Nuoširdus 
ačiū. 

x Po operos spektakl io ge
gužės 5 d., šeštadienį, visi kvie
čiami atsilankyti į Lietuvių 
Dailės muziejaus atidarymą 
Pasaulio Lietuvių centre, kuris 
prasidės 6:30 v.v. Po atidarymo 
— 8 v.v. pokylis su vakariene ir 
šokiais. Pokylio stalus rezer
vuokite: tel. 708-257-2034 arba 
708-257-5220. 

(sk) 
x LIETUVA - VOKIETI

J A . Jums pageidaujant, pri
dėjome papildomą kelionę į Lie
tuvą, rugpjūčio 11 iki rugpjū
č io 22 d.: 10 naktų Lietuvoje, 3 
naktys Vokietijoje. Pi lna kaina 
$2.345.00. G.T. INTERNA
TIONAL, INC. (708) 430-7272. 

(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. 1 

(sk) 
x Dėmesio video apara tų 

savininkai! Norėdami tikrai 
kokybiškai išversti video įrašus 
iš Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amerikietiškąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreipkitės 
į INTERVIDEO. Su moder 
niausią „digital" aparatūra, už 
prieinamą kainą galime per
rašyti jūsų vaizdajuostes į I V 
U-Matic, Beta. VHS. 8 mm. 8 
mm „high-band" Stereo Hi-Fi 
formatus. Taip pat perrašome 
16 mm kino filmus j video 
juostas. Mūsų adresas: INTER
VIDEO, 3533 S. Archer Ave., 
Chicago. IL 60609. tel. (312) 
927-9091. Sav. P e t r a s Berno
tas . 

(sk) 

Su koogr. Frank Annunzio iš Chicagos lietuvaitės Lietuvos Nepriklausomybės minėjimo proga. 
Iš ka re«: Regina Connolly. Dalia Musonytė, Asta Spurgytė ir kongr. Frank Annunzio. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ZARASIŠKIL KLUBO 

VEIKLA 

Sėkmingai praleidę žiemužę, 
su pavasarine nuotaika kovo 18 
d. zarasiškiai r.nkosi į Jaunimo 
centrą metiniam susirinkimui 
užbaigti 54-siu- veiklos metus ir 
pradėti 55-sius išsirinkti naują 
valdybą bei nustatyti tolimes
nės veiklos ga;res. 

Susirinkimą atidarė pirm. 
Alex Navardauskas, dėkodamas 
už gausų atsilankymą ir linkė-

x E . J . Juknevičienė, Chi
cago, 111., Vy.autas Vaičiulis. 
VVoodhaven.N' Y., G. Klimas, 
Little Falls, N.J., Vytautas 
Pikturna, Ri-iera Beach, Fla., 
Petras M;ka!auskas, Omaha. 
Nebraska. pratęsė prenumera
tą, pridėjo po 30 dol. aukų, tai 
už kalėdines korteles, kalen
dorių ar ..Draugui" apsigy
n imui nuo priešų. Labai 
dėkojame 

x Šv. Velykų proga sveiki
name visus savo draugus ir kli-
jentus, linkėdami laimingų ir 
maloniu švenčių! Amer ican 
Trave l Service Bureau , 9727 
S Western Ave., Chicago, I L 
60643. Tel. <312) 238-9787. 

(sk) 

x American Travel Service 
Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir Washinetono 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 pati patarnavimą atlie
ka, ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Taip pat darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
Kreiptis į American Trave l 
Service Bureau. 9727 S. Wes-
t e m Ave.. ( hicago, 111.60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

(sk) 

x Akiniai siuntimui i Lietu
vą. Kreiptis j Aldoną Kamins
kienę. Optical studio, 2620 West 
71 Street. Chicago, 111. 60629. 

Telefonas <n2) 778^766. 
(sk) 

x Ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pâ - A. Lauraitį. A & 
L. Insurancv Agency. 4651 S. 
Ashland Ave.. Chicago, 111. 
60609. Tel 1-312-523-9191. 

(sk> 

x Baltu Monuments, Inc . , 
2621 W. 71 Street, Chicago, 111. 
Tel. (312 476-2882. Visų rūšių 
paminklą., žemiausios kainos, 
geriausiom;s sąlygomis 

(sk> 

damas geros darbingos nuo
taikos aptariant ir sprendžiant 
sva rb ius o rgan izac in ius 
reikalus. Minutės susikaupimu 
buvo pagerbti mirusieji klubo 
nariai: Tomas Leonas, F. Juod
ka, Jonas Adomėnas, Emilija 
Survilienė, Zofija Žibutienė ir 
Jonas Pečiulis. Vienbalsiai 
priėmus numatytą dienotvarkę, 
pirm. pakvietė susirinkimui 
vadovauti Kazį Čiurinską ir 
sekretoriauti Alex Zaka. K 
Ciurinskas padėkojo visiems na
riams už pasitikėjimą. 

Turėjome du visuotinius narių 
susir inkimus, tr is valdybos 
posėdžius. Buvo suruoštos dvi 
gegužinės, kurios praėjo su geru 
pasisekimu. Gautas pelnas buvo 
paskirstytas paremti spaudą, 

x V a k a r o n ė apie Lietuva 
penktadienį, balandžio 20 d. 
Jaunimo centro kavinėje. Vaka 
ronę ruošia Chicagos sendrau 
giai ateitininkai. 

(sk) 

x L ie tuvo je , Š i a u l i u o s e , 
p a r d u o d a m a s n a m a s , perve
dant dolerius į JAV banką. Na
mas mūrinis, bendra plotas 100 
kv. metrų; su patogumais. Tei
rautis: L i thuan ia , Vi lnius , 
Ta ikos 142-5. Lilia Luiftienė. 
tel. 42-28-90. 

(sk> 

x Pasaul io Lietuvių cent ro 
taryba ir valdyba širdingai 
dėkoja Gediminui Bielskui. 
Aleksui Kara l iūnui . Liudui 
Slėniui . Antanui J a n o n i u i ir 
J u o z u i Masiuliui už labai 
gražiai įrengtą PI C moterų 
prausyklą. Jie savo nuoširdžia 
ir pasiaukojusia veikla daug 
prisideda prie Pasaulio Lietuvių 
centro išlaikymo, prie jo svar 
biausio tikslo — lietuvybės iš
saugojimo. Linkime jums nenu 
ilsti ir toliau sėkminga' darbuo
tis mūsų visų labui. 

(sk) 

radijo valandėles ir kitas in
stitucijas. Aukos paskirstytos 
sekančiai: Vlikui, Altui, Balfui, 
Lietuvos aidams, Margučiui, 
S iu tu i . Draugui . Lietuvių 
Balsui, Laisvajai Lietuvai, San
darai ir Kronikai. Viso buvo 
aukota 365 dol. Alex Žakas per
skaitė rūpestingai paruoštą 
Revizijos komisijos atskaitomy
bės Aktą, rodantį, kad klubo 
veiklos metai buvo pelningi, 
Aktas buvo vienbalsiai priim
tas. Vietoje mirusio J. Adomėno 
i revizijos komisiją buvo priim
tas Kazys Rožanskas užimti ir 
baigtojo kadenciją. Į klubą įstojo 
nauji nariai Jean Banienė, ir 
Albinas Banys. Linkime jiems 
geriausios sėkmės organi
zuotame gyvenime. Užjaučiame 
sergančius narius dr. P. Sileikį 
ir Alex Degutį: l inkime 
sustiprėti sveikatoje. Dviejų 
metų terminui buvo vienbalsiai 
patvirtinta valdyba ir komisijos. 
Valdyba sudaro: Alex Navar
dauskas — pirm., Alfonsas Ciče-
lis-vicepirm., Steve Rudokas 
sekretorius Jonas Krumplys 
iždininkas. Revizijos komisija: 
Alex Žakas pirm.. Povilas Pes-
kaitis ir Kazys Rožanskas. Pa
rengimų komisiją sudaro: 
Petras Benešius vadovas, Stasė 
Rudokas, Elena Kundrotas, 
Dolores Čičelis ir C. Navar
dauskas. 

Spalio 28 dieną bus surengta 
gegužinė Oktoberfest. Visus 
maloniai prašome paremti šį 
vienintelį parengimą savo at
silankymu. Kas galite paauko-
kit ir fantu loterijai. Bus šokiai, 
kuriems gros K. Ramanausko 
orkestras. Veiks baras su svai
ginančiais ir gaivinančiais gė
rimais, o šeimininkes vaišins 
skaniais valgiais. 

Pusmetinis nariu susirin
kimas bus lapkričio 4 dieną, 
sekmadienį, Jaunimo centre. 
Metinis susirinkimas — 1991 m. 
kovo 10 d 

A. 

Seselė Francesca Walls. pranciskieciij vienuolijos narė, buvusi St. Francis 
akademijos Whitehall trisdešimt metu mokytoja užsiima velykinių margučiu 
dažymu ir marginimu pagal lietuviškus papročius ir lietuviška mena 

IS ARTI IR TOLI 
J . A . V A L S T Y B Ė S E 

— Los Angeles i r apyl ink ių 
l ietuviai j au dvi savai tes nenu
t rūkstamai skambina į Baltuo
sius rūmus, siunčia telegramas, 
rašo la iškus p rez iden tu i ir 
Kongreso nar iams . Remdami 
HCR 289, visiems kongresma-
nams te legramas pas iuntė Lie
tuvių Bendruomenė ir Baltų 
Laisvės lyga. Iš Tautos fondo 
įgaliotinio A. Markevič iaus 
įstaigos, Algimantui Žemaitai
čiui vadovaujant, grupė žmonių 
vykdė skambin imus Atstovų 
rūmų nar iams. Į akciją buvo 
įjungta ir l i tuanistinė mokykla. 
Altos žmonės veikė irgi t a pačia 
kryptimi. Didžiausią naštą šioje 
veikloje nešė J o n a s Matulai t is , 
kuris vienas pasiuntė kelis šim
tus užsakytų te legramų. 

— Vilius S r u o g i n i s , Algio ir 
Aldonos Sruoginių sūnus , kovo 
24 d. buvo New Yorke apklau
sinėjamas CNN televizijos sto
ties ir labai puikiai atsakinėjo, 
tiksliai pasakydamas , ko nori 
Lietuva — nepriklausomybės ir 
Amerikos pripažinimo. 

— N o m e d a Bieliauskaitė— 
Kuodienė , savo dėdės dr. Vy
tauto Bieliausko iškviesta, at
vyko į Ameriką aplankyti gimi
nių ir artimųjų. J i gyveno Cin-
c inna t i , VVashingtone, 
Baltimorėje. New Yorke. J i yra 
psichologė ir p r ik lauso an
sambliui ,,Musieum musicum". 

K A N A D O J E 

— A. a. V i t o l d a s V i k t o r a s 
G u d r i ū n a s , 73 m. amžiaus, 
mirė Sudburg vasar io 23 d. Čia 
vertėsi viešbučių ir motelių biz
niu. Paliko nul iūdime sūnus 
Petrą ir Viktorą, dukrą Rūtą ir 
brolį Edmundą Vokietijoje. 

— Ž u v a u t o j ų k l u b a s Sud-
bury, Ont., balandžio 7 d. suren
gė savo 25 metų minėjimą. 
Meninę programą atl iko Ona 
Vindašienė ir Valė Tautkevi-
čienė iš VVindsoro. 

— W i n n i p e g o , M a n . , l ietu
viai paminėjo Lietuvos Ne
priklausomybę pamaldomis Šv. 
Kaz imiero bažnyč io je , k u r 
pamaldas at laikė prel. J. Berta-
šius. Salėje t rumpa i kalbėjo LB 
pirm. J. Grabys. Meninę pro
gramą atliko viešnia iš Hamil
tono E. Kudabienė ir daini
ninkai V. Povilonis ir V. Drutys. 
Minėjimas buvo nufilmuotas 
televizijai ir la ikraščiui ,,Free 
Press". 

— A.a . P r a n c i š k a Neve-
r a u s k a i t ė - G o r i e n ė , 79 metų 
amžiaus, mirė Montrealyje kovo 
11 d. Po pamaldų Aušros Var
tų bažnyčioje palaidota Notre 
Dame des Neigęs kapinėse. 
Nuliūdime liko vyras, sūnus ir 
duktė su šeimomis ir giminės. 

— A. a. K l e m a s Meižys , 62 
metų amžiaus, mirė Londone 
lapkričio 21 d. Palaidotas Šv. 
Petro kapinėse. 

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

Tel. (1-312) 776-5162 
14300 S. Bell Rd., lockport. IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibai t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-«700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak 
Sestad 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 

Sestad i^niais ir vakarais 
paga' susitarimą 

A D V O K A T A S 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave., St«. 18-2 
Hinsdale, IL 60521 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos Dagai susitarimą 

\ 


