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Kristaus Prisikėlimo šventėje linkime visiems lietuviams 
dvasinės stiprybės ir grįžimo prie mūsų tėvų bei protėvių ugdytų vertybių! 

.Tapome daug kuo 
panašūs į Nykryžiuotąjį... 

99 

tačiau nepalaužti..." 
Penktadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Balandžio 16 d. (Elta) 
— „Šiandien švenčiame ne tik 
Kristaus Prisikėlimą, bet ir 
savo prisikėlimo gražiąją viltį. 
Tikėjimas ir krikštas mus tikrai 
įjungia į Viešpaties gyvenimo, 
kančios ir prisikėlimo slėpinį. 
Mes esame pašaukti ir įgalinti 
naujam gyvenimui". 

„Jau šešis šimtus metų mūsų 
tautos dvasią ugdė Kristaus ti
kėjimas, jo darbų ir aukos atmi
nimas. Tapome daug kuo pana
šūs į Nukryžiuotąjį: žeminami ir 
varginami, tačiau nepalaužti, 
po ilgų priespaudos dešimtme
čių ir šimtmečių prisikeliantys 
laisvam gyvenimui. Pasitikėda
mi Kristumi — Dievo tiesa ir 
Dievo stiprybe, nenusilenkda
vome prievartai, mokėjome 
kantriai ištverti ir nekeršyti. 
Dalydamiesi Velykų džiaugs
mu, kvieskime vieni kitus grįžti 
prie tų vertybių, kurios ugdė 
mūsų tėvų ir protėvių dvasią". 
(Iš Lietuvos vyskupų velykinio 
laiško). i, ^_. 

Suomijos Respublikos 
prezidento viešnagė 

Balandžio 15 dieną į Lietuvą 
su oficialiu darbo vizitu buvo 
atvykęs Suomijos Respublikos 
prezidentas Mauno Koivisto. 

Po trumpo poilsio Suomijos 
prezidentas susitiko su Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninku Vytautu Landsbergiu. 
Valstybių vadovai beveik va
landą kalbėjosi dviese. Pasi
baigus pokalbiui, Mauno Koi
visto ir Vytautas Landsbergis 
žurnalistams pareiškė, kad 
susitikimas buvo abipusiškai 
naudingas — aptartos Baltijos 
regiono šalių problemos, taip 
pat Suomijos ir Lietuvos poli
tinio, ekonominio ir kultūrinio 
bendradarbiavimo reikalai. 

Suomijos Respublikos prezi
dento garbei svečių namuose 
surengti pietūs. Kalbas pasakė 
Vytautas Landsbergis ir Mauno 
Koivisto. 
' Aukštasis svečias ir jį lydintys 
oficialūs asmenys Vyriausybės 
rūmuose susitiko su Lietuvos 
ministru pirmininku Gediminu 
Vagnoriumi. Premjeras nuošir
džiai padėkojo prezidentui už 
Suomijos paramą steigiant 
Baltijos šalių investicijų fondą, 
iniciatyvą nutiesti automagis
tralę „Via-Baltica", taip pat 
paramą Helsinkio pasitarime. 
Prezidentas ir ministras pirmi
ninkas konstatavo, kad ryšium 
su nestabilia situacija nepri
klausomų valstybių sandraugos 
šalyse, ir visų pirma Rusijoje, 
Suomija ir Lietuva patiria eko
nominių sunkumų. Jie aptarė 
ekonominę padėtį savo šalyse, 
pasikeitė nuomonėmis dėl alter
natyvių sprendimų jai stabi
lizuoti. 

„Suomijos prezidento Mauno 
Koivisto vizitas į Lietuvą yra 
reikšmingas dalykas, ypač 
tur in t galvoje ankstesnę 
rezervuotą Suomijos vyriau
sybės laikyseną Lietuvos 
atžvilgiu, pasakė Aukščiau
siosios Tarybos pirmininko 
pavaduotojas Bronislovas Kuz

mickas. — Beje, ta laikysena yra 
visiškai suprantama. Sis vizitas 
rodo ketinimą plėtoti Lietuvos 
— Suomijos santykius aukščiau
siuoju lygiu ir įvairiose srityse". 

Lietuvos vyriausybėje 
Vyriausybė pritarė Ekono

mikos ministerijos parengtam 
projektui dėl prioritetinių 
Lietuvos ūkio vystymo krypčių 
— tai energetikos kompleksas, 
transporto, ryšių ir informatikos 
sistemos. Tarp jų ir žemės ūkis 
bei paslaugų infrastruktūra. 
Valstybė rems gyvenamųjų na
mų statybos, pramonės rekon
strukcijos, linų ūkio ir per
dirbimo odų ir kailių bei far
macijos pramonės, žemės gel
mių išteklių įsisavinimo bei 
vietinių žaliavų ir atliekų 
panaudojimo tautines progra
mas. 

Priimtas nutarimas dėl 
valstybinės kalbos mokėjimo 
kvalifikacijų nustatymo ir sutei
kimo ir patvirtinta valstybinės 
kalbos mokymo programa, įcuri 
sudarytų sąlygas Lietuvos 
kitakalbiams išmokti ar bent 
pakankamai pramokti lietuvių 
kalbą. 

Vyriausybė priėmė nutarimą 
dėl lengvatų ir kompensacijų 
teikimo naudojantis valstybinio 
transporto priemonėmis, kurių 
nepigios paslaugos nuo gegužės 
1 d. brangsta daugiau nei du 
kartus. Dieninių skyrių studen
tai nuo šiol turi teisę įsigyti 
mėnesinius vardinius bilietus 
miesto transportui su 80 
procentų nuolaida. Nuo rugsėjo 
1 d. iki liepos 1 d. priemiesti-
niuos autobusuose ir vietinio su
sisiekimo traukiniuose bilietus 
jie pirks už pusę kainos. 
Nemokamai minėtu transportu 
galės naudotis vaikai našlaičiai. 
Lengvatos važiuoti valstybiniu 
transportu taip pat bus taiko
mos invalidams ir kitiems 
socialiai remtiniems asmenims, 
policijos ir krašto apsaugos, kai 
kuriems kitiems specifinės pa
skirties valstybės tarnybų pa
reigūnams. 

Sandraugos valstybėms 
reikia 44 bilijonų 

Lietuva, Latvija, Estija Tarptautinio 
Pinigų fondo plane 

Velykų rytas Lietuvoje Telesforas Valius — medžio raižinys 

Užsieniečių internavimui buvo 
skirtas „Neringos" viešbutis 

Naujas Mokslų Akademijos 
prezidentas 

Dabar Vilniaus universiteto 
prorektorius, akademikas Bene
diktas Juodka užima dar vieną 
— Lietuvos Mokslų Akademijos 
prezidento postą. Jo kandida
tūrą slaptu balsvimu palaikė 
daugiau kaip du trečdaliai 
rinkimuose dalyvavusių akade
mikų, narių korespondentų ir 
narių ekspertų. Buvęs prezi
dentas Juras Požėla savo 
kandidatūros nebeiškėlė. 

49 metų biochemikas Bene
diktas Juodka — žinomas moks-
lininkas, ne kartą buvo 
kviečiamas skaityti paskaitų į 
daugelį užsienio šalių, stažavo
si JAV. Savo rinkiminėje kalbo
je jis pažymėjo, kad Mokslų 
Akademija turi palaikyti glau
desnius ryšius su Lietuvos 
Mokslo Taryba, jai derėtų 
aktyviau imtis vyriausybės 
nepriklausomo eksperto ir 
patarėjo pareigų. 

Vilnius. — Vakar buvo rašy
ta, kaip buvo Lietuvoje ruoštasi 
kovai prieš lietuvius ir kokius 
turėtų suimti asmenis KGB 
saugumas. Žurnalistas Algirdas 
Endriukaitis pateikia toliau 
įdomias informacijas „Lietuvos 
aide". 

Užsieniečių internavimui, iš
siuntimui arba judėjimo suvar
žymui Vilniaus miesto vykdo
mojo komiteto 1986.11.25 spren
dimu numatytas „Neringos" 
viešbutis. Šį darbą prireikus 
vykdys VRM darbuotojai, kurie 
atvyks gavę sutartą signalą. 

Lietuvos KGB pirmininkas 
generolas majoras R. Marcinkus 
1990.11.2 į sąrašą ypatingai 
pavojingų asmenų karo atveju 
siūlo įtraukti ekstremistinių ir 
antisocialistinių organizacijų 
lyderius, Šaulių sąjungos, 
„Jaunosios Lietuvos", LLL 
vadovus ir aktyvistus, stambius 
šešėlinės ekonomikos vertelgas. 

Maskvos vadovai teiraujasi, 
kokios operatyvinių kovinių 
būrių galimybės. 1990.5.21 R. 

Tomas Šernas 
gydysis ligoninėje 
Vilnius. (Elta) - Balandžio 16 

d. į Vokietiją išskrido Tomas 
Šernas, Vilniaus muitinės dar
buotojas, vienintelis likęs gyvas 
iš aštuonių Lietuvos pareigūnų, 
praėjusių metų liepos 31-osios 
rytą užpultų Medininkų pasie
nio poste. 

Aštuonis mėnesius Tomas 
gydėsi Kaune, kur jam buvo 
padarytos dvi operacijos. 
Vokietijoje Tomą Šerną priima 
reabilitacijos centras, kuris 
pritaikytas gydyti pacientus su 
šautinėmis žaizdomis. Kartu su 
juo išvyko ir jo sužadėtinė. Jų 
vestuvės turėjo įvykti praėjusių 
metų rugpjūčio 1, kitą dieną po 
žudynių. 

Marcinkus nurodo, kad Lietuvo
je esą ne daugiau kaip 1,000 
asmenų. Šie būriai galėtų saugoti 
operatyvinius darbuotojus, kai 
jie susitinka su perverbuotais 
ginkluoto pogrindžio asmeni
mis, suima ir saugo žmones, 
saugo KGB pastatus, gali būti 
vertėjais. Be to prašoma tiems 
būriams šskirti automobilius 
GAZ-66 ir UAZ 

Specialus štabas 
Papulkininkiai V. Cižovas ir 

A. Kaboiovas 1990.11.26 
parašė pažymą apie mobili
zacinių klausimų sprendimą 
1989 melais. Pratybose ope
ratyvinės Lietuvos KGB grupės 
pranešime perdavimui sugaišta 
50 min., ožmonių susirinkimui 
1 vai. 43 tnin.. o operatyvinei 
tardymo grupei atitinkamai 1 
vai. 26 nin. ir 2 valandos. 
Tikimasi panaudot i 3,310 
rezervinii. agentų ypatingajam 
periodui. 

KGB sjugumui užtikrinti 
sudarytas specialus štabas, 
kuriam \adovauja Lietuvos 
KGB pirmininko pavaduotojas 
C. Capliias. Tam paskirta 
ginklų. L vadovaujančių ir 
operatyvu darbuotojų sukurta 
greito reigavimo grupė '38 
žmonės), įuolatinė 7 asmenų 
operatyviiė kovinė grupė, šios 
grupės l a r i a i apmokyti . 
apginklu»ti ir paruošti 
konkretiens veiksmams. 

Ginklai į Vilnių 
1990 m. covo 10 d. sustiprin 

ta KGB pistato apsauga — jį 
saugo dar ir pasienio kuopa (80 
vyrų). Pasienio būrys (12 
žmonių) smgojo Kauno KGB 
pastatą i' l igoninę. KGB 
žargonu, padėt is „tapo 
sudėtinga'" Tai reiškia, kad 
bloga. Rintomų į Lietuvos Res 
publikos Aikščiausiąją Tarybą 
rezultatai buvo numanomi. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Amerika ėmėsi diploma
tinių žygių taikos klausimu 
buvusioje Jugoslavijos Bosni-
jos-Herzegovinos respublikoje, 
įspėdama Serbijos vadovybę 
susilaikyti nuo puolamųjų 
veiksmų ir jos daliniams pasi
traukti iš šios teritorijos. 

— Lenkijos ministras pir
mininkas Jan 01szewski apkal-
tino komunistus, kad jie 
sužalojo Holokausto istoriją, 
pažadėdamas žydams leisti su
sipažinti su archyvuose esama 
medžiaga, liečiančia Lenkijos 
žydų žudymą Antrojo pasaulinio 
karo nacių metais. 

— Afganistano prez. Na-
jibulah buvo pašalintas iš 
pareigų ir sulaikytas, kad nepa-
pabėgtų iš krašto, kai sukilėliai 
partizanai, kovoja už savo kraš
to išlaisvinimą, priartėjo prie 
sostinės Kabulo miesto. Buvo 
sudarvta kariškių ir laisvės 

YVashingtonas. Balandžio 15 
d. — Tarptautinis Pinigų fondas 
sako, jog buvusioji Sovietų Są
junga yra reikalinga 44 bilijonų 
dolerių pagalbos iš užsienio dar 
šiais metais, kad galėtų vykdy
ti perėjimą į verslo ekonomiją. 

Pirmą kartą apytikriai ap
skaičiuotą sumą paminėjo 
Michel Camdessus, vykdomasis 
to fondo direktorius. Apskai
čiavimą atliko Amerikos ir 
Vokietijos ekspertai, jog Rusijai 
vienai reikia 24 bilijonų, o 
kitoms buvusioms 14 respubli
kų reikia dar 20 bilijonų dolerių 
iš Vakarų. Didelė dalis tų sumų 
būsią išleista maisto pro
duktams ir įvairioms dalims. 

Rusijai tereikia mažiau 
Bet Tarptautinio Pinigų fon

do oficialūs pareigūnai sako, 
jog 14-kos respublikų 130 
milijonų žmonėms, įskaitant ir 
tris Baltijos valstybes — Estiją, 
Latviją ir Lietuvą — reikia 
daugiau finansinės pagalbos im
portui, negu šimtui penkiasde
šimt milijonų žmonių Rusijoje. 
Rusijai reikia mažesnės 
finansinės paramos, nes ji 
daugiau eksportuoja į užsienį 
alyvos, natūraliųjų dujų ir 
mašinų, kai kitos respublikos 
yra reikalingos daugiau impor
tuojamų gėrybių, ypač energijai 
pagaminti reikalingų medžiagų. 

Spaudos konferencijoj Tarp
tautinio Pinigų fondo vyriau
siojoje būstinėje Camdessus pa
sakė, jog per 4 metus buvę sovie
tiniai kraštai bus reikalingi iš 
viso daugiau kaip 100 bilijonų 
dolerių paramos iš Tarptautinio 

valstybių. Jis apskaičiavo, kad 
fondas galės paskolinti nuo 25 
iki 30 bilijonų, o Pasaulinis 
bankas nuo 12 iki 15 bilijonų 
dolerių. Amerikiečių oficialūs 
žmonės sako, jog Septynių 
didžiųjų grupė jau diskutavo 
pagalbos klausimą 14-kai 
respublikų, išskyrus Rusiją, 
kuriai vienai dar šiais metais 
reikia bent 12 bilijonų dol. 

Vyriausybė padės 
vyriausybei 

Fondo pareigūnai sako, jog 
Amerika ir Europos Bendrijos 
valstybės diskutuoja, kad 
parūpintų 7 bilijonų paramą 
tiesiog iš vyriausybės vyriau
sybei, įskaitant ir prez. Busho 
žadėtą 500 milijonų kreditą kas
dienio vartojimo prekėms. 
Amerika viena kasmet teikia 15 
bilijonų paramą užsienio vals
tybėms. Pavyzdžiui Indija, kuri 
turi maždaug 850 milijonus gy
ventojų, gauna 1.65 bilijonus 
paramos. 

Camdessus, kalbėdamas 
Georgetown universitete, 
pasakė, jog to fondo 156 nariai 
savo balsavimu patvirtins Rusi
ją ir kitas 13 respublikų nariais 
laiku, kad jie balandžio 27 
dienos posėdyje jau būtų pilni 
nariai. Tik Azerbaidžano narys
tės prašymas yra sulaikytas, 
kadangi nėra pakankamo bend
radarbiavimo bei ryšio su Baku, 
tos respublikos sostinės vy
riausybe. Camdessus taip pat 
pasakė, jog Fondo oficialūs parei
gūnai skris į Maskvą gegužės 
mėnesį susitarti su Rusija, o 
liepos mėnesį jau turėtų ta 

Pinigų fondo, Pasaulinio banko pagalba plaukti visais kanalais 
ir Septynių didžiųjų industrinių į uostus bei aerouostus. 

Įdomi „Lietuvos aido" publikacija 
Vilnius. (Elta) - Balandžio 16 

d. „Lietuvos aide" spausdina
mas Lietuvos SSR KGB šifrote-
legramos vertimas, kurioje 
rašoma: „1986 m. birželio 20 
šilumlaiviu „Gruzija" į Odesos 
uostą atvyksta laikraščio „Mos-
cow News" korespondentas 
New Yorke Kavaliauskas Vi-

kovotojų vadų koalicija, kuri liūs, Kazevič, gimęs 1951 me-
pakeitė prezidento poziciją, tais, kuris mūsų prašymu vežasi 
Afganistano Užsienio reikalų lietuvių emigrantų naccentrų 
ministras Abdul Wakil pranešė, dokumentus, spausdi-- s 
jog slaptosios policijos vadas ir n i u s i r 

prezidentas su savo broliu ir ar- reakcinės 
timaisiais norėjo ketvirtadienį sąlėkių sąrašais. Jų vykdomo-
2 vai. ryto pabėgti, bet aero
uoste buvo partizanų sulaiky
tas. 

videokasetes su 
emigracijos dalies 

mentus, grąžina tėvynėn emi
gracijos autorių paveikslus ir 
skulptūras". 

Šioje šifrogramoje. skirtoje 2 
Vyriausiosios valdybos virši
ninko pavaduotojui generolui 
majorui Kuchlijevui B .C , 
prašoma pagalbos per vyriau
siosios muitinės valdybos 
galimybes praleisti į SSSR 
nurodytas medžiagas ir daiktus. 

— Kabule, Afganistano sos
tinėje, nežiūrint istorinių 
įvykių, kai buvo suimtas prez. 
Nahjibullah, kaip praneša 
Reuterio žinių agentūra, buvo 
ramu. Kabule yra pusantro 
milijono gyventojų. 

1990 m. sausio 4 d. Marijam
polės saugumo majoras V. 
Savickas gavo nurodymą iš 
Vilniaus sukauptus zonos gink
lus išvežti į Vilnių: 120 
Kalašnikovo automatų, 15 
rankinių kulkosvaidžių, 50 
pistoletų. 150.000 šovinių. 

mis priemonėmis, emigrantų 
vadovų pasisakymais, kurie bus 
panaudoti operatyviame darbe. 

Be to , instancijų užsakymu, 
Kavaliauskas V.K. veža pro
gresyvių lietuvių emigrantų 
organizacijų archyvinius doku-

— Jegor Gaidar, kai tik 
Liaudies Kongresas pritarė 
reformų planui, tuoj sukvietė 
Rusijos ministrų posėdį, ir 40 
minučių metu aptarė sekančius 
įsakymus persitvarkant į naują 
gyvenimo būdą. 

— Ukraina ir Rusija susitarė 
dėl laivyno Juodojoje jūroje ir 
dėl branduolinių ginklų, kurie 
bus pervesti Rusijos 
Respublikos žinion. 

KALENDORIUS 

Balandžio 18 d.: Didysis 
Šeštadienis. Apolonijus, Eit-
vilas. Eleuterijus, Girmantė. 
Totilė. 

Balandžio 19 d.: Kristaus 
Prisikėlimo šventė. Simonas. 
Aistė, Eirimas, Leontina. Laz
dynas, Nomgaila. 

Balandžio 20 d.: Marcijonas. 
Agnė, Eisvydė. Goštautas, Teo
doras, Lazdonė. 

Balandžio 21 d.: Anzelmas. 
Amalija. Krivis, Milgedas. Skal
vė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:08, leidžiasi 7:33. 
Temperatūra šeštadienį 56 1.. 
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SVEIKI SULAUKĘ ŠV. VELYKŲ! 

Nuoširdžiai sveikinu visą ateitininkų šeimą Tėvynėje ir išeivįjoje 
Šv. Velykų proga, linkėdamas, kad prisikėlusio Kristaus šviesa 
prasiskverbtų pro mūsų kasdieną ir pasiektų mūsų asmens gelmes, 
mus padrąsindama ir įkvėpdama. Dabar Lietuvai labai reikalingi 
gyvąją dvasią ir pasiaukoję asmenys. Nelaukime pakvietimo, bet 
atsistokime ryžtingai mūsų tautos dvasinį prisikėlimą skelbiančiųjų 
pirmose gretose, kur Kristus yra visokios veiklos centre, lyg švyturys, 
rodąs kelią ir nepaliaujamai mus gaivinąs ir uždegąs. 

kun. dr. Valdemaras M. Cukuras, 
Federacijos Dvasios Vadas 

* * * 

VELYKOS — tai triumfališka Kristaus pergalės prieš mirtį 
šventė, tuo pačiu — tai ir žmogaus dvasinio atgimimo šventė, kurią 
švenčiame kartu su pirmaisiais pavasario žiedais. 

Ateitininkų sąjūdis, dar šio šimtmečio pradžioje prisidėjęs prie 
mūsų tautos dvasinio atgimimo, ir dabar, jau naujam gyvenimui 
prisikėlusioje Lietuvoje, tą dvasinį jos atgimimą ir vėl žadina, ugdo 
ir stiprina 

Velykų švenčių proga sveikiname viso pasaulio ateitininkus ir 
ateitininkes — Lietuvoje ir užjos ribų, linkėdami entuziazmo ir iš
tvermės visuose jų darbuose! 

Ateitininkų Federacijos valdyba 

* * 

Linksmų Šv. Velykų Jaunųjų Ateitininkų sąjungai, o jums, 
broliai ir seserys Lietuvoje, Prisikėlusio Kristaus palaimos. 

Jaunųjų Ateitininkų sąjungos centro valdyba 

» * * 

Laukais ateina pavasaris. Grįžta paukščiai, suka lizdus. Gamta 
prisikelia — Kristus kartu su ja kviečia ir mus prisikelti, nuga
lėti mirtį ir žengsi į naują gyvenimą, kupiną nuotykių, didžių 
darbų, laisvės, meilės ir džiaugsmo. Sveikiname ateitininkus ir 
visus geros valios žmones Velykų proga — lai kiekvienas iš mūsų 
patiria Velykų siunčiamą laisvę ir ramybę. 

Studentų ateitininkų sąjunga 

0 0 0 

Mieli ateitininkijos broliai ir seserys, Kristaus Prisikėlimo 
dvasia tepakelia mūsų mintis ir dvasią, tesustiprina mūsų meilę 
prisikėlusiai lietuvių tautai. 

Melskimės, kad mūsų vadams būtų suteikta ištvermė ir išmintis 
visuose jų darbuose, ypač sprendžiant ateitininkijos atkūrimo ir 
stiprinimo darbus. 

Ateitininkų Sendraugių sąjungos 
centro valdyba 

0 0 0 

Kristaus Prisikėlimo šventės proga džiaugsmingai sveikiname 
visą ateitininkiškąją šeimą, linkėdami su viltimi žvelgti į savo 
Tėvynės ir savo organizacijos ateitį; atgimti Kristuje, kaip pavasarį 
gamta atgimsta, ir tvirtai žengti savo kilnių idealų keliu! 

ateities" redakcija ir administracija 

0 0 0 
r 

„Iš Ateitininkų Gyvenimo" skyriaus „Drauge" visiems mieliems 
bendradarbiams ir skaitytojams, „Draugo" redakcijai ir ad
ministracijai linkiu džiaugsmingų šv. Velykų. 

Mieli broliai ir seserys Lietuvoje, tegul skamba linksmas Aleliu
ja jūsų širdyse šventą Velykų rytą ir prisikėlęs Kristus testiprina 
ir palengvina jūsų gyvenimą 

Jonas Žadeikis, 
Skyriaus redaktorius 

Linksmų Velykų 

SU MEILE ŽVELGIU Į 
ATEITININKUS 

PREL. JUOZAS PRUNSKIS 

Tik 7,561 km iki Vilniaus — Nijolės Sadūnaitės namų. Nijolė Sadūnaitė ir 
Romualdas Kriaučiūnas prie kelrodžio Dainavoje. 

Vienas iš uoliausių mūsų 
visuomenininkų — St. Lūšys — 
labai taikliai buvo paskelbęs: 

— Kaip seniau, taip ir dabar, 
ateitininkai, kaip meteoras, 
išsiveržė iš ūkanų ir traukia 
paskui save lietuvių katalikų 
visuomenę. 

Tai šventa t iesa, kurią 
galėčiau paliudyti per 74 metus 
būdamas ateitininku ir stebė
damas šio sąjūdžio pastangas ir 
įnašą į Lietuvos gyvenimą. Juk 
didžioii dalis Lietuvos karo 
mokyklos pirmosios laidos ka
rininkų — tų kovotojų dėl 
Lietuvos laisvės — buvo atei
tininkai. Nepriklausomos Lietu
vos atkūrimo 1918 m. didelė 
dalis vadovų buvo ateitininkai. 

Į šį sąjūdį Utenoje ir įsi
jungiau kaip tik tais metais. 
Mielas mūsų globėjas buvo 
kapelionas kun. V. Butvilą, 
vėliau — komunistų kankinys. 
Jis negailėjo laiko jaunimui. At
simenu, susikvies mus į savo 
kambarį klebonijoje ir surengs 
pianino koncertą. Buvo tikrai 
muzikalus. 

Ateitininkai vedė mane į pla
tesnius visuomeninius vieške
lius. Buvau išrinktas kiekvie
nam susirinkimui referuoti apie 
didžiuosius pasaulio politinius 
ir kitokius įvykius. Besimokant 
Rokiškio gimnazijoje, mes, atei
tininkai (mūsų tarpe ir da
bartinis vysk. Ant. Deksnys) 
dideliu uolumu organiza
vome skautus. 

Tačiau ypatingai ateitininkų 
meilę aukštiesiems principams 
ir pasišventimą Lietuvos gero
vei teko stebėti, kai buvau 
pakviestas redaguoti dienraštį 
„XX Amžių", kurio redakcinį 
kolektyvą tada sudarėme: J. 
Ambrazevičius-Brazaitis, dr. Pr. 
Dielininkaitis, dr. J. Grinius, dr. 
Z. Ivinskis, kun. prof. St. Yla, 
dr. Ant. Maceina, dr. Ign. 
Skrupskelis. Tai buvo nuosta
baus idealizmo, ypatingo pasi
šventimo, didelio išsilavinimo 
žmonės, išauklėti Vakarų uni
versitetuose ir pasiryžę savo 
atradimus toje krikščioniškoje 
pažangioje kultūroje perkelti į 
Lietuvą. Visi jie buvo atei
tininkai. Mums patarimais ir 
raštais dar talkino prof. Pr. Do
vydaitis, prof. Pr. Kuraitis, prof. 
J. Eretas, prof. K. Pakštas, prof. 
St. Šalkauskis. Ir man, beveik 
per ketvertą metų drauge dir
bant, teko stebėti, kaip nuosta
biai praturtina asmenybes atei-
tininkiškoji Dievo ir Lietuvos 
meile švytinti pasaulėžiūra. 
Viskas vyko pagal Pr. Dovy
daičio skelbiamą šūkį: 

„Siekti šventumo, bet drauge 
suvokti naują šventumo požymį: 
inteligentinį Kristaus dvasioje 
darbą šių dienų visuomenėje". 

Visas tas sąjūdis teikė daug 
vilties ateičiai. Vėliau tai vaiz
džiai nusakė Almis Jūragis: 

— Verias angos Ateities, dar

bo, džiaugsmo ir vilties. 
Paskutiniu metu dar kartą 

peržiūrėjau istorinę medžiagą 
mūsų surinktą į knygą „Atei
tininkai komunistų ir nacių 
kankiniai". Čia gal net apie sep
tyni šimtai ateitininkų ir jų 
šeimų, ištremtų į Sibirą, 
kankinamų vergų darbo la
geriuose, žudomų šaltyje ir ba
du paskutiniai atodūsiai. Tai 
ašaromis ir krauju rašytas 
Dievo ir Lietuvos meilės tes
tamentas. Teisingai sakoma, 
kad komunistai bijo tų, kurie 
nebijo mirti. Ateitininkija ir 
išgudė tokias asmenybes. Jų 
Sibiro taigose be kryželių išmė
tyti kapai privalo visada pasi
likti mūsų širdyse, kad tęstume 
tą kovą ir auką, kurią jie vykdė. 

Giliai prasmingi yra dr. J. 
Griniaus žodžiai: 

— Visiems ateitininkams no
rėčiau linkėti būti žemės druska 
pasaulyje ir pirmiausia Lietuvo
je... Be krikščioniškos druskos 
gyvenimas pradeda pūti ir 
dvokti. 

Ir dabar, stebėdami išeivijos 
gyvenimą, mes matome atei
tininkus daugelyje pirmau
jančių visuomeninio, bend
ruomeninio gyvenimo postų. Ir 
tai didelės reikšmės ir svarbos 
dalykas. Tą kalbingai išryškino 
prof. St. Šalkauskis savo ateiti
ninkų vadove tardamas: 

— Jei su Aušra yra surištas 
tautinis atgimimas, tai su Atei
timi dera surišti dvasinis mūsų 
atgimimas. Dvasinis atgimimas 
ne tik neneigia, bet remiasi pir
muoju — tautiniu atgimimu, 
suteikdamas jam net gilesnę 
prasmę. 

Tarp naujai iškilusiais ateiti
ninkijos šviesiais žiburiais, 
turime prisiminti kardinolą V. 
Sladkevičių. Jis 1989 m. 
lapkričio mėnesį alkuriama-
jame ateitininkų suvažiavime 
pasakė: 

— Mano gyvenime didžiau
sias įvykis buvo 1931 ii., kai aš, 
11 metų berniukas, įsijungiau 
į ateitininkų šeimą k tuomet 
supratau, kad tikėjimas yra ne 
vien katekizmą išmokti, bet 
reikia gyventi tikėjimu. Mes pa
jutome, ką reiškiat gyventi 
tikėjimu, ką reiškia viską at
naujinti Kristuje, t a i buvo 
patys gražiausi, galim* sakyt, ir 
reikšmingiausi gyvenimo 
metai. 

Gilų ateitininkijosį įprasmi
nimą, ryškias ateitininko da
bar t ies gyvenimd gaires 
paskelbė prof. Ant. Maceina: 

Seniau ateitininkai pateisino 
savo vardą gindami Dievą ir 
Bažnyčią nuo stalpneldiškų 
puolimų. Dabar ir ĄjeMyye jie 
galės pateisinti savdvardą tik 
tada, kai vykdys mei|ės dėsnį ir 
tuo aktyviai kurs Elevo kara
lystę, nes tik šit<kiu būdu 
sulaužys naujųjų stabmeldžių 
nesidomėjimą krilpčionišku 

Dievu. Per meilės darbus mes 
atskleisime moderniam pa
sauliui savo religijos grožį ir 
prasmę. 

Reikia dar pridėti, kad šiuo 
keliu eidami mes ne tik savo 
tautą vėsime šviesiais gerovės 
ir laimės vieškeliais, bet ir patys 
savo dienas pratur t insime 
skaidriais pasitenkinimo ir 
džiaugsmo šviesuliais. 
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U N A S A. 8 I D R Y 8 , M.D. 
Ophthalmologas/Akių Chirurgas 

2636 W. 71at St. 
312-436-6666 

4 1 4 t W. 63rd St. 
312-735-770* 

Chicago. IL 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAODALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

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

507 S. Gllbert, LaGranga, IL. 
Tai. (708) 352-4487 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. L incoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympla Flelds, ! l l . 
Tel. (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

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

Raz. (1-312)778-7679 
Kab. (1-312) 582-0221 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD 
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

900 Ravtnla PI. 
Ortand Park, IL •• • 

Tai. 708-349-0887 
Priklauso Christ ir Palos Comm. ligoninėms 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 N. Cass A M , Ste. B, tel. (708) 512-0084 
Westmont, IL 60559 

Valandos pagal susitarimą 

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

SPECIALYBĖ — širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos. 

Sąskaitas siunčiame tiesiog Į Medicare 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
T a i . (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

Ksb. (1-312) 735-4477; 
Hmx. (708)248-0067; arba (708)246 6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

ligos ir chirurgija 
Holy Cross, 2701 W. 68 St.. Chicago 

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

Tol. (708) 423-0313, 425-93S3 
Valandos pagal susitarimą 

6132 8. Kedzle A v a . , Chicago 
(1 -312) 778-6969 arba (1 -312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGUA 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Tel. 815-723-0353 

217 E 127stSt 
Lemont. IL 60439 

Tel.(708) 257-2265 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberto Road 
Hlckory Hllls 

Tel. (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

rftfflffy M#4tCfl CHOlC 
217 E. 127 St. — Lemont. IL 60439 
P"klauso Palos Community Hosp'tal <t 

S'iver Cross Hosp'tal 
Valandos pagal susitarimą 

Tol. (70*) 267-2268 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312) 767-7575 
5790 Archer Ava. 

(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

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

Gydytojai ir chirurgai 
Anestezijos Ir t 

gydymo 
Sherman ligonine, Elgin.-IL 

Tai. 708 888-8976 

DR. DANA M. SAUKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W . Carmak R d . 
W e s t c h * « t * r . IL 6 0 1 5 3 

Tai . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susi tar imą 

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

3*00 W. tS St. Tol. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd. 3 v. p.p.-7 v.v., antrd. 12:30-3 v p p 
trečd. uždarytaa. ketvd 1-3 v.p.p . penktd 

ir sestd. 9 v r-12 v.p.p 

Ksb. tsl. (1-312) 585-0348; 
Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

K a b . t a i . ( 1 -312 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES L IGOS 

7 7 2 2 S . Kadz ia A v a . , 
C h i c a g o , III. 6 0 6 5 2 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D 

CESAR J . HERRERA, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 VV. 55 St., Chicago, IL 
Tai . (1-312) 476-2112 

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS I 3 0 S 
CHIRURGI A 

6132 S. Kedzte, Chicago, III. 
Tai. (1-312) 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgln. I I I . 60120 
Tol. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hlckory Hllls, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava . , Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
186 N. Mlchlgan A v a . , Sutte 324 Ir 

8635 S. Pulaskl Rd . , Chicago, IL 
81 St. Ir Kean Ava. , Justlcs. IL 

Tai . (1-312) 585-2980 (veikia 24 va i ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 at Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm. 2-7. Antr. ir 

ketv. 9-12. Penkt. 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adam* 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 W*at A v a . , Ortand Park 
708-349-8100 

10 W. Mart in. Napervllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel.: 706-887-8383 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai.: antr 1-4 v p p ;r ketv 2-5 v. 
šešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. (1-312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

PP 

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

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

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

A R A S ŽLIOBA, M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Oood Samarttan Medical Center-

Nepervlile Cempue 
1020 C. Ogden Ava., Sutte 310, 

Napervllle IL 60583 
Tai. 1-708-5270090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel (1-312) 586-3166 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

745 Weet 63rd Street 
Vai.: pirm , antr. ketv ir ponkt 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Didžiosios šventės — 

KRISTUS 
PRISIKĖLĖ 

Kasmet ateina ir praeina di
džiosios šventės — Velykos. 
Nors ilgą laiką okupantas buvo 
uždraudęs jas švęsti, bet jų dva
sia ir mintis neišnyko iš tautos 
širdžių, juo labiau tos šventės 
buvo prisimenamos išeivijoje. 
Kai kur Velykų šventės supuola 
su vasara ar rudeniu, bet ir ten 
lietuviai jas prisimena savomis 
tradicijomis ir sava išimtine 
prasme, kad jas žinotų ir jų 
vaikai. Pietų Amerikos ar Aust
ralijos lietuviai šias šventes iš
gyvena gal ne taip jautriai, nes 
vietinis gyvenimas eina kitu 
keliu. Bet ir ten tiek vyresnie
ji, tiek jaunieji susimąsto apie 
Kristaus prisikėlimo paslaptį, 
nors ji ne visuomet ir ne 
vienodai daro įspūdį. 

Velykų šventes išgyvena skir
tingai kiekviena krikščioniška 
religija. Juo labiau tai išgyvena 
nukrikščionėję arba krikščio
nybės visai nepažįstą. Abe
jingumas prisikėlimu vyrauja 
jau nuo senų laikų. Ne visiem 
Dievo Dvasia duoda reikiamos 
išminties suprasti didžiąsias 
žmogaus ir Dievo paslaptis. Jau 
senaisiais laikais apaštalas šv. 
Paulius skundėsi: „Nes ir žydai 
reikalauja stebuklų, ir graikai 
ieško išminties; bet mes 
skelbiame Kristų, prikaltąjį ant 
kryžiaus, kurs žydams, tiesa, 
yra papiktinimas, o pagonims 
paikybė, bet pašauktiesiems, 
kaip žydams, taip ir graikams, 
Kristų, Dievo galybę ir Dievo 
išmintį" (1 Kor. 1,22-24). 

Nūnai reikia eiti per pasaulį 
ir pamatyti krikščionių tikėjimą 
prisikėlusiu Kristumi. Tai pri
mena ypač didžiosios šventės, 
kai gamta keičiasi, kai po žie
mos šalčių ir apmirimo keliasi 
žolė, gėlė, medis. Kristaus 
prisikėlimas nėra tik pavasario 
apraiška. Kristus atėjo į pasau
lį su žmonėmis gyventi, nešti jų 
vargus ir, nors buvo be nuo
dėmės, kentėti nuodėmingo 
gyvenimo išdavas — mirti ant 
kryžiaus, kad savo Prisikėlimu 
parodytų žmonėms dievišką 
galią ir nesuprantamą meilę 
kūriniui. 

* * * 

SUŽALOTI IR UŽTERŠTI 
LIETUVOS MIŠKAI 

Reikės atstatyti na tūra lų gamtos grožį 

Rimties valandėlei 

PRISIKĖLIMAS - NE 
PASAKA 

Ano meto Kristaus prisikė
limu tikėjo visi apaštalai, Jė
zaus mokiniai, nors ir jie 
netikėjo aklai ir tik kitų 
pasakymu. Jie žinojo, kad prisi
kėlimu yra užtvirtintas Kris
taus mokslas žemėje, kad paro
doma Dievo meilė ir išmintis 
kūriniams. Prisikėlimas vėliau 
bus akstinas apaštalus bausti, 
nes jie jau nesilaikė senos žydų 
skelbiamos tradicijos, parisiejų 
ir Rašto žinovų mokslų. Jei pra
džioje ir Kristaus prisikėlimas, 
net pasirodymas apaštalams ir 
kitiems mokiniams nebuvo dar 
tikras pasiryžimas mirti už tą 
tikėjimą, tai pamažu pri
sikėlimo paslaptis įaugo apaš
taluose, mokiniuose ir minioje, 
sekusioje Kristaus gyvenimu ir 
mokslu. 

Ypač tai ryšku iš apaštalo 
Tomo, kuris nematė pirmojo Jė
zaus pasirodymo. Ypač ryšku iš 
vėlesnio apaštalo šv. Pauliaus 
pasakymų apie prisikėlimą, ku
rio jis nematė, bet kuriuo tikėjo 
net iki mirties. „Aš primenu 
jums, broliai, Evangeliją, kuria 
jums skelbiau, kurią jūs 
priėmėte, kurioje ir stovite, 
kuria ir būsite išganyti, jei ją 
laikote taip, kaip jums skelbiau, 
nebent jūs būtumėte veltui 

įtikėję. Nes aš jums padaviau... 
kad Kristus numirė už mūsų 
nuodėmes... kad buvo palaidotas 
ir kad prisikėlė trečią dieną" (1 
Kr. 15, 2-4). Bet šv. Paulius pri
deda: „Jeigu nėra mirusiųjų 
prisikėlimo, tai nė Kristus 
neprisikėlė. O jei Kristus 
neprisikėlė, tai mūsų skelbimas 
yra tuščias, tuščias ir jūsų 
tikėjimas" (1 Kr. 15, 13-14). 

Bet tikrai Kristus prisikėlė ir 
pasirodė apaštalams ir mo
kiniams. Šv. Pauliui jis pasi
rodė pask iaus ia i , nes jis 
anksčiau persekiojo Kristaus 
Bažnyčią. Bet dėl prisikėlimo 
išlaikymo ir skelbimo, dėl Kris
taus mokslo įgyvendinimo savy
je ir kituose šv. Paulius atidavė 
gyvybę, dirbo sunkiausius dar
bus, buvo surakintas kalėjime. 
Niekada jis neišsižadėjo nei 
Kristaus, nei jo Prisikėlimo, nei 
jo mokslo, kurį skelbė žydams ir 
pagonims. Jis norėjo, kad ir jie 
sektų Dievo Pasiuntinį ir 
suprastų Dievo meilę nusikal
tusiam žmogui, siunčiant net 
savo Sūnų į žemę tarp žmonių. 

* * * 

Pris ikėl imas gamtoje ir 
prisikėlimas žmonėse šiomis 
dienomis dažnai aiškinamas ki
taip, negu buvo aiškinamas 
daugelį praėjusių metų. 
Kūniškas gamtos prisikėlimas 
keičiasi pagal vietą ir laiką. 
Nesikeičia tas tikrasis Kristaus 
Prisikėlimas, — tai yra ne gam
tos dėsnių pakeitimas, bet mir
ties nugalėjimas. 

Nugalėti mirtį norėtų kiekvie
nas žmogus. Bet ne kiekvienas 
nori t ikėt i Kristaus nauju 
gyvenimu, Kristaus pasirodymu 
apaštalams ir mokiniams, net 
priešui Sauliui, vėliau tapusiu 
Paulium. Nenori tuo tikėti, nes 
reikia keisti gyvenimo būdą, 
reikia saugotis nuodėmės, 
nepasiduoti silpnybei, negyven
ti tik žemės gyvenimu. Gyve
nimo pakeitimas yra didžioji 
Velykų ir jose Kristaus Prisikė
limo iš numirusiųjų prasmė 
žmogui, gyvenančiam laiki
nume, šioje žemėje. 

Didžioji Prisikėlimo šventė 
nėra t ik pakartojimas to 
prisikėlimo, kuris buvo gyvai 
jaučiamas, kuriuo buvo abejo
jama ir netikima, kuris buvo 
daugelio apgavystės ženklas. 
Prisikėlimas nėra tik primini
mas, kad Kristus atėjo į pasaulį, 
žmonių tarpan kaip žmogus. Jė
zus Kristus buvo Dievas ir 
nenustojo būti Dievu, nepasi
traukė iš švenčiausios Trejybės 
danguje. Dievo Pasiuntinys, 
seniai pažadėtas, atėjo į žemę ne 
nustebinti žmones ir padaryti 
juos naujo tikėjimo išpažinėjais. 
Dievo Sūnus nepalietė pirmie
siems žmonėms Dievo duotos 
laisvos valios. Jis leido žmogui, 
Dievo kūriniui, sekti Kristumi, 
kurį Dievas siuntė kentėti su 
žmogumi, mirti kaip žmogui ir 
prisikelt i kaip Žmogui ir 
Dievui. 

Šiandien Jėzus Kristus yra 
tas pats Dievo Sūnus, kurį 
Tėvas siuntė tarp nusikaltusių 
žmonių. Tas pats, kuris prisi
ėmė nusikaltusio savo kūrinio 
nuodėmes, už jas mirė. Bet silp
ną ir į nusikaltimus palinkusį 
žmogų, savo brolį ir sesę, sutvir
tino savo Prisikėlimu, gyve
nimu danguje ir pasilikimu 
žmonių tarpe iki pasaulio pabai
gos. 

P r . Gr. 

Svetimos valstybės kariauna, 
žiauriai užteršusi Lietuvos 
žemę, daug nuostolio padarė jos 
miškams. Sakoma, kad daugely
je vietų eidamas susiduri su tos 
armijos sargybomis, aptvarais, 
grėsmingais užrašais ir ženk
lais. Lietuvoje yra apie pusan
tro šimto svetimos kariuomenės 
objektų, kurie užima apie 70 
tūkstančių hektarų plotą. Dau
giausia jie yra užmaskuoti 
miškuose. Jausdamiesi užimto 
krašto šeimininkais, jie pa-
sisrinkdavo tuos objektus savo 
nuožiūra, atseit vadovauda
miesi gynybos interesais. 

Daug žemių buvo paimta ar
mijos žinion pirmaisiais pokario 
dešimtmečiais. Ukmergės, 
Jonavos, Plungės, Tauragės ir 
kituose rajonuose buvo įren
giamos aikštelės raketoms. 
Pasirašius sutartį dėl vidutinio 
nuotolio raketų, tos raketos 
buvo išvežtos, bet duobės nunio
kotuose miškuose pasiliko. 

Pariečių karinėje girinin
kijoje, kuri yra prie Lietuvos-
Gudijos sienos, dar praėjusių 
metų pabaigoje svetimos ka
riuomenės kariškiai iškirto apie 
pusantro tūkstančio hektarų 
miškų. Nors lietuviai protes
tavo, bet jų nebuvo paisoma. 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Maždaug tokį miško plotą šiek 
tiek anksčiau karinės pajėgos 
išnaikino Gaižiūnuose. Čia buvo 
įrengta desantininkų bazė. 
Iškirsto miško vietoje liko tik 
užpelkėję kelmynai. 

Miškuose prie bilutės įrengta 
tankų aikštė ir šaudykla; 5 
tūkstančių hektarų poligonas 
yra Kai r ių miške. P r i e š 
maždaug 15 metų kariškiai 
užėmė didelius plotus Kazlų 
Rūdos miškuose. Ten įrengtas 
didžiulis aerodromas ir de
santininkų aikštė. Išnaikinta 
apie 6 tūkstančiai hektarų 
puikaus miško. 

Netoli Vilniaus prie Pabradės 
ka r inė girininkija y r a 
užėmusi 16 tūkstančių hek
tarų miško, kuriame įrengtas 
tankų poligonas. Čia treniruo
jasi Šiaurės miestelio tankistai. 

Mišką treniruotėms naudoja, 
jį naikindami, ir karinė aviaci
ja; lėktuvai dažniausia atskren
da iš Daugpilio. Pagrindinis 
aviacijos poligonas yra Rūdnin
kų miškų masyve. Kadaise 
buvusios vešlios girios vidurys 
buvo paverstas baisia dykviete. 
Vasaros metu aviacijai atlie-

Seattle ir visos Washingtor o valstijos pirmininke Irena Blekytė su Amerikos 
ambasadorium Lietuvai Darryl Johnson, kūr iau įteikia lietuvaitės Loret-
tos Wamer tapybos darbą po susitikimo su lieiuviais Seattle mieste. 

kant pra t imus, uždegamas 
miškas. Kilę gaisrai išnaikina 
daug vertingos miško medžigos 
ir jaunuolynų. 

Rūdninkai dar žinomi dekora
cine baze, pavaizduojančia 
plačiai išgarsintus Genriko Zi
mano raudonųjų partizanų „žy
gius" . Šios partizanų grupės 
pasigyrimu Pietų Lietuvoje 
buvo susprogdinta dešimtys 
tiltų, šimtai nuverstų ešalonų, 
tūkstančiais išnaikintų priešų... 
Dabar atidengiama, kad tai 
buvęs tik propagandinis muilo 
burbulas. 

Rūdninkų miško pakraštyje 
buvo įsikūręs Pirčiupio kaimas, 
kurio gyventojai buvo nepa
lankūs raudoniesiems parti
zanams. 1944 m. sovietiniai 
desant in inkai - partizanai 
išprovokavo vokiečius, juos 
užpuldami. Tada vokiečiai 
sudegino Pirčiupio kaimą su 
gyvais žmonėmis. 1960 m. žu
dynių aukoms buvo pastatytas 
Pirčiupyje paminklas (skulp
torius G. Jokubonis). Komu
nistinėje Lietuvoje buvo melag
ingai paskelbta, kad Pirčiupio 
tragedijos kaltininkai yra vo
kiečiai ir lietuviai fašistai. 

Rūdninkų miškai naikinami. 
Dar neseniai atsiųsti iš Latvijos 
statybos batalijono kareiviai 
kirto mišką ir vežė rąstus į 
Jašiūnų geležinkelio stotį. Pa
k rau t i į t raukin ius rąstai 
vežami į gamyklas, daugiausia 
į Sovietską. Miškai kertami ir 
kitose vietose: Pabradėje, Parie-
čėje ir kitose girininkijose. 

Atliekant aviacijos pratimus 
Rūdninkų miške yra žuvę daug 
sovietų lakūnų, jų tarpe net 
Černiachovskio divizijos vadas. 
Išmestos iš lėktuvų bombos kar
tais krisdavo ne į taikinius, bet 
žmonių apgyvendintose vietose, 
viena net netoli Šalčininkų 
kolūkio trobesių. 

Miškų vaizdas baisus. 
Apanglėję, liepsnų nulaižyti 
kamienai, kitur — sviedinių 
nukapotos pušų viršūnės. 
Miškas pavers tas baisiu 
sąvartynu: lėktuvų kuro bakai, 
mokomosios bombos, įvairios 
metalinės skeveldros, dėžės, 
skardinės, tepaluoti uždangalai, 
surūdijusios mašinos, toliau — 
jau nenaudojami tankai, kurie 
tarnauja kaip aviacijos taiki
niai. Kai svetima armija apleis 
Lietuvą, bus daug darbo miškus 
išvalyti ir dykvietes apsodinti 
medeliais. 

Pasakoja, kad Rūdininkų gi
rioje slėpėsi 1863 m. sukilėliai, 
kurie atkakliai priešinosi caro 
kariuomenei. Kad rusai galėtų 
atgabenti patrankas, miške 

Jėzus mirė pakabintas ant 
kryžiaus penktadienį. Jis mirė 
anksčiau negu du nusikaltėliai 
šalia jo. Jis buvo nukankintas 
plakimu, erškėčiais, kryžiaus 
nešimu. Ir jį tik sekmadienio 
rytą galėjo aplankyti pamal
džios ir Jėzų sekusios moterys, 
patepti jo kūną kvepalais, ap
raudoti praradusios tą, kuriame 
buvo sudėjusios visas savo viltis 
ir tikėjimą. Bet nuėjusios prie 
kapo uolos jos nieko nerado, tik 
drobules ir skarą, kuriomis jo 
šventas kūnas buvo suvyniotas. 

Atsitiko tai, ko jos nesitikėjo 
ir net negalvojo. Jos buvo tik 
susirūpinusios, kas galėjo taip 
anksti paimti jų Mokytojo kūną, 
kai „štai du vyru žibančiais rū
bais atsistojo prie jų. Kam 
ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? 
Jo nėra čia; jis prisikėlė" (Lk 
24, 4-6). 

Kad tikrai Jėzus prisikėlė, 
kad tikrai jau yra tarp gyvųjų, 
juodu dar abejojančioms mo
terims paaiškino: .Atsiminkite, 
kaip jis jums kalbėjo, dar tebe
būdamas Galilėjoje, ir sakė: 
Reikia, kad žmogaus Sūnus 
būtų įduotas į žmonių nusi
dėjėlių rankas, būtų prikaltas 
ant kryžiaus ir trečiąją dieną 
prisikeltų. Tuomet jos atsiminė 
jo žodžius" (Lk 24, 6-8). Jos 
įtikėjo ir patvirtino tai, ką jau 
žinojo, jos norėjo pranešti 
apaštalams, kurie taip pat 
gyveno abejonėmis, nors jau 
buvo visi susirinkę kartu. „Tos 
žinios pasirodė jiems lyg tuščios 
pasakos, ir jie joms netikėjo. 
Tačiau Petras atsikėlęs nubėgo 
pas kapą ir pasilenkęs pamatė 
tik padėtas marškas; jis parėjo 
nustebęs tuo, kas buvo atsitikę" 
(Lk. 24, 12). 

O kaip į įvykį žiūrėjo kunigai, 
šventyklos sargai ir parisiejai? 
Tai antra liudininkų pusė, kuri 
paliudija prisikėlimą savo blo-

buvo iškirsta 7 kilometrų il
gumo juosta. Prie tilto per 
Merkį stovi medžio skulptūra su 
varpu ir užrašu: „1863 m. šiose 
apylinkėse įvyko mūšiai tarp 
sukilėlių ir caro kariuomenės". 

Lietuvos žmonės laukia, kad 
kuo greičiau būtų išvesta 
svetima kariuomenė. Tada bus 
išvalyti ir atželdinti miškai, 
atstatytas natūralus gamtos 
grožis, kuriuo miela bus pasi
gėrėti didmiesčių atostogau-
tojams ir užsienio svečiams. 
Svetimšaliai, apsilankę 
Lietuvoje, susižavi jos gamta. 
Manoma, kad atsistačiusi 
Lietuva galės plačiai išvystyti 
turizmą. Svetimųjų padaryta 
Lietuvos gamtai žala, jų 
kariuomenei išsikėlus, reikės 
nedelsiant atitaisyti. 

giu. Ir evangelistas šv. Matas 
aiškiai sako: „Kai kurie sargai 
atėjo į miestą ir pasakė vyriau
siems kunigams visa, kas buvo 
atsi t ikę. Jie, susirinkę su 
vyresniaisiais ir pasitarę, davė 
kareiviams daug pinigų, tar
dami: Sakykite, kad jo moky
tiniai atėjo ir ji pavogė mums 
pamiegant. Ir jei apie tai išgirs
tų valdovas, mes jį perkalbė
sime ir apsaugosime jus nuo pa
vojaus" (Mt. 28,11-14). Nors tą 
gandą išnešiojo tik žydų vy
resnieji ir parisiejai, bet iki šiol 
yra sekančių jais, nešančių tik 
gandus, nors ten tebuvo ir te
bėra tik tuščios pasakos. Bet 
pasakomis lengviau tikėti, nes 
jų turiniu nereikia gyventi. O 
Kristaus gyvenimas, mirtis ir 
prisikėlimas reikalauja taisyti 
gyvenimą, nuolat tobulėti savo 
Mokytojo pavyzdžiu. 

Jėzaus mokinys Petras, kuris 
netikėjo, kai moterys kalbėjo 
apie jo prisikėlimą, kai prieš tai 
jį iš baimes buvo išdavęs jo 
išsižadėdamas, po Šventosios 
Dvasios atsiuntimo drąsiai 
kalba visai tautai: „Mes esame 
viso to liudytojai, viso to, ką jis 
darė žydų šalyje ir Jeruzalėje. Jį 
nužudė, pakabinę ant medžio. 
Dievas jį prikėlė trečiąją dieną 
ir davė jam apsireikšti, ne visai 
tautai, bet Dievo iš anksto 
paskirt iems liudytojams — 
mums, kurie valgėme ir gėrėme 
su juo po jo prisikėlimo iš 
numirusiųjų" (Apd. 10, 39-41). 

Šv. Petras jau nebijojo pri
sipažinti, kad jis buvo Jėzaus 
mokinys. Vėliau jis atidavė ir 
savo gyvybę už Kristų, jo 
Evangeliją, jo prisikėlimą ir 
nuolat inį gyvenimą su 
žmonėmis, kad jie galėtų taip 
pat, kaip ir apaštalai, valgyti ir 
gerti su juo kartu. O apaštalas 
šv. Paulius jau tiesiog ragina 
krikščionis prisiminti Jėzaus 
mirtį ir jausti, kad jis yra jo mir
tis ir jo gyvybė. „Taigi, sako šv. 
Paulius, jei jūs prisikėlėte drau
ge su Kristumi, ieškokite, kas 
yra aukštai, kur Kristus sėdi 
Dievo dešinėje; pamėgkite tai , 
kas yra aukštai, ne kas žemėje. 
Nes jūs esate numirę, ir jūsų 
gyvenimas yra paslėptas su 
Kristumi Dievuje. Kada pasi
rodys Kristus, jūsų gyvybė, 
tuomet ir jūs pasirodysite drau
ge su juo garbėje" (Kl. 3, 1-4). 

Šv. Paulius nori pasakyti, kad 
mūsų tobulybė, mūsų dvasinė 
gyvybė, mūsų garbė yra miru
siame ir prisikėlusiame Kris
tuje. Jį turime sekti per kryžių 
ir mirtį, kad su juo drauge ir 
priskeltumėm, nes Jėzaus gyve
nimas yra Dievuje, o mūsų 
gyvenimas Dievuje per Kristų. 

P . A. 

Savo sąžinės paneigimas yra 
pagrindinės mūsų vertybės 
paneigimas ir todėl didžiausias 
žmogaus nuosmukis. 

A. Maceina 

Viešpatie, te visi mūsų darbai 
prasideda su tavo įkvėpimu, 
tęsiasi su tavo pagalba ir tepa
siekia tobulumą, tavo vedami. 

Anonimas 

SĄLYČIAI SU KOMUNISTAIS 
VYTAUTAS VOLERTAS 
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— Ar ir Jūs, mane vežiodamas, kartu eisite 

melstis? 
— Aš lauke palauksiu. 
— Matote... Bažnyčių bijote! 
— Jokių prietarų nebijau, nebijau ir šių. O kas 

nori, lai meldžiasi. 
— Gerai. Prileiskim, kad aš esu mokytoja Lietu

voje. Prieš pamokas kasdien užsuku į bažnyčią. Ką Jūs 
į tai? 

— Žinoma, kad taip demonstruotis negalima. Bet 
kartais ir čia žiūrima pro pirštus. Kapsuke... a, 
Vilniaus universitete yra trys seni profesoriai, jų tarpe 
ir toks Juška. Viešai eina į bažnyčias, o kartais visi 
trys susėda kavinėje ir garsiai keikia komunizmą. 
Nieko jiems nedaro. Seni. kvaili. 

— Girdėjau, kad Jūs, kaip ir Žiugžda, mielai 
pakenkiate Lietuvai. 

— Ką Jūs, ponia... Kaip galite mane lydinti su tuo 
seniu... — šluostėsi ašaras. — Visur noriu Lietuvai 
padėti! Ir čia tuo tikslu atvažiavau. Bet mes galime išsi
laikyti tik Sovietų Sąjungoje, kitos išeities nėra. Tokia 
ten galybė, o kas mes? 

— Juk Sovietų Sąjunga pati nieko neturi. Stinga 
maisto, prekių... 

— Kokių prekių stinga? Visko užtenka! Ir kokių 
gerų yra... Pavyzdžiui, matau, turite gražią apyrankę. 
O Lietuvoje aš Jums gražesnę gaučiau. 

— Tikrai? 
— Atvažiuokite ir pamatysite. Šiame krašte aš esu 

niekas, bet ten — o, o! 
— Bijau, kad į Sibirą neišgabentų, Lietuvoje 

atsiradus. 
— Nieko dabar į Sibirą negabena. Buvo padaryta 

didelė klaida, tiesa. Bet šiandien jau kitokie laikai. O 
jei Jūsų vyrą, dar beveik vaiką, buvo suėmę už 
kažkokius lapelius, nesąmoningai platintus, tai 
šiandien tik pasijuokti galima. Jūs visi esate mums 
nesuprantami. Sėdite čia, vargstate, o Lietuvoje 
turėtumėte pagarbias pozicijas. Vis tiek jau baigiate 
nutautėti, vaikai nekalba lietuviškai. Veltui eina visas 
Jūsų užsispyrimas. 

Dabar ir aš neiškenčiau, nes kaip tik tuo metu iš 
lituanistinės mokyklos grįžo mūsų vaikai ir žengė pro 
duris. 

— Berniukai, ateikite ir susipažinkite su svečiu iš 
Lietuvos! — šūktelėjau. — Papasakokite, ką šiandien 
mokykloje veikėte! 

Si demonstracija ilgai nesitęsė, bet jos užteko. Mūsų 

Nieko neatsakė. O šiandien jis ir mes žinome, kad 
šimtmečio nereikėjo. Nuo to pokalbio iki Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo ir Sovietijos galo praėjo 
vos septyniolika metų. Buvo visiškai aišku, kad šis 
žmogus savo abiem rankom stengėsi laikyti ko
munizmo rūmą ir dirbo okupantui. Jei pasakojimas 
apie jo tėvą, dėdę ir auklėjimą buvo tiesa, jo nusi
teikimas darėsi suprantamas. Ar jis pakenkė savam 
kraštui, nežinau. Gal tik labai mažai. Jo asmenybė 
atrodė nesudėtinga, kai kur gal net naivoka. Ste
bėjausi, kad šis asmuo pasiekė tokį svarbų postą. 
Menkai sugebėjo ginti savo įsitikinimus, ypač tais atve
jais, kur neturėjo komunistinės propagandos duomenų. 
O kai kur jų buvo prisirankiojęs pakankamai. Kai nusi
stebėjome, kad tokia turtinga šalis — akmens anglis, 
nafta, spalvotieji metalai — skursta ir nemoka tvarky
tis, jis šoko Sovietiją ginti — žemės turtai esą giliai ir 
neprieinamose vietose, klimatas žiaurus, caras nebuvo 
pravedęs kelių ir t.t. Aiškiai jautėme komunizmo su
programuotą galvoseną. 

Daviau jam didelį glėbį mano prenumeruojamų 
žurnalų („Transactions on Communications", „Tran-
sactions on Antennas" ir kt.), vieną kitą technikinę 
knygą, vieną kitą asmenišką dovanėlę. Išvažiuodamas 

svečias pamatė, kad išeivių vaikai kalba gal neblogiau prižadėjo, kad iš Vilniaus aplankys mano senus tėvus 
kaip jo paties prieauglis. 

— Kaip galvojate? — paklausiau. - Kiek viduti
niškai šiems berniukams teks gyventi? O ar nemano
te, kad ir jų vaikai kalbės lietuviškai? Užtikrinu: dar 
visą šimtmetį išeivija skaudins lietuvos komunistams 
ir okupantui galvas. 

Žodį ištesėjo. Už kelių savaičių pasiekė Vilniaus uni
versiteto kvietimas man ir žmonai mėnesį lankytis 
Lietuvoje ir su savo srities specialistais pasidalinti 
žiniomis paskaitų keliu. Abiems buvo laiduojamas vieš
buty kambarys ir maistas. 

(Bus daugiau) 

! 
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HORIZONTAI 
STOVĖJAU ANT 

LIETUVOS ŽEMĖS 
Lietuvos valstybinės operos 

solistai Lietuvių fondo kovo 25 
d. Baltimorėje suruošto kon
certo proga kelias dienas pralei
do Washingtono-Baltimorės 
apyl inkėse, JAV sostinėje 
aplankydami Lietuvos amba
sadą bei Kennedy centrą. Vaclo
vui Daunorui ir Robertui Bekio-
niui t a s vietas teko aplankyti 
pirmą kartą. 

Sol. V. Daunoras paklaustas, 
kokį įspūdį jam padarė Lietuvos 
ambasada ir sostinės meno 
šventovė — Kennedy centras, 
atsakė; 

— Tai du skirtingi jausmai. 
Vienas jausmas, kai aš įžengiau 
į Lietuvos ambasadą. Aš 
niekuomet gyvenime joje ne
buvau. Mane užvaldė savotiš
kas jausmas, kurio iki mirties 
neužmiršiu. Tai yra, kad aš sto
vėjau Washingtone ant Lietu
vos žemės. Čia buvo mano žemė. 
Aš troškau visą gyvenimą šito 
žingsnio. Ir man šita nepri
klausomybės galimybė leido 
atsistoti ant tos lietuviškos 
žemės. Nuostabus ambasa
dorius Lozoraitis. Jį pamilom 
Lietuvoje, dabar susitikom am
basadoje Washingtone. Aš, kaip 
lietuvis, didžiuojuosi, kad mes 
turime tokį ambasadorių. O 
Kennedy centras! Aš buvau Lin-
colno centre ir kitur. Bet Ken
nedy cent re nuos tabu : 
kompaktiškai išdėstytos visos 
«alės, visi žanrai. Mus, kaip 
'svečius, vadovybės atstovai 
vedžiojo į atskiras sales, į scenas 
įėjom, labai nuodugniai apžiū
rėjom ir bent man asmeniškai 
padarė labai didelį įspūdį. 

Kai tą patį klausimą pa
teikiau pianistui R. Bekioniui, 
jis pasakojo: . .. 

— Įspūdžiai puikūs. Didžiau
sias įspūdis tai pats Lozoraitis, 
kuris, man atrodo, nepaprastai 
puikus Lietuvos atstovas, ir 
tikrai būtų nuostabu, jeigu ir 
kiti mūsų respublikos atstovai 
užsienyje galėtų ta ip repre
zentuoti Lietuvą, kaip Lozo
raitis. Didžiausias malonumas 
buvo girdėti jo pokalbį su 
mumis, pasidalinti mintimis ir 
nepastebėjom, kaip besikalbant 
praėjo beveik dvi valandos. 
Kiekvienam yra didelė atrakci
ja, kai važiuodamas per Wa-
shingtoną pamatai ir Lietuvos 
vėliavą. Kennedy centras irgi 
padarė labai didelį įspūdį. Čia 
po vienu stogu sujungta tiek 
salių ir tas viskas taip puikiai 
išspręsta. Apžiūrėjom visas 
sales ir išėjom su geriausiais 
įspūdžiais, — pasakojo pianistas, 
kiek atsitolinęs nuo L Milkevi
čiūtės traukdamas cigaretės 
dūmą. 0 aš pagalvojau: gerai, 
kad kalbamės Baltimorėje, nes 
Washingtone nedaug tokių 
vietų, kur galima rūkyti. 

APIE CHICAGOS 
LIETUVIŲ O P E R A 

Tuo tarpu Irenai Milkevičiū
tei šis apsilankymas Lietuvos 
ambasadoje nebebuvo pirmas. 
Tad pokalbis nukrypo į jos 
prisiminimus apie Chicagos 
Lietuvių operą. Nieko nelaukus 
ji atsakė, kad prisiminimai 
patys didžiausi. „Prisimenu, — 
pasakojo ji — kai pirmą kartą 
atvažiavau, koks didingas buvo 
mano sutikimas. Atėjo pasitikti 
moterys su taut inia is dra
bužiais, su vaikučiais. Tai man 
buvo tokia šventė, kurios iki šiol 
negaliu užmiršti. Ir tikrai pa
galvojus aš visada didžiuojuo
si, kad lietuviai taip toli gyven
dami sugebėjo net ir operą 
sukurti ir per tiek metų ją 
išlaikyti. Ir kviečia dainininkus 
profesionalus, kurie išmoksta 
savo partiją lietuviškai (...) Iš 
viso yra nuostabu, kad lietuviai 
tokią operą išlaiko". 

— Kaip žiūrit į tokios apim
ties operos, kaip Verdi „Otelio" 

pastatymą? 
— Į priekį aš bijau kalbėti. 

Norėčiau palinkėti tik sėkmės." 
Jeigu viskaslgerai pavyktų, tai 
būtų nuostabus pastatymas. 

Paskui besikalbant su soliste 
I. Milkevičiūte mintys nukrypo 
į praėjusių metų bendrus Chica
gos Lietuvių ir Vilniaus operos 
spektaklius Vilniaus scenoje, 
kuriuose bendromis_ jėgomis 
scenon buvo išvesta „I Lituani" 
opera. Pasak I. Milkevičiūtės, 
„buvo didelė šventė užtai, kad 
pirmą kartą Lietuvos scenoje 
mes bendrai susijungę pastatėm 
operą ,1 Lituani-Lietuviai'. Tai 
t i k r a i buvo didelė šventė 
Lietuvoje", — su pasididžiavimu 
ir ši l tumu pasakojo solistė 
Baltimorės Lietuvių namuose 
svečiams menininkams iš Lietu
vos suruoštos vakarienės metu. 
Toji solistė, kurią ateinantį 
sekmadienį nemažai lietuvių ir 
jų draugų girdės dainuojančią 
„Otelio" operoje. ~\' 

LIETUVIAI 
CALIFORNIJOJE 

ĮSPŪDINGAS KONCERTAS 

JAUNYSTĖS BIČIULIO 
NETEKUS * * 

Šhį metų. Lietuvių fondo, 
baliaus pmgramoje turėjome 
ptjogą dar kartą pasiklausyti 
iškiliųjų Lietuvos Operos solistų 
Vaclovo ; Daunoras ir̂ - Irenos 
Milkevičiūtės dainavimo, kaip 
ir juos. palydinčio pianisto 
Roberto Bekionio ypač puikių 
piano'solo kūrinių įtarpų. Jų 
koncertinė kelionė nusidriekė 
per visą Ameriką, pasiekdama 
ir Los Angeles. Nors tai nebuvo 
pirmiausias jų pasirodymas 

, ifcūsų padangėje, įspūdis buvo . 
'v neabejotipai puikus. į į 

Pradžiai R. Bekionis 
pasirinko labai subtilius M.K. 
Čiurlionio Preliudus, 
sužavėdamas visus savo 
įspūdinga technika ir jautrumu. 
Vaclovas Daunoras savo dainos 
pradžioje išėjo . su... stipria 
deklamaciją/ skirta paminėti 
sausio .'mėnesio žiauriems 
"įvykiams Lifetuvoje,-,pereidamas 

r, 4 ''galingą V. Jurgučio dainą 
„Tylos nėra", - žodž. VI. 
•Šimkaus, ir > „Pokalbį su 

• • kaukole'-'*-iš ciklo „Kareivio 
laiškai"., labai jausmingai 
užbaigiant ,',už negrįžusius 
maldelę sukalbės kas vakare". 

Irena Milkevičiūtė žavėjo tiek 
žemais, tiek aukštais tonais, 
puikiais perėjimais ir technika: 
„Oi, užkilokit vartelius", — B. 
Dvariono, ž. J , Marcinkevičiaus 
ij-Eglės arija iš V. Klovos „Pi
lėnų". Tada vėl Daunoras su A. 
Bražinsko „Tu išeik pas mane" 
ir "^Benamio dainų" ciklu. 
Pirmąją dalį užbaigę sol. Mil
kevičiūtė su J. Indros „Saulė 
leidžias" ir žinomąja J. Tallat-
Kelpšos „Mano sieloj šiandien 
šventė"-

&#troji dalis buvo jau iš 
pasaulinio repertuaro, tikrai 

solis-

1988.X.8 Horizontuose pavąr-
dės neminėdamas rašiau, kad tų 
metų vieną yasaros sekmadienį 
su svečiu iš Lietuvos apsilan
kėm tuometinėje Lietuvos pa
siuntinybėje Washingtone ir St. 
Lozoraitis parodė čia saugojamą 
rožančių, kurį iš kalinio duonas 
1945 m.. ̂ Panevėžio kalėjiine-
padarė m i ^ i e s sprendimo 
belaukiąs partizanas, Šiandien 
gi sužinojau, kad tas asmuo šir
dies smūgio ištiktas staigiai 
mirė š.m. kovo 31 d. savo 
žmonos tėviškėje Berčiūnuose, 
prie Panevėžio, galiu atskleisti 
ir jo pavardę. Tai mano jaųnyjs-
tės bičiulis vabalninbietis Vy-
tautas Šatas, vieaas iš knygą*-. , r P . ^ _ , _ - _ 
„Lenktynės su šėtonų. v e i k ė j ų ^ ų y fc,hceTtavusių visame 
su kuriuo prasideda pirmas slg^ 
r ius — „Žemės ant gyvojo 
karsto". 

Vytautas Šatas gimė 1923 m. 
Vaba ln inke , kur praleido 
vaikystę ir atostogų dienas. 
Lankydamas Biržų gimnaziją, 
kurią baigė 1941 m., žaidė gim
nazijos krepšinio rinktinėje, o 
vėliau garsiojo Biržų „Vilko" 
komandoje, visos Lietuvos 
pirmenybėse išsikovojusioje 
antrą vietą. Nacių okupacijos 
metais Vilniaus universitetėti 
jį uždarantjStudijavo mediciną. 
1944 m. liepos 22 d. kartu pasi-
t raukėm iš tėviškės, tačiau po 
kelėtos dienų keliai išsiskyrė: aš 
tuo tarpu be laimės bandžiau 
pasitraukti į vakarinę Lietuvos 
dalį, o Vytautas — į tėviškės 
miškus. 1944 m. vėlų rudenį 
Vytautas pateko į raudonar
miečių pasalas, buvo suimtas ir 
nugabentas į Biržų kalėjimą, 
kur buvo ir daugiau suimtų lais
vės kovotojų. Vieną naktį 
kalėjimą užpuolė partizanai ir 
kalinius išvadavo. Kadangi V. 
Šatas buvo patalpintas vieno su
griauto namo rūsyje, tai jo 
nesurado. . . . 

Po to Vytautą išvežė į Pane
vėžio kalėjimą, kur laukdamas 
mirties bausmės ar ilgalaikio iš
trėmimo Sibiran, iš kalinio 
duonos nulipdė minėtą rožan
čių, gan anksti pasiekusį Vaka
rus. Pagaliau kalėjime jam buvo 
paskelbtas sprendimas: 25 
metams ištremiamas į Sibirą. 
Čia pateko į Vorkutą, kur 
viršininkų bei prižiūrėtojų tarpe 
būta ne tik sadistų, bet ir spor
to, ypač futbolo entuziastų. Iš 
kalinių buvo sudaryta futbolo 
komanda, į kurią pateko ir 
Vytautas. Taip bežaisdamas fut
bolą ir vienoje Vorkutos trem
tinių ambulatorijoje eidamas 
felčerio pareigas po aštuonerių 
metų sulaukė Stalino mirties, 
pagaliau ir laisvės, sukurdamas 
šeimą su Vorkutoje tremtį 
praleidusią panevėžiete Danute 
Grybaite. 

Kas galėjo tikėti, kad po 44 
metų, Lietuvai dar tebesant 

EASTER GREETINGS 

pasaulyje ir susilaukusių laurų 
vainiko ir už balsą ir už stilių, 
pajėgumą. Vyravo Verdi arijos 
iš operų „Nabuco", „Ernani", 
„Don Carlo" ir „La Forza del 
Destino", iš Bellini „Normos" ir 
Liszto „EI Trovatore", kur 
koncertinę parafrazę ypač 
puikiai atkūrė mums pianistas 
R. Bekionis. 

Iš viso, programa buvo pa
rinkta labai aukšto tarptautinio 
lygio. Klausytojų reagavimas 
buvo labai palankus, nors 
paprastai verksmingos operinės 
arijos publiką mažiau patrau
kia, negu, pvz. linksmi „Uosta
miesčio muzikantai". Viskas 
turi savo vietą ir savo paskirtį. 
Šis koncertas buvo t ikra 
aukštojo meno šventė. Pabaigai 
išsiprašėme dar ir solo, ir duetą, 
o padėkos žodį tarė Lietuvių fon
do pirm. Violeta Gedgaudienė. 

Po muzikinės dalies ilgai dali
nomės įspūdžiais vakarienės 
metu. Neteko girdėti neigiamų 
žodžių. Visi džiaugėmės pirm. 
Violetos Gedgaudienės ir jos 
„štabo" pastangomis bei gera 
organizacija 

> RKV 

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

SANTA TERESITA VICARITE CHURCH 
Phono: (708) 358-6337 

Rov. Father Rapnael R. Orozco, Vlcar 
35 WMt Wood St., Palatine, Illinois 

Best VVishes To Our Many Friends And Patrons For A Happy Easter 
. •» Courtesy of 

PULASKI SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
3156 S. Morgan Straat, Chlcago, Illinois 

Phone: (312) 927-3500 

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

EDVVARD HINES LUMBER CO. 
Phono: (312) 767-8300 

4626 Wsst 63rd St., Chlcago, Illinois 
Happy Easter From 

MARZANO'S 
128 LANES — OPCN BOWUNG MOST ANYTIME 

MARZANO'S MIAMI BOWL — 5023 8. Archer Ava. — Ption*: (312) 585-8787 
MARZANO'S CLEARING BOW1 5523 W. 63rd St. — Phone: (312) 585-4200 

Coctail Lounges — Grills — Banquet Rooms 
BiKard and Game Rooms — Ample Free Parking 

Best VVishes 
To One And Ali On This Holy Easter Sunday 

T; From 
St . MARY STAR OF THE SEA 

6435 South Kllbourn, Chlcago, Illinois 

Best VVishes To My Many Friends And Associates 
For A Happy Easter 

From 
EDVVARD J . ROSEWELL 

Best VVishes For A 
Happy Easter 

MARTIN MUFFLER SALES 
6547 S. Western Av«. 

Chlcsco, I I I . 
(312) 737-3200 

"The Muffler Pioneer" 

a 

s YourCook County Treasurer 

Best VVishes To Our Many Friends 
For A Happy Easter 

From 
MATAM* UPHOLSTERY 
Phone: (708) 677-9776 

5272 Malr St. 
Skokle, III. 

Best VVishes To Our Many Friends 
On.This Holy Easter Sunday 

Courtesrof 
KIRBY SHEET METAL WORKS 

Phone: (312) 247-6477 
4209 South Westem Avo. 

Chlcago, III. 

Happy Easter 
From 

ELUS CLEANERS 
3028 E. 91st St. 

Chlcago, M . (312) 721-8858 
Serving Chicago Since 1934 

VVedding Govvns Expertly Dry Cleaned 
And Sealed in an Airtight 

VVaterproot Chest 
Ideal VVedding Giftf '" 

Happy Easter 
From 

PARKFOOD 5 UOUOR MART 
2610 W. 71 st S t , Chlcago, III. 

(312) 776-1821 
Open Monday thru Saturday 8 A.M. to 9 P.M. 

Sunday 8 A.M to 6 P.M. 

Best VVishes For A 
Happy Easter 

From the 
ADVANCE UNIFORM CO. 

(312) 922-1797 
1132 S. VVabash 

Chlcago, M. 

Best VVishes To Ali 
For A 

Happy Easter 
Courtesy of 

A FRIEND 
Best VVishes To Ali 

On This Holy Easter Sunday 
HOLY MAME CATHEDRAL 

730 N. Wabs*h 
\f% ww\f9^m%0 f I I I * 

Phone: (312) 787-8040 
Fathor Robort McLaughlin 

OLO FASHIONED CANDIES 
6210Cormak 
B#fwyn, IH. 

(708) 788-8889 
Home of French Cream 

Chocolate Novelties 
Ali Types of Boxed Candies 

Happy Easter 
From 

SENTINEL PAINT 8 
VARNISH CO. 

Phone: (312) 342-1272 
2301 North Pulaskl Road 

Chlcago, IH. 

Best VVishes To Ali 
On This Holy.Easter Sunday 

From 
ST. TARCISSUS CHURCH 

6020 W. ArOmore 
Chfcftco, III. 

(312) 7834228 

Happy Easter 
MODELL FUNERAL HOMES 

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

7710 S. Caas Ava. 
Phone: (708) 852-3595 

Darton, M. 

Happy Easter 
From 

RAY'S THE ULTIMATE 
IN AUTO REFINISHING 

4417-19 S. Kedzh), Chlcago, IH. 
(312) 890-1790 

Domestic & Foreign Body Work 
Insurance Work Invited 

Licensed by City & State 
Mes kalbame lietuviškai 

Best VVishes To One and Ali 
On This Holy Easter Sunday 

From 
ST. DANIEL THE PROPHET CHURCH 

Rav. Fr. Charles F. Kaily, Paator 
Phone: (312) 588-1223 

5330 S. Naahvllle, Chlcago, M. 

Happy Easter 
71 st 8 WESTERN 

CURRENCY EKCHANGE 
7058 S. Westem Ava. , CMeago, IH. 

(312) 676-2721 
Checks Cashed — Money Orders 

VVestern Union — License Renewal 

Happy Easter 
To Our Many Friends 

From the 
ATLAS HEATINO SERVICE 

24 Hour Furnace Cleanlng 8 Rapalr 
Phone: (312) 637-4730 

6709 N. Ohnstead, Chlcago, IH. 

Sovietų Sąjungos irliperijos dali
mi, su atvykusiu iš Alytaus 
Vytautu Šatu galėsim susitikti 
laisvos Amerikos sostinėje, ir jis 
savo akimis pamatys tą istorinį 
suvenyrą, kurį Panevėžio 
kalėjime nulipdė prieš 43 
metus. Visa tai pergyvenęs, 12 
m. praleidęs Vorkutoje, kur 
buvo ištremta ir Čia rašančio 
sesuo, Vytautas man tegalėjo 
tiek pasakyti: laimingas buvau, 
kada tada Biržų kalėjimą 
išlaisvinę partizanai manęs 
nerado. Kitu atveju aš seniai 
būčiau gulėjęs po žeme... 

Warvicke, Rhode Island vals
tijoje, tebegyvena gražaus 
amžiaus sulaukusi Vytauto mo
tina Antanina Šatienė ir brolis 
inž. Donatas Šatas su šeima. 
Užuojauta j iems netekus 
nemažai vargų patyrusio 
sūnaus ir brolio. 

Happy Easter 
From 

STANLEY YURKUS 
2448 W. 71 st. Chlcago. III. 

(312) 737-5629 
"AUDYKLA JUOSTA'-

Lithuanian Costumes Ane Gifts Vnd< 

Happy Easter 
To Our Friends And Associates 

From 
MANIK MOTOR SALES 

(312) 889-6867 
1800 N. Clcoro Avo. 

Chlcago, IN. 

Happy Easter 
To May VVonderfuI 
Lithuanian Friends 

Courtesy of 
INDEPENDENT PAVING CO. 

Bolhvood, IH. 
Phono: (708) 544-7120 

Best Wishes On This 
Holy Easter Sunday 

From 
ST. THECLA CHURCH 

6725 W. Devon Ave. 
Chlcago, IN. 

Happy Easter 
HARABURDA'S BAKBRY 

2820 Bervedero, Wauke«an, IN. 
(708) 249-0091 

i A Full Service Bakery 
OpenTues thru Fri 5:30 A.M. To 5 P.M 

Saturday 5:30 A.M. To 4 P.M. 

Happy JEaster 
DAINA RESTAURANT 

2656 W. 71st St., CMcato, IN. 
(312)434-9666 

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

Happy Easter 
From 

84JZ DCUCATB8S8N 
3116 W. 43rd St., Chlcago, M . 

(312) 628-8883 
Ouality Polish Sausage 

Choice Luncheon Meat. Food Speciatties 

TATRA INN 
6040 S. Pulaskl, Chlcago, IN. 

(312) 582-8313 
Polis- & American Cuisine 

Open Thursday thru Sunday 
For Lunch & Dinner 

Call For Reservations 

Happy Easter 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
DfXIE BIUJARD 

EOUIPMENT 5 SUPPUES 
Phono: (708) 887-0144 
15407 S. Cicero AVe. 

Oak Foreet, IN. 

Best VVishes To My Many 
Friends For A 
Happy Easter 

From 
A — B 

WINDOW CLEANING CO. 
(312) 939-3646 

Best VVishes To Our Many Friends 
For A Happy Easter 

From the 
BORMAN FUNERAL HOME 

Phono: (708) 344-0714 
1600 Waat Chlcago Ava. 

Matrose Parfc, IN. 

Linksmų Sv. Velykų! 
BROAOWAY AUTO V/RECKERS LTD. 
13945 Secramento, Blue Island, IN. 

(708) 371-9300 
Čikagos telelefonas (312) 225-7005 

Didelis pasirinkimas naujausių modelių var
totų dalių. Mes perkame naujausių modelių 
automobilius ir laužą. Kalbame lietuviškai. 

Linksmų Šv. Velykų! 
IAMA STATIONERS 

6239 S. Kedzie 
(312) 776-9102 or (312) 778-9341 
Viskas rastinei: braižymo ir mokyklos 

reikmenys, sveikinimo kortelės 
įvairiomis kalbomis. 

Linksmų šv. Velykų 
linki 

OUASAR TAVEL 
2440 W. 63rd St. 

Chlcago, III. 
(312) 925-8400 

Happy Easter 
To Our Many Friends 

From the 
AVENUE PICTURE FRAME SHOP 

Phono: (312) 525-7911 
2301 Wast Betmont Ava. 

Chlcago, m . 

Sincere Blessings To Ali 
On This Holy Easter Sunday 

From 
ST. GEORGE CHURCH 
Phone: (312) 734-0554 

9546 South Eartng Ava. 
Chlcago, IH. 

WESTLAWN CURRENCY EXCHANGE 
VVishes Ali Our Lithuanian Friends 

A Happy Easter 
4021 W. 63rd St., CMeago, II I . 60629 

(312) 767-7838 
Instant Renevval of License Platės 

And City Stickers 

Happy Easter 
From 

LAWN LANES 
6750 S. Putaakl 

( 3 1 2 ) 5 8 2 - 2 8 2 5 
Open Bovvling Easter Sunday 

Happy Easter 
To Our Many Friends 

Courtesy of the 
LEITZA DIE 8 TOOL CO., INC. 

(312) 271 1408 
5462 N. Daman Ava. 

CMeago, IN. 

Happy Easter 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
LOYAL CASKET CO. 

Phono: (312) 722-4065 
134 S. CaNfomta Ava. 

CMeago, IN. 

Best Wishes To Our Many Friends 
For A Happy Easter 

Courtesy of 
COMPLETE AUTO SERVICE 

Phono: (312) 284-2241 
4542 S. VVestern Ava. 

Chlcago, IN. 

Happy Easter 
To Our Many Friends And Patrons 

Courtesy of 
MIDWAY PHARMACY INC. 

Phone: (312) 787-9155 
Dollar Off Wrth Vrtamms 

4324 W. 63rd St., CMeago, III. 

Best VVishes To Our 
Many Friends 

For A Happy Easter 
ACME CURRENCY EXCHANGE 

Phone: (312) 372-7748 
212 Weat VVaoMngton St. 

C n l c s c o . I I I . 

EDEN8 OPTICIANS 
4143 W. 63rtJ St. 

CMeago, IH. (312) 585-7800 
5889 W. 9 8 St. 

Oak Lawn, M. (708) 499-3856 
Prescriptions Filled 
Frames Repaired 

Happy Easter 
From 

MT. OREENWOOD 
HARDWARE 8 SUPPLY 

3 1 2 4 W . 111th 
CMeago, M. 

(312) 881-9770 

Happy Easter 
To Our Friends And Patrons 

IDEAL AUTO PARTS 
4639 S . CaNfomle Ava. 

C-rvf C # 9 0 . I I I . 
(312) 528-8277 

Automotive Parts For Ali Cars 

Happy Easter To Our Many Friends 
Courtesy of 

SLUDOS REMOVAL 
ANO SEWER SERVICE 
Phono: (312) 888-5175 

2315 Weet Moffar 
Chlcago, M. 80847 

Happy Easter 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
CRAWFORD SAUSAGE CO. 

— Oaisy Brand Meat Products -
Phono: (312) 277-3895 

2310 S. PulasM, Chlcago. IN. 

Happy Easter 
DYNAMtC AUTO REBUILDER INC. 

6020 S. Weetem 

(312)478 8888 
Ouality Body Repairing And Painting 

Foreign And Oomeattc Car» 

Linkime Jums Ir Jūsų išimai 
Linksmų Šventų Velykų! 

270! WEST «aTH STREET 
CMCAGO. ajJNOIS COS2S.1SK 
312-«?1-( 

P O S S 
Hospical 

Hoty Cross Hosprtofis ownod and ocerated by Ina Sistars of Sf. Caskrir oi Chicago 

' 



Red . Rasa Miliauskaitė, tel. (312) 376-9286 Rašinius siųsti „ D r a u g o " a d r e s u . 

KELIAUJANT PO LIETUVĄ 
MICHAEL MONTAGNE, P h D 
V e r t ė D a l i a Musonytė , R P h 

Maišytis tarp žmonių yra 
nuostabiai naudinga, kaip ir 
lankyti svetinius kraštus... 
parsivežti žinias apie jų charakirį 
ir jų būdus bei trinti ir blizginti 
savo protus per artimus ryšius su 
jais. - Montaigne, 1580 m. 
Šeši Sovietų kariniai malūn

sparniai lėtai skrenda miesto 
žvaigždėtu dangumi. Tai vėl 
primena prislėgtą Kauno gy
ventojų būseną. Vidury nakties 
jų motorų drebėjimas, ka r tu su 
vėsiu vėjeliu, perėjo per mano 
viešbučio kambarį. Dabar nors 
truputį galiu suprasti kaip ir 
ka i kurie amerikiečiai, gyve
nantys Amerikos didmiesčiuose, 
gali jaustis, girdėdami šūvius, 
riksmus, sirenas ir per jų kai
mynystes nuolat zujančius poli
cijos automobilius — ženklus, 
kad gyvena nuolatiniame pavo
juje. 

Gyvenimo perspektyvos Lie
t u v o s gyven to j ams buvo 
apribotos maisto, kuro ir kitų 
kasdieninės, apyvokos, daiktų 
susiieškojimu Dauguma jautė, 
kad geresnio gyvenimo svajonės 
tebuvo t ik fantazijos. Tokiame 
politiniai nepastoviame ir socia
l i n i a i s u t r i k u s i a m e k r a š t e 
sunku buvo tikroviškai planuoti 
ateičiai, daryti sprendimus ir 
aukotis meilei ir gyvybei. Tokia 
kasdieninė galvosena visiškai 
skyrėsi nuo mano paties galvo
j imo ir gyvenimo būdo. 

Kelionės dažnai duoda progos 
savistabai. Daugiau išmoksti 
a p i e s ave , savo k r a š t ą ir 
žmones taip, kaip išmoksti ir 
apie lankomą kraštą ir žmones, 
kuriuos sutinki bekeliaudamas. 
Prancūzų rašytojui Montaigne, 
p a t s ke l iav imas buvo ben
dravimas, dialogas ir su savimi 
ir su kitais . Jo raš ta i yra 
kelionė į savo mintis ir jausmus. 
Ki t i keliauninkai yra rašę apie 
savo mąstymus kelionių metu. 
Kai kuriems kelionė pasidarė 
svarbus mokslinis patyrimas jų 
gyvenime. 

1991 m. bi ržel io mėnesį 
ke l i avau Pabalt i jo k raš tų 
keliais ir keleliais, išmokdamas 
elgtis tarybinėje sistemoje, nors 
lietuviai būtų norėję savaip 
tvarkytis (nuo 1991 m. rug
sėjo mėnesio jie nebepriklauso 
Sovietų Sąjungai). Lietuvoje 
būdamas, pajutau, kad esu su 
prislėgtais ir emociniai rezigna
vusiais žmonėmis. Suvaržyta 
socialinė ir politinė aplinka 
privertė mane nieko nesitikėti 
iš savęs a r kitų. 

Kartu su manimi keliavo lie
tuvių kilmės vaistininkai iš 
Bostono ir Chicagos apylinkių. 
J ie dalyvavo Northeastern uni
versiteto surengtame farmacįjos 
moksliniame seminare Lietuvo
je. Mūsų globėjas buvo Edvar

das Tarasevičius, dekanas Lie
tuvos vienintelės Farmacijos 
mokyklos. Žmonės prašė mūsų 
žinių ir pa ta r imų apie farma
cinius ir sveikatos priežiūros 
reikalus, i r net ir apie mūsų 
demokrat ines institucijas. Mus 
greit pažino Lietuvoje kaip Lie-
tuvių-Amerikos Farmacijos de
legaciją, keliaujančią per kraš
tą, dalinančią žinias ir gerus 
linkėjimus kur t ik sustojome. 

Prieš kelionę buvau girdėjęs, 
kad lietuviai yra labai šilti, 
draugiški, rūpestingi ir dosnūs 
žmonės. Tik nebuvau pasiruošęs 
tokioms nuoširdžioms širdims ir 
atviriems protams, kurie mus 
sutiko visur, t iek didmiesčių 
v i e š b u č i u o s e , t i ek mažų 
k a i m e l i ų v a i s t i n ė s e . Aš 
aplankiau daug vaistinių ir 
buvau sužavėtas jų meniškai, 
apotekos stiliumi įrengtomis 
vaistinėmis, kur buvo kreipia
ma daug dėmesio ligonių prie
žiūrai ir mažai dėmesio preky
binei operacijai. Aš bijau, kad 
vakar ie t iška į taka gali visa tai 
pagadint i . Kadangi jie turi 
mažai materialinių resursų ar 

lietuviai yra bent mažiausiai su
sipažinę su rusų ir lenkų kul
tūromis ir jų Pabaltijo kraštų 
kaimynų kultūromis, įskaitant 
Skandinavijos kraštus . 

Dauguma kelionių turi ir ypa
tingų patirčių ir įsigilinimo 
momentų. Man ta i įvyko susiti
kime su Lietuvos prezidentu 
Vytautu Landsbergiu. Tai švel
nus vyras su stipriomis pažiū
romis. J i s turi labai gilią meilę 
savo tau ta i ir labai rūpinasi 
savo tau ta . J is su savo patarė
jais buvo užsibarikadavę parla
mento rūmuose, kur jis susitiko 
su mumis. Jie buvo pasiruošę 
paaukoti savo gyvybes, iškovoti 
žmonių asmeninei laisvei ir ci
vilinėm teisėm ir savo tautos 
nepriklausomybei. Nors tą darė 
ir Amerikoje mūsų protėviai, aš 
abejoju, ar daug amerikiečių 
dėl savo patogumų ir nesido-
mėjimo nutar tų tokį dalyką 
daryti. Prez. Landsbergio bai
giamieji žodžiai mums buvo: 
„Yra klausimas pasaulinės de
mokratijos žmonių teisių, tautų 
teisių. Per dažnai mums yra blo
gai ir tur ime abejonių. Bet aš ir 
mano žmonės norime būti tik-

Keliavimas gali pr is ta ty t i 
kliūčių kasdieniniam gyvenime. 
Išmoksti ir bandai prisi taikyti 
prie skirt ingų papročių kas 
liečia maistą, d ienotvarkes , 

VTI-me Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongrese Argentinoje susitiko (1 eilviš 
k.) čikagietės Linda Mikuciauskaitė ir Jūratė Jankauskaitė ir iš New Jereey 
Monika Šernaitė. Antroje eilėje čikagietė Alytė Gražytė ir argentinietės Elina 
ir Luciana Gaidimauskaitės. 

Nuotr. Nidos Bichnevičiūtės 

Šio straipsnio autorius yra farma
cijos fakulteto profesorius Northeas
tern universitete Bostone. Jis kelia
vo po Lietuva 1991 m. birželio mėnesi 
su farmacininkų ekskursija, ir šios jo 
mintys buvo atspausdintos Amerikos 
Ligoninių Farmacininkų sąjungos 
žurnale 1992 m. vasario numery 
(AJHP 1992; 49:422) - DM 

patogumų, lietuvių dėmesys 
gyvenimui yra visai priešingas 
mūsų savarankiškiems, labai 
techniškiems materialistiniams 
apsiėjimo būdams. 

Lietuviai yra labai europie-
t iški savo požiūriu į gyvenimą, 
nors j iems labai daug t rūksta 
to, kas y ra vakarietiška. Šis 
nusi teikimas tur i pagrindą jų 
kultūroje ir istorijoje, kurios jį 
paskat ina ir perduoda sekan
čioms kar toms. 

Y r a d a u g d a u g i a k a l b i ų . 
Sklandžiai kalba lietuviškai, 
lenkiškai , rusiškai ir dažnai 
vokiškai , prancūziškai, šve
d i š k a i a r a n g l i š k a i . Aš 
stengiausi vėl išmokti pran
c ū z i š k a i , t i k ė d a m a s i s vėl 
pas ida ry t i dvikalbiu. Mano 
susigėdinimas savo riboto kal
bos ir kul tūros pažinimo mane 
labai paskat ino praplėsti savo 
kalbinį i r kultūrinį diapozoną. 
Kiek iš mūsų amerikiečių, ku
rie nesame nauji ateiviai į JAV, 
pažįstame bent vieną kultūrą ir 
kalbą šalia savosios? Beveik visi 

kel ionių įmones, ir net i r 
Lietuvoje, kas yra pri imtina. 
Daugelis valgių yra riebūs, 
savotiška duona ir raugint i 
agurkai . Retkarčiais matyda
vome pieno produktų. Nebuvo 
gė r imų , i š s k y r u s v a n d e n į , 
degtinę, ir retkarčiais stiklinė 
šilto alaus. Tai labiausiai dėl 
išteklių t rūkumo — popieriaus, 
metalo, ar stiklo, kurie buvo 
re ikal ingi š iems skysč iams 
laikyti. Aš greitai išmokau savo 
pirmą lietuvišką žodį — arbata, 
kad galėčiau dažnai paprašyti 
atgaivos po užimtos ir intensy
vios „ e k s k u r s i j o s " į kokį 
lietuvių gyvenimo aspektą. 

Kelionės paveikia tiek pri
vačias, tiek ir profesines mūsų 
gyvenimo dalis. Kadangi aš 
keliavau kaip vaistininkas vais
tininkų tarpe, aš daug sužinojau 
apie sveikatos priežiūrą Lie
tuvoje. Technologinės pagalbos 
reikalingumas ir vaist ininkų 
poreikiai y ra dideli. Gal iu 
papasakoti anekdotą , k u r i s 
apibūdintų visą situaciją. Pr ie 

Visiems ir visoms Akademinių Prošvaisčių skaitytojams 
linkiu gražių Šv. Velykų. Su saulėtu atvykusiu pavasariu 
ir gamtos prazydėjimu, linkiu, kad mūsų ir mūsų brolių 
ir sesių Lietuvoje troškimai dėl Lietuvos išsipildytų ir 
kviečiu visus dirbti tam tikslui Su stiprybe, ryžtu ir 
tikėjimu ženkime į ateitį. Velykoms linkiu viso geriau
sio, šeimyniškos dvasios ir Dievo palaimos. 

Rasa Miliauskaitė 

DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. balandžio mėn. 18 d. 

KOVO 11-TOSIOS DIENOS 
AKTAS 

J O N A S V A R I A K O J I S 

Vilnius, 1992 m. kovo 11 
dieną. „Šią dieną prieš dvejus 
metus Jūsų teisėti atstovai pa
skelbė, jog Lietuva vėl yra 
valstybė. Tuo jie įvykdė mūsų 
valią: ir balsavusių rinkimuose, 
ir daugelį metų kovojusių už 
Lietuvą, kentėjusių tremtyse ir 
kalėjimuose". Tai žodžiai Lie
tuvos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko Vytauto Landsber
gio Lietuvai. 

Prieš dvejus metus Lietuva 
paskelbė atstatanti nepriklau
somą vals tybę . Bet kodėl 
Lietuva tokį istorinį sprendimą 
padarė tuo laiku? Norint at
sakyti šį klausimą, galime 
žvelgti į Lietuvos praeitį: juk 
Lietuva panašiai paskelbė savo 
nepriklausomybę 1918 m. vasa
rio 16 dieną. Įvykiai, kurie 
privedė prie to akto paskelbimo, 
buvo panašūs į tuos, kurie reiš
kėsi prieš kovo 11 dienos aktą. 

Grįžkime į 1917-sius metus. 
Jau artėjo Pirmojo Pasaulinio 
karo pabaiga Europoje. Lietuvos 
rytinis kaimynas Rusija — nu
varginta karo ir prasidėjusios 
bolševikų revoliucijos. Lietuvos 
okupantas Vokietija taip pat 
buvo karo stipriai nuvarginta. 
Lietuvos patriotai matė, kad tai 
buvo geriausia proga atsiskirti 
nuo okupantų. Tų metų rugsėjo 
18-23 dienomis Vilniuje įvyko 
lietuvių atstovų konferencija, 
kuri išrinko Lietuvių tarybą. Po 
penkių mėnesių, 1918 m. vasa-

didelių trūkumų beveik visų 
farmacinių gaminių, farmaci
ninkai užjaučia savo pacientus 
ir stengiasi visiems padėti. 
Vienoje vaistinėje likusios 40 
penicilino tablečių nebuvo 
duotos vienam pacientui, kad 
jam užtektų 10 dienų. Vietoj to 
jos buvo išdalintos keturiems as
menims, kad užtektų 2.5 dienų 
kiekvienam. Ir sužinojau, kad 
tie pacientai buvo laimingi iš 
viso gavę bet kokius antibio
tikus. 

Būdamas sveikatos priežiūros 
darbuotojas, pastebėjau ir kitus 
dalykus. Įvažiuojant į didmies
čius, matomi plakatai ir viešos 
reklamos, rūkorius atkalban
čios nuo rūkymo. Kaune, ant
r a m e didžiausiame Lietu
vos mieste, r ū k y m a s yra 
uždraustas parduotuvėse ir 
lauke alėjoje miesto centre. Iš 
kitos pusės, nuolat jaučiau 
troškulį. Gaivinančių gėrimų 
pas i r ink imas labai mažas . 
Daugumoje miestų nėra atsi
gėrimo čiukšlių ar kitų vandens 
šaltinių, o reikia nusipirkti 
gėrimus iš aparatų. Už porą 
kapeikų, ištroškęs žmogus gali 
gauti kito žmogaus vartotą 
vandens stikliuką, kurį reikės 
palikti sekančiam. Baigęs ger
ti, padedi stiklą atgal. Man 
pasakė, kad stiklas yra išplau
namas gal kartą į dieną. 

Mano kelionė į Lietuvą mane 
išmokė būti tolerantiškesnių ki
tiems, ypač tiems, kurie labai 
skiriasi savo socialiniu, poli
tiniu ar filosofiniu galvojimu. 
Lab iau įver t inu Amer ikos 
mokslinius, technologinius ir 
ekonominius pasiekimus ir ne
belaikysiu jų savaimingais. O 
labiausia, nebepasitenkinsiu tik 
pasyviai naudotis įvairiom 
laisvėm, kurios yra pagrindinės 
mūsų demokratinėm instituci
jom ir mūsų amerikietiškam 
gyvenimui. 

rio 16 dieną, ši Taryba paskelbė 
Lie tuvos n e p r i k l a u s o m y b ę , 
pabrėždama, kad Lietuva y r a 
a t s k i r i a m a „ n u o v i sų 
valstybinių ryšių, kur ie y r a 
buvę su k i tomis t au tomis" . Po 
to užtruko nemažai laiko, kol 
didžiausios pasaul io valstybės, 
įskai tant J u n g t i n e s Amerikos 
Valstybes, pripažino Lietuvos 
nepriklausomybę. 

Po nepriklausomybės paskel
bimo Lietuva turėjo nugalėt i 
daug kliūčių. Lietuvos savano
r ia i turėjo iš k r a š t o išvyti 
į s i b r o v u s i u s b o l š e v i k u s i r 
bermont ininkus , o vėliau teko 
kovoti su lenkais . Tuo pačiu 
metu Lietuva, ka ip valstybė, 
stojosi ant savo kojų — ekono
mija augo, Steigiamasis Seimas 
buvo išr inktas , valdžios nuo
s t a t a i p r i i m t i , k a r i u o m e n ė 
suorganizuota ir prekyba su 
kitomis vals tybėmis pradėta. 

Matome, k a d kel ias į laisvę 
nebuvo au tomat i škas , nebuvo 
lengvas. Panašios sąlygos yra ir 
dabar. Bet p r i e inan t prie Kovo 
11-tosios dienos ak to , reikia 
peržvelgti svarbesnius istori
n ius įvykius, k u r i e į t raukė 
Lietuvą į komunizmo liūną. 

Vokietijos ir Rusijos atstovai, 
Ribbentropas ir Molotovas, 1939 
pasirašė s laptą sutar t į , priskir
dami Pabaltijo k r a š tu s sovie
tams. Tais pačiais met ias prasi
dėjo Antras pasaul in is karas ir 
1940 m., sovietų kar iuomenė 
įžygiavo į Lietuvą ir ją anek
savo. 1941 m. vokiečių kariuo
m e n ė išv i jo b o l š e v i k u s i š 
Lietuvos ir j ą okupavo iki 1944 
m. Tais pačiais meta i s Sovietų 
kariuomenė vėl užėmė Pabalti
jo kraštus . Prasidėjo baisus 
laikotarpis Lietuvos istorijoje — 
vyko t rėmimai į Sibirą, kanki
nimai ir k i t i ž iaurumai . Sovie
t a i visaip bandė i šna ik in t i 
l i e tuv ių t a u t ą . J ų ž i a u r i 
kariuomenė pavergė ir k i t a s 
Europos t a u t a s — 1956 m. nu
ma l š ino V e n g r i j o s l a i s v ė s 
siekiantį sukilimą, 1968 m. su 
tankais a t s t a tė k ie to režimo 
komunistinę valdžią Čekoslova
kijoje ir 1979 m. užpuolė 
Afganistaną. Sovietų komuniz
mas iš esmės nepasikeitė, nors 
Sovietų Sąjungą valdė Stalinas, 
Chruščiovas, Brežnevas, Andro
povas ir Černenko. 

Bet 1985 m., komunistų gele
žinė uždanga pradėjo t rūkinėt i . 
Sovietų valdžią perėmė Michai
las Gorbačiovas, žadėdamas dvi 
pagrindines reformas — „atvi
rumą" ir „pe r s i t va rkymą" . 
Lietuva po t ruput į galėjo atsi
kvėpti, n e s žiaurusis komu
n izmas p r a d ė j o š v e l n ė t i . 
Pramatydami komunizmo galą, 
lietuviai ty l ia i ruošėsi vieną 
dieną vėl a t s ta ty t i nepriklau
somybę. 1988 m. s u s i k ū r ė 
politinis j udė j imas Sąjūdis. 
Vienas pagr indinių Sąjūdžio 
tikslų buvo panaikint i Lietuvos 

Per Naujųjų Metų sutikimą VU PLJ kongreso metu linksmai nusiteikę (1 
eil.) Jonas Valiulis iš Montrealio, Jūratė Jankauskaitė is Chicagos, Monika 
Šernaitė iš New Jersey, Silvija Ruplėnai te iš Argentinos ir Nida Bichnevičiū-
tė iš Chicagos. Antroje eil. losangeliečiai Gailė Radvenytė, Vida 
Čekanauskaitė ir Auris Jarašiūnas su torontiškiu Romu Garbaliausku. 

Nuotr. Nidos Bichnevičiūtės 

aneksiją, įrodant, kad ji buvo 
neteisėta. Sąjūdis taip ir padarė. 

Sąjūdis t a i p pat n u m a t ė 
pakeisti visus Lietuvos Tarybų 
Sąjungos Respublikos konsti
tucijos straipsnius, kurie rišo 
Lietuvą su Sovietų Sąjunga. 
Sąjūdžio svarbiausias pasieki
mas buvo suorgan izav imas 
la isvų r ink imų deputa tų į 
Aukščiausiąją Tarybą. Deputa
tai per balsavimus 1990 m., 
kovo 11 dieną išrinko Vytautą 
Landsbergį Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininku. 

Berlyno siena buvo nugriauta 
1989 m. Tai buvo ženklas, kad 

komunizmas pradeda byrėti 
Europoje. Sovietų Sąjungos 
ekonominė padėtis blogėjo. Kaip 
ir 1918 metais, Lietuva matė, 
kad okupantas silpnėja, tad 
1990 metų kovo 11 dieną 10:45 
v.v., Lietuvos Aukščiausioji 
Ta ryba paskelbė a t s ta tomą 
nepriklausomą Lietuvos Vals
tybę: „Išreikšdama tautos valią 
Lietuvos Respublikos Aukščau-
sioji Taryba iškilmingai skelbia 
Lietuvos valstybės suvereninių 
teisių atstatymą, kurios buvo 
sutrukdytos užsieno jėgos 1940 
m. Nuo dabar Lietuva vėl yra 
nepriklausoma valstybė". 

Maskva buvo nustebinta. Gor
bačiovas susijaudinęs šaukė, 
kad Lietuvos nepriklausomybės 
a t k ū r i m o p a s k e l b i m a s y r a 
nelegalus. Sovietų okupacinė 
k a r i u o m e n ė pradėjo judė t i 
visame krašte , Lietuvos jauni
mas buvo prievarta verčiamas 
stoti į sovietų kar iuomenę, 
lietuviams buvo įsakyta įteikti 
sovie tams v i sus š a u n a m u s 
ginklus. Ant Lietuvos buvo 
uždėta blokada. Gorbačiovas 
r e i k a l a v o , kad L ie tuvos 
Aukščiausioji Taryba atšauktų 
kovo 11 dienos nutarimą. Nors 
Sovietų Sąjungoje vyko visokios 
reformos, bet jų kariuomenė vėl 
pasauliui parodė savo nužmogė-
jusį elgesį. 1991 m. sausio 13 
dieną sovietų kariuomenės s m o 
giamieji daliniai bandė nuversti 
teisėtą Lietuvos valdžią. J ie 
puolė televizijos bokštą ir jį 
užėmė, nužudydami trylika ne
ginkluotų lietuvių ir sužeisdami 
daugelį kitų, kurie savo kūnais 
saugojo bokštą. Buvo ruošia
masi užimti Lietuvos Parla
mento rūmus, bet suvažiavo 
tūkstančiai lietuvių, skubiai pa
s ta tė stiprias barikadas ir ap
supo rūmus. Televizijos apara
tai filmavo visus šiuos įvykius 
ir pasaulis pamatė Gorbačiovo 
t ikrą veidą. Matydami milžiniš-

VTI PLJ kongreso metu buvo skani žuvų vakarienė Bariloche, Argentinoje. 
Nuotr Astos Spurgytea 

kos lietuvių minios saugojamus 
Par lamento rūmus, sovietų ka
riuomenė nedrįso pul t i Par la 
mento, ir bandymas nuvers t i 
Lietuvos valdžią nepavyko. 

Vėliau tais pačiais perna i 
m e t a i s Lie tuva s u s i l a u k ė 
didelio įvykio — komunizmo 
pilnutinio žlugimo — įvykio, 
kurio prieš penkerius me tus 
niekas net nesvajojo. 

Nors Sovietų imperija sužlu
go, jos kariuomenė dar neap
leido Lietuvos. Kaip ir praeity
je, Lietuvos laisvės kova vis te
besitęsia, net ir po nepriklau
somybės atkūrimo. Bet po visų 
kančių , po visų okupaci jų , 
Lietuva pagaliau yra pripažinta 
laisva t au ta visame pasaulyje. 

Šiais metais laisva Lietuva 
dalyvavo Olimpinėse žaidynėse 
pirmą sykį po daugelio metų. 
Per a t idarymo ceremoni jas 
Lietuvos sportininkai įžengė su 
ki tų tautų sportininkais, gar
bingai nešdami mūsų trispalvę. 
Kovo 11-tosios dienos a k t a s ir 
l i e t u v i ų drąsa, r y ž t a s i r 
ištvermė atkreipė vienos di
džiausių Amerikos bendrovių 
dėmesį. Coca Cola reklamoje 
vaizduojamas l ie tuvis s l idi
ninkas , pirmą sykį a tvykęs į 
olimpiadą. Jis aiškina, ką j a m 
reiškia dalyvauti olimpiadoje. 
Reklama baigiama su pas taba , 
kad prieš atvykstant kovoti už 
Lietuvos garbę Olimpinėse žai
dynėse pirma reikėjo išsikovoti 
jos laisvę. Tegyvuoja nepriklau
soma Lietuva! 

Ši paskaita buvo skaityta 1992 m. 
kovo 14 d. Chicagos Jaunimo centro 
lituanistinių mokyklų kovo 11 d. 
minėjime. Jonas Variakojis yra 
jaunas Lietuvos istorijos dėstytojas 
Pedagoginiame Lituanistikos insti
tute. 

RENGINIAI J A U N I M U I 

B a l a n d ž i o 25 d. — „Litu-
an icos" tunto s u k a k t u v i n i s 
poky l i s Lietuvių c e n t r e , 
Lemonte. 

Ba landž io 26 d. — Verdi ope
ros „Otelio" premjera Morton 
auditorijoje, Lietuvių Operos 
pastatymas. 

Pokyl i s , , 0d i s sey" l a i v e ; 
rengia „Mercy Lift". 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Vidurio Vakarų apygardos me
t i n i s atstovų s u v a ž i a v i m a s 
Lietuvių centre, Lemonte: 

P a s a u l i o Lietuvių c e n t r o 
Velykų stalas, Lietuvių cent re 
Lemonte. « 

Gegužės 3 d . - Sol. Jolantos 
Stariiulytės'koncertas Jaun imo 
centre, reųgia „Margutis" . 

Gegužės 10 d. — Palaiminto
jo Jurgio Matulaičio misijos 
Lemonte Motinos dienos pietūs. 

G e g u ž ė s 17 d. — Virtuozo 
Gedimino Kviklio v a r g o n ų 
muzikos koncertas Švč. M. 
Mar i jos Gimimo p a r a p i j o s 
bažnyčioje Chicagoje. 

Gegužės 24 d. — Atei t ininkų 
namų gegužinė namų sodelyje, 
Lemonte. 
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SUVAŽIUOJA FLORIDOS 
APYGARDOS 

BENDRUOMENININKAI 
JURGIS JANUŠAITIS 

Lietuvių Bendruomenės 
Floridos apygardos suvažia
vimai kiekvieneriais metais 
vyksta vis kitoje Floridos 
apylinkėje. Šių metų suvažia
vimą sutiko suruošti ir globoti 
Daytona Beach, Fla., apylinkės 
valdyba. Suvažiavimas vyks 
balandžio 25 d., šeštadienį, 
gražiame ant Atlanto kranto 
viešbutyje Treasure Island Inn, 
2025 So. Atlantic Ave., Dayto
na Beach Shores, Fla. 

Suvažiavime turėtų dalyvauti 
šių apylinkių atstovai: Atlantos, 
Auksinio kranto, Daytona 
Beach, Miami, Palm Beach, St. 
Petersburgo ir Sunny Hills. 

Suvažiavimo rengėjai ir 
globėjai Daytona Beach LB 
apylinkės valdyba, vadovau
jama Juozo Paliulio, darbus 
pradėjo gana anksti. Suvažia
vimo visi svarbiausieji orga
nizaciniai darbai, programos, 
viešbučiai, susirašinėjimas su 
LB Floridos apygardos valdyba, 
jos pirmininke Janina Gerd-
viliene vyksta planingai . 
Tiems darbams vadovauja ir 
rūpinasi darbščioji LB Daytona 
Beach apylinkės valdybos vice
pirmininkė visuomeniniams 
reikalams dr. Sigita Ramanaus
kienė. Talkina visi valdybos na
riai. Šio suvažiavimo gana 
įdomi našaus darbo programa 
jau paruošta, viskas sutarta ir 
su LB Floridos apygardos val
dyba. Išsiuntinėta pilna infor
macija apygardos ir apylinkių 
valdyboms. Prašoma visų apy
linkių ir suvažiavime dalyvau
jančių nedelsiant suteikti pra
šomas žinias dr. Sigitai Rama
nauskienei. 

Šis suvažiavimas skirtas Lie
tuvių Bendruomenės darbams 
aplamai aptarti ir jis vyksta jau 
Lietuvai nepriklausomybę atga
vus. Suvažiavime ir svarstymai 
skirsis nuo ankstyvesniųjų. 
Suvažiavimas prasidės balan
džio 25 d. 8:30 vai. ryto. 

Suvažiavimą pradės šeiminin
kas LB Daytona Beach apylin

kės pirmininkas Juozas Paliu
lis. Maldą sukalbės LB Floridos 
apygardos Tarybos narys kun. 
dr. M. Čyvas. Bus prisiminti mi
rusieji, sveikinimai, sudarytos 
darbo komisijos ir prezidiumo 
sudarymas, t iems darbams 
vadovaus LB Floridos apygar
dos pirmininkė Janina Gerdvi-
lienė. Prašoma visų apylinkių 
atstovų tinkamai pasiruošti, nes 
reikės padaryti veiklos konkre
čius trumpus pranešimus. 

Išklausysime apygardos pir
mininkės, iždininko ir kontrolės 
komisijos pranešimus, o taip pat 
ir apylinkių atstovų veiklos 
pranešimus. Po pranešimų — 
diskusijos ir jų priėmimas. 

Rengėjai, gerai apsvarstę 
visas galimybes, nutarė įpras
tinio banketo vakare nedaryti, 
nes tai susiję su tam tikrais ne
patogumais bei dalinai ir su iš
laidomis. Tačiau nestokosime 
gražaus ir įdomaus pabendravi
mo iškilmingų pietų metu, 
kurie vyks nuo 12 iki 2 vai. 
suvažiavimo metu. Čia turėsi
me progos išklausyti JAV LB 
krašto valdybos pirmininko inž. 
Vyto Maciūno sveikinimo ir 
kalbos. Taip pat aktualiais 
jaunimo klausimais kalbės 
Paulius Mickus, JAV Lietuvių 
Jaunimo sąjungos pirmininkas. 
Šių pirmininkų kalbos ypač 
svarbios ir įdomios, nusakančios 
tų dviejų institucijų ateities dar
bus. 

Dr. Sigita Ramanauskienė, 
besirūpindama kuo įdomesne 
programa, yra pakvietusi į 
suvažiavimą ir kongresmeną 
Craig J. James, kuris gana 
palankus lietuviams. 

Po pietų bus tęsiamas suva
žiavimas ir vyks simpoziumas 
tema „Pagalba Laisvai Lietu
vai", jam vadovaus apylinkės 
vicepirmininkė dr. Sigita 
Ramanauskienė. Simpoziume 
dalyvauja ir kalbės šiais labai 
aktualiais klausimais: prekyba-
Drąsutis Gudelis, prez. Nida 

"TORVIL" LTD. 
Y O U C A N O O E V E R Y T M I N G B Y P H O N E 
TORVn Ud. senes its' best Kaster vriskes tu nll our frienik. 
At tke samc fae «c wwld Kke to iaform yoo tf our new cit slogu* 1ORVII, 92 
"SS&ĖĖSBJEĖSmm 
• Food • Sw i i is • Ct<y\<i u i s • I 'O .KH/ • Ki - I i n 6 P a s t a t o m 
• CioiMlNc, • S*«0£S • fkdd ' .Nc • Hftj»rjwAR£ & Apf>Ua«cts 
• Toys & STATtanERy 
• A C K O C O I T U N A I 

.vi|>1>i.is V ' 5 L C 

r i i r .yr . t ts N . ^ 

f O V I O M t N T 
1 cov£«ii»cs • 

F — — a a e s . 

3c^bU^ 
< \ l ! l O l . l <R£E C A N A D A 1 - K O 0 - 6 6 1 - 0 2 1 0 
l S. \ . 1-SO«»-972-92S4 O R 1 -KOO-*J32-7*><>5 

CAJUM 
U.S.A. 

: O O d m U U-»i «7, Enilifc CBa, , M»w SP. T«l (4IM 7*IU3JJC Yis ;1I6>"-- '121 

T<: O U i ITt-flSt fwt (M35 7)? «?< 

REL1ABLE S E R V I C E T O Y O U R H O M E L A N D 

JŪS NORITE PADĖTI GIMINĖMS IR DRAUGAMS LIETUVOJE 
JOS PAGEIDAUJATE AUKŠČIAUSIOS KLASĖS PATARNAVIMO UŽ 
PRIEINAMIAUSIAS KAINAS 
JŪS TURĖTUMĖTE KREIPTIS j 

BALTI A EX PRESS CO. LTD 
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE 

SUBSIDIARY OF AMBER GROUP PRES VIDMANTAS RAPSYS 
MES SIUNČIAME VISKĄ, NAUJA IR NAUDOTA, SU PRI
STATYMU Į NAMUS BE JOKIO MUITO. APDRAUDŽIAME, 
PAKUOJAME, PAIMAME IŠ NAMŲ. 

LAIVO KONTEINERIS IŠPLAUKIA BALANDŽIO 27 D. 
MŪSŲ SUPAKUOTI MAISTO SIUNTINIAI IŠ GERIAUSIŲ 
AMERIKIETIŠKŲ PRODUKTŲ. 40 sv. TIK $85.00 

ORO CARGO SIUNTOS PER 14-22 DIENAS 
IŠSIUNČIAME KIEKVIENĄ TREČIADIENI 

ATVEŽKITE ARBA SIŲSKITE UPS 
3762 W. 7»tti ST. 

CMICAOO, IL S0SS2 

Tfl_ 1-80O-SPARNAI TOLL FREE 
1-600-772 7S24 

1-312-284-S440 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

Philadelphijos apyl. ir Pennsy'.vanijos Vyčių 63 kuopos atstovai pas gubernatorių Vasario 16 proga. 
Iš kairės sėdi: kun. Timotiejus Burkauskas, gubernatorius Robert Casey ir Anna Wargo; stovi: 
Charles Liscosky, Ani Mašalaitienė, Julija Dantienė, Dorothy Banos, Nelle Bayoras-Romanas, 
Helen Chesco, Jeanette Klizas. Albert Klizas, Dolores Liscosky ir Viktoras Balten. 

GREIT 
PARDUODA 

REALTORS 
(312) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kadzie Ave., 
Chicago, IL 60629 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

L 

Qntu9£ 

Corp. ir Aras Corp. Melbourne, 
Fla.,* Caritas ir humanitarinė 
pašalpa — Birutė Kožicienė, 
praėjusią vasarą viešėjusi ir dir
busi Lietuvoje, gerai susipaži
nusi su visomis situacijomis, jos 
žodis bus realus, žvelgiant į 
dabartinę humanitarinės pagal
bos padėtį. 

S.O.S. Lithuania (S.O.S. 
Vaikai), kalbės Rūta Gustaitytė 
Meyer ir Birutė Pautienytė iš 
Miami, Fla. Ryšiai su Lietuvos 
jaunimu — JAV Lietuvių Jauni
mo sąjunga: pirmininkas Pau
lius Mickus, YVashington, D.C; 
švietimas — A.P.P.L.E. — dr. 
Sigita Ramanauskienė, taip pat 
praėjusią vasarą Lietuvoje dir
busi ir su švietimo problemomis 
gerai susipažinusi. Ryšiai su 
Lietuvos valdžia — JAV LB 
krašto valdybos pirmininkas 

Vytas Maciūnas, Philadelphia, 
Pa. 

Iš dalyvaujančių šiame simpo
ziume išgirsime realių mums 
rūpimų problemų aptarimą. 
Simpoziumo dalyviai viduri
niosios ar jaunesniosios kartos 
dalyviai, tačiau giliai pažįstantis 
Lietuvos problemas ir jomis 
besidomintys. 

Iš sudarytos suvažiavimui 
programos matyti, kad šis 
suvažiavimas bus rimto darbo 
planavimas, kaip išlikti išeivijai 
ir kaip konkrečiai, planingai 
būtų galima padėti Lietuvai. 

Šiame suvažiavime dalyvauti 
kviečiami ne tik apylinkių 
atstovai, bet ir svečiai iš arti ir 
toli, ypač laukiame ir dayto-
niškių. O pabuvoti suvažiavime, 
išgirsti rimtų svarstybų verta. 
Suvažiavimui vieta parinkta 

- ) i 

LIETUVIAI, KURIE NORĖTŲ 
LIETUVOJE ESANTĮ 

savo turtą, vėl atgauti: 
* Sodybas 
* Ūkio žemę 
* Kaimus 
* Dvarus 
* Namus mieste 

Namus kur nors kitur 

prašomi kreiptis į Kazimierą Ramanauską 

VARPAS 
2437 Mlcheltorena St. 

Los Angeles, CA 90039 
Tel. 213-662-3963 

B LAYHOUS 
K L U B A S E 

Šį Šv. Velykų Savaitgalį Jums Gros Ansamblis 
"Kauno Žiburiai" 

Kviečiame Visus Pašokti, Pasilinksminti 
Vaišinsimės Sumuštiniais su Silke 

Ketvirtadieni 
§e^tadien\ 

K lub. . Darbo Laikas: 
5 vai. v iki 2 vai Penktadieny 
5 vai. v iki 3 vai. Sekmadieni, 

5 vai. v. iki 2 vai. 
5 vai. v. iki 2 vai. 

2515 West 69th St. Chicago. IL Telefonas: (312) 737-KLUB 

PAVASARIO KELIONĖS į VILNIŲ 
Chicago—Vilnius (į vieną pusę) $621.00 

Vilnius—Chicago (į vieną pusę) $599.00 
(pačiam pasirūpint transportaciją iš Vilniaus į Varšuvą) 

Chlcago-Vllnlus-Chicago $872.00 
(ten ir atgal) 

Vllnlus-Chicago—Vilnius $715.00 
(pačiam pasirūpint transportaciją iš Vilniaus į Varšuvą) 

GOLD WINGS TRAVEL 
5348 N. Mliwaukee 
Chicago, IL 60630 
Tol. 312-775-5700 

tikrai graži, ant Atlanto kran
to, gražaus pajūrio, kur veikia 
restoranai, kavinės ir kur bus 
smagu visiems drauge praleisti 
tą dieną, mąstant apie LB ateitį, 
darbus išeivijoje ir Lietuvoje. 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Irsna Blinstrublenė 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

59S3 S. Kadzto Ave. 
T«l. 436-7878 
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REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

Dengiami stogai, kalamas 
„siding", bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-247-2837 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

Qntui£ KMIEC1K REALTORS 
Ifyt 7922 S. Pulaski Rd. 
£ \ . 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

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

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvai r iu nuosavy
bių p i rk ime bei pardav ime, mieste ir 
pr iemiesčiuose. Su in teresuot i skam
binkite BUDRAIČ IU I 

Buv 312-585-6100. res. 312-778-3971 

MISCELLANEOUS 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

Aticaryta 7 dienas savaitėje. Dide
lis pasirinkimas įvamausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

CaterirYg 
6216 S. Archer Ava. 
Chicago, IL 60638 

Tai. 581-8500 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedaį 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd. 

Phone (312) 581-4111 

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

Tjfc 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
•>as mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Wsst 95th Stret 
Tai . — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMĄ 

Turiu Ctvcngos miesto leidimą Dubu if 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

FIRST RATE REAL ESTATE 
AUŠRA KRIŠČIŪNAITĖ 

PADAUNO 
Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuvių, angie, ir 
ispanų kalbomis 
" Nemokamas namu 

įvertinimas 
* Perkame •' 
parduodame namus 

• Apartmentus ir žemę 
* Pensininkams 

nuolaida 
• Greitas ir sąžirvngas 

patarnavimas 

Malonėkite kreiptis šiuo telefonu: 
( 312 ) 7 6 7 - 2 4 0 0 

4545 W. 67th Street, Chicago. IL 60629 

Ontui# 
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ACCENT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžin ingai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pi rk ime 
ir pardavime, mieste ir pr iemies
čiuose. 

V. T. E L E C T R I C C O . 
Licensed. insured — Bonded 

4 3 6 - 6 9 3 7 
Elektros ir namų apš i ldymo 

sistemų pa ta isymai . 
. V y t a u t a s T a r a s 

MES DAŽOM NAMUS, 
Plaunam langus ir atliekam 

kitokius darbus. 
Apdrausti darbininkai 

Kalba lietuviškai 
Dienos metu skambinkite Henrikui: 

(312) 581-3525 

Parduodame namus Ir butus 
Lietuvoj*. Pageidaujant galime 
pastatyti namus bet kurioje Lietu
vos vietoje Informacijai kreipkitės: 

Gintaras lmport-Expert 
2437 W. 69 St. 

C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 
Te l . 3 1 2 - 7 3 7 - 6 8 6 2 

FOR RENT 

MARO.UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta 'pirmadieni ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad.ir trečiad susikalbėsit 
lietuviškai. 

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

Patrauklus, pasiturintis, aktyvus. • 
pensiją išėjęs Amerikos lietuvis, 
5"11" ūgio. 175 sv. svorio, ieško pa
trauklios, ištikimos, patikimos, nerū
kančios, narkotikų ir svaigalų 
nevartojančios. moters bendram, malo
niam gyvenimui. Amžius nesvarbu 

Skambinti: 708-448-5385 

Išnuomojamas 4 kamb „Garden 
apt." 71 ir Kedzie. Be gyvuliukų, 
suaugusiems. $355 į mėn. 

312-776-2191 

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

Kreiptis [: Hermis Deckys , 
Tat. S8S-4624. M** 8 ryte Iki ĘgrtĄ 

Kalbat, lietuviškai S 

Pasaulio Lietuvių Centre 
išnuomojamas vieno kambario bu
tas su prausykla. Virtuvė bendra, 
šiluma ir elektra įskaitoma į nuomą 
Geros sąlygos >r smagi aplinka. Tei
rautis 706-257-6787 nuo 9 v.r. Rd 
3 v. p.p. 

STASYS ŠAKINIS 
Dažytojas 

iš vidaus ir iš lauko: 
popieriuoja kambarių sienas. 

Darbas garantuotas. 
4612 S. Paulina. Chicago 

Tel . 312-827-9107 

IEŠKO DARBO 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St 
Tel 776-1486 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed, Bonded . Insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuves 
ir vonios kabinetai . Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos . I š v a l o m e u ž s i k i m š u s i u s 
vamzdžius* 
BCN SERAPINAS 708-836 2960 

NEW CONSTRUCTION 
lnterior-exterior remodeling. 
carpentry, brick work, painting, 
siding, tiling & plumbing Ali 
Jobs 2 5 H dlscount! 

Call Andrevv. 
tol. 312-434-9678. 

Atvažiavau I i Uotuvos matams 
ir norėčiau gauti bet kokį darbą. 
Skambinti Gražinai: 

312-471-0811 

Energinga motarls iš Lietuvos 
ieško darbo. Gali prižiūrėti li
gonius. Kreitis: 312-523-4465 

HELP VVANTED 

CHILDCARE MOUSEKEEPING JOBS 
If you speak F.ngiish & *ave rr»ferences. 
mv agency bas ĮODS »or you 

Call Roaalle Shore 
312-649-0822 

Batween 9 am a 6 p m 

t I : 



MŪSŲ KOLONIJOSE 

Seattle, Wash. 

LIETUVIŠKOS MIŠIOS 

Kunigas Valdas Braukyla iš 
Lietuvos aplankė Seattle pabai
goje kovo mėn. Šv. Monikos 
bažnyčioje kovo 29 d. Šv. Mišios 
buvo atnašautos lietuvių kalba. 
Tai retas įvykis Seattle, nes 
nedidelė lietuvių kolonija neturi 
nei savo parapijos, nei lietuvių 
kunigų. Prieš Mišių pradžią 
Bendruomenės pirmininkė 
Irena Blekytė, pasipuošusi tau
tiniais rūbais, paaiškino para-
piečiams, kodėl Mišios bus 
laikomos lietuvių kalba ir kokia 
re ikšmė įvair ių l ie tuviškų 
dovanų, kurias a tneš prie 
altoriaus. Skaitinius perskaitė 
Saulius Matas ir Rasa Raišytė, 
l i e t u v i š k o m s g iesmėms 
akompanavo Marija Petruly-
tė-Strickland. Tautiniais rūbais 
apsirengęs Mišių patarnautojas 
— tai Lukas Hagan, o mergai
tės, nešančios dovanėles prie 
altoriaus — Onutė ir Jesytė 
Johnsonaitės. Prieš užbaigiant 
mišias, kunigas Braukyla ang
lų kalba padėkojo klebonui bei 
parapijiečiams, kad Šv. Monikos 
bažnyčia maloniai priėmė Seat
tle lietuvius ir jų tarpe vie
šintį kunigą. Po Mišių Nijolė 
Raišienė sukvietė visus at
silankiusius į savo namus ben
drai vakarienei, į kurią taip pat 
atvyko bažnyčios klebonas 
kunigas Bowman. 

ATVYKSTA IRKLUOTOJAI 
IŠ LIETUVOS 

Maždaug 26 sportininkai, 
Lietuvos Irklavimo federacijos 
nariai, atvyksta į Seattle ba
landžio 26 d. Po savaitės treni
ruotės, jie dalyvaus Seattle van
dens sporto sezono atidarymo 
šventės irklavimo varžybose 
prieš stiprias University of Wa-
shington bei Anglijos Cam-
bridge universiteto komandas. 
Varžybų pradžia, maždaug 10 
vai. ryto, prie universiteto. 

Nepaisant, kad juos globos 
universitetas, Seattle lietuvių 
visuomenė kviečiama sporti
ninkus sutikti prie SAS lėktu
vo, balandžio 26 d., 12:25 v. p.p. 
Ina ir Jim Bray ruošia priėmi
mą irkluotojams bal. 27 d. 
Sportininkams bendraujant su 
amerikiečiais reikės vertėjų 
įvairiomis progomis. Jeigu 
galėtumėte, kad ir trumpam 
laikui atlikti vertėjo paslaugas, 
malonėkite pranešti Inai Bertu-
lytei-Bray (206-523-1620). 

BAŽNYČIŲ 
SUSIGIMINIAVIMAS 

Bendruomenės valdybos narės 
Suzanne Price iniciatyva buvo 
pradėtas projektas surasti Se
a t t l e apyl inkėje katal ikų 
bažnyčią, kuriai būtų įdomu 
palaikyti ryšius su parapija 
Lietuvoje. Šio projekto pradžioje 
energ inga i valdybos narei 
Suzanne talkininkavo jėzuitas 
kun. Antanas Saulaitis bei 
seselė Igne iš Putnam, Connec-
ticut. Paprašyta Suzanne Price, 
seselė Igne savo kelionės į 
Lietuvą laikotarpiu pasiūlė 
bažnyčių susigiminiavimo idėją 

PRISIMINTAS 
A.A. JOHN HENSON 

Kovo 22 d., sekmadienį, buvo 
pr is imintas prieš metus 
Amžinybėn iškeliavęs mylimas 
vyras a.a. John Henson. Žmonos 
Sabinos iniciatyva tas liūdnas 
vienerių metų Amžinybėn iške
liavimo prisiminimas buvo pra
dėtas 11:30 vai. ryto šv. Mišio-
mis Švč. Mergelės Marijos Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčioje 
Brighton Parke. Šv. Mišias 
atnašavo ir gražų pamokslą 
pasakė kun. Marcus (Markus). 
Šv. Mišiose dalyvavo gražus 
būrelis giminių ir artimų 
draugų. Šv. Mišių auką nešė ve
lionio žmona Sabina su savo 
žentu. 

Po gedulingų pamaldų visi bu
vo pakviesti pietums į „Dainos" 
valgyklą. Dvasiškiui nedaly
vaujant, veliono žmona Sabina, 
kitiems pritariant, sukalbėjo 
Tėve mūsų, Sveiką Mariją ir 
Amžiną atilsį... už a.a. John 
sielą. Po to sekė pietūs, kurių 
metu teko daugiau išsikalbėti 
apie velionį. Velionis nebuvo 
lietuvių kilmės, bet kartu su 
žmona lankydavo ir remdavo 
visus lietuviškus reikalus. Taip 
pat be galo buvo religingas. Jie 
abu daug yra pagelbėję seselėms 
kazimierietėms, Šv. Pranciš
kaus seselėms ir t.t. Tą 

ki lnų darbą tebetęsia jo 
žmona Sabina, kuri remia spau
dą, organizacijas ir visa kas 
lietuviška. Jos teigimu a.a. 
John mirė pilnoje sąmonėje. 
Dieną prieš mirtį, laikant jai jo 
dešinę ranką, pasakęs „Nelai
kyk mano rankos, nes ją laiko 
Viešpats, kuris, laikui atėjus, 
nuves mane į Amžinąjį Gyveni-
mą . 

Pokalbyje buvo prisiminta ir 
jos mamytė a.a. Tekia Ruchas, 
kuri mirė 1991 m. vasario 27 d., 
sulaukusi 103 metų amžiaus. 
Tą patį rytą prieš mirtį truputį 
nesijautė gerai ir vis nenorėjo, 
kad Sabina kur išeitų ir po 
keletos valandų, žiūrėdama į 
viršų šypsojosi ir būk tai matan
ti Šv. Mergelę Mariją. Nuvežta 
į ligoninę, po keletos valandų iš
keliavo Amžinybėn. 

Buvo paminėta ir jos mamy
tės vienerių metų mirties 
metinės vasario mėnesį. 

Sabina Henson yra kel ių 
vaikų motina. Jau turi ir 
anūkų. Ji yra gana religinga ir 
didelė patriotė. Ji yra didelė 
Vyčių veikėja, bet jai nesve
timos ir kitos l ie tuviškos 
organizacijos ar l ietuviška 
spauda. Daug kas yra gavę iš 
tos šeimos stambių aukų. Įsis

teigus Vyčių senjorų kuopai, 
Sabina pasakė „Džiaugiuos, kad 
nors viena kuopa kalbės lietu
viškai". 

Esu dėkinga jai, kad ji mane 
pakvietė į šį jos mylimo vyro 
vienerių metų mirties prisi
minimą, nes tokiu būdu dau

giau sužinojau apie šiame 
krašte gimusią ir augusią 
lietuvaitę ir jos šeimą. Tikiu, 
kad ir toliau Sabina tęs tas 
gražias savo mamytės ir vyro 
mirties prisiminimo tradicijas. 

Ant. Repšienė 

DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. balandžio mėn. 18 d. 

Mūsų mylimas Vyras ir Tėvas 

• A.tA. 
JURGIS SUGINTAS 

Mirė 1992 balandžio 16 d. 10:33 vai. vakaro. 
Gimė Kaune, Lietuvoje, gyveno Oak Lawn, IL. 
Pasiliko dideliame nuliūdime: žmona Meri, duktė Nora, 

pusbrolis Vytautas Virkau, pusseserė Henrietta Vepštas su 
šeimomis bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas balandžio 20 d., pirmadienį nuo 3 vai. 
iki 9 v.v. S. C. Lack ir Sūnūs koplyčioje, 11028 Southwest 
Hwy., Palos Hills, IL. 

Laidotuvės įvyks balandžio 21 d., antradienį. Iš koplyčios 
9:30 v.r. velionis bus atlydėtas į St. Germaine parapijos 
bažnyčią, 98 St. ir Kolmar, Oak Lawn, kurioje 10 vai. ryto 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, duktė ir giminės. 

Laidotuvių dir. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 1-708-974-4410. 

„Ir vieną kartą — nei apglėbti, nei mylėti 
Nei atsakyti, nei pasimelsti gal nebegalėsiu, — 
Tik pasislėpęs Tavo ąžuolų pavestuos 
Vis kartosiu ir kartosiu, brangi Lietuva, 
Tave vis myliu, Tave vis mylėsiu". 

B. Ž. 

A.tA. 
BRONIUS A. ŽEMLIAUSKAS 

Su giliu liūdesiu pranešame giminėms, draugams ir pažįs
tamiems, kad 1992 m. balandžio 15 d. 7:30 vai. vakaro, Spring 
Hill, FL po sunkios ir ilgos ligos mirė mūsų mylimas Vyras, 
Tėvelis, Senelis ir Brolis — Bronius Žemliauskas. 

Velionis gimė New Haven, CT. 
Giliame liūdesyje liko: žmona Vlada, sūnūs: Gintaras su 

žmona Janet, Linas su žmona Carole ir duktė Daina 
Juozevičienė su vyru Jonu; du anūkai: Christopher ir Justin; 
taip pat seserys: Stasė Leikienė su šeima Amerikoje ir Janina 
Andriukaitienė su šeima Lietuvoje bei daug kitų giminių 
Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionio pelenai Amžinam Poilsiui bus pervežti į St. 
Lawrence kapines, New Haven, CT. 

Nuliūdusi šeima 

A.tA. 
JUOZUI ULANSKUI, 

JAV LB Sioux City, Iowa apylinkės pirmininkui, 
Vilniuje tragiškai žuvus, jo šeimą bei artimuosius 
nuoširdžiausiai užjaučia 

JAV LB Krašto Valdyba 

A.tA. 
v BRONIUI ŽEMLIAUSKUI 

mirus, žmonai VLADAI, mielai klasės draugei, 
sūnums GINTARUI, LINUI, dukrai DAINAI su 
šeimomis bei artimiesiems liūdesio valandoje reiškiu 
nuoširdžią užuojautą. 

Aldona Sobieskienė 

Los Angeles Lietuvių fondo įgaliotinė V. Gedgaudienė įteikia 2000 dol. lit. 
mokyklos vedėjai Marytei Sandanavičiūtei-Nevvsom. 

A.tA. 
ANASTAZIJAI BUKŠNIENEI 

taip netikėtai šios žemės kelionę užbaigus, sūnui 
VYTENIUI, jo šeimai, velionės seserims, broliams ir 
jų še imoms reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Marija Pratkelienė ir Irutė 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA m 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 

Alytaus Šv. Kazimiero bažny
čios klebonui kunigui Juozui 
Gražuliui. Kunigas Gražulis su 
dideliu entuziazmu pritarė šiam 
projektui. Okupacijos laiko
tarpyje Šv. Kazimiero bažnyčia 
komunistų buvo paversta šokių 
sale , t ik neseniai ji buvo 
grąžinta tikintiesiems. 

Savaitę po lietuviškų Mišių, 
kurias atlaikė svečias kunigas 
Braukyla Šv. Monikos bažny
čioje kovo 29 d., Seattle lietuvių 
delegacija susitiko su parapijos 
klebonu kunigu Bowman bei 
parapijos administracijos nariu 
Peter Anderson pasiūlyti susi-
giminiavimą su Šv. Kazimiero 
bažnyčia Alytuje. Kartu su 
Suzanne Price susirinkime 
dalyvavo Bendruomenės pirmi
ninkė Irena Blekytė ir Šv. Mo
nikos parapijietė Nijolė 
Raišienė. Visi dalyviai susidarė 
įspūdį, kad klebonas Bowman 
palankus pasiūlymui. Projektas 
palengva žengs pirmyn. 

ZP 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX <708) 422-3163 

1992 METŲ KELIONIŲ TVARKARAŠTIS Į NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ 
SKANDINAVŲ — per Kopenhagą 

Balandžio 6 iki balandžio 23 
Balandžio 23 iki gegužės 9 
Gegužės 4 iki gegužės 17 
Gegužės 18 iki gegužės 31 
Birželio 4 iki birželio 20 
Birželio 15 iki birželio 27 
Birželio 29 iki liepos 11 
Liepos 13 iki rugpjūčio 2 
Liepos 27 iki rugpjūčio 8 
Rugpjūčio 10 iki,rugpjūčio 22 
Rugpjūčio 24 iki rugsėjo 6 
Rugsėjo 10 iki rugsėjo 26 
Spalio 8 iki spalio 24 

LUFTANSA — per Frankfurtą 

Balandžio 16 iki gegužės 6 
Balandžio 30 iki gegužės 12 
Gegužės 19 iki birželio 2 
Gegužės 31 iki birželio 16 
Birželio 14 iki birželio 30 
Birželio 25 iki liepos 7 
Liepos 12 iki liepos 28 
Liepos 26 iki rugpjūčio 11 
Rugpjūčio 4 iki rugpjūčio 27 
Rugpjūčio 16 iki rugsjėo 1 
Rugsėjo 1 iki rugsėjo 15 
Spalio 4 iki spalio 20 
Spalio 13 iki spalio 29 

AUSTRŲ - per Vieną 

Gegužės 14 iki gegužės 30 
Gegužės 28 iki birželio 13 
Birželio 7 iki birželio 22 
Birželio 14 iki birželio 27 
Liepos 2 iki liepos 19 
Liepos 19 iki rugpjūčio 1 
Rugpjūčio 6 iki rugpjūčio 20 
Rugsėjo 6 iki rugsėjo19 
Spalio 1 iki spalio 17 

GINTARAS IMPORT-EXPORT 
Siunčiam© siuntinius {Lietuvą: 80 et. už svarą iki 100 svarų; 
70 et- už svarą virš 100 svarų. Minimumas 15 svarų. 
• Siuntiniai pristatomi į namus Lietuvoje. 
• Siunta bus kraunama į konteinerius balandžio 26, 27 ir 

28 d. Lietuvą pasieks gegužės 20 d. 
• Pervedame pinigus už 5%. 
• Pervežame jūsų svečius iš New York ir VVashingtono 

aerouostų į Chicago. 
Gintaras lmport-Export 

2437 W. 89 St. 
Chicago, IL 80*29 
TeL 312-737-8862 

TAIP PAT TURIME 4 PILNAS EKSKURSIJAS PO LIETUVĄ IR 1 PO BALTIJOS RESPUBLIKAS 

501 . BIRŽELIO 7 - 2 2 EKSKURSIJA PO LIETUVĄ 
Vilnius 4 naktys, Kaunas 2, Klaipėda 2. Šiauliai 1, Vilnius 2, Viena 3 (Austrų oro linija) 

502. BIRŽEUO 1 4 - 2 8 EKSKURSIJA PO BALTIJOS RESPUBLIKAS 
Vilnius 3 naktys, Ryga 3, Talinas 3, St. Petersburgas 3, Frankfurtas 1 (Luftansa oro Hnija) 

503. LIEPOS 2 - 1 9 EKSKURSIJA PO LIETUVĄ 
Vilnius 4 naktys. Kaunas 3, Palanga 5. Vilnius 1, Viena 2 (Austrų oro linija) 

. 4. RUGPJŪČIO 6 - 20 EKSKURSIJA PO LIETUVĄ 
Vilnius 3 naktys. Kaunas 3, Palanga 3. Vilnius 1, Viena 3 (Austrų oro linija) 

505. RUGSĖJO 1 - 1 5 EKSKURSIJA PO LIETUVĄ 
Vilnius 4 naktys, Kaunas 3, Šiauliai 1. Klaipėda 3. Vilnios 1. Frankfurtas 1 (Luftansa oro linija) 

Kviečiame keliauti su grupe ar pavieniui. Kiekvienas galėsite pasirinkti tinkamą grįžimo datą. Taip 
pat galime sudaryti ir individualų keliones tvarkaraštį pagal jūsų pageidavimus. AMERICAN TRAVEL 
SERVICE, kaip visuomet, sudarys patogiausias keliones už geriausias kainas. 

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S . KEDZIE 
Manjuette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų t e l e f o n a s : 7 0 8 - 9 7 4 - 4 4 1 0 

INTERNATIONAL 
v 

TRAVEL CONSULTANTS Z d U r e k S ^ 
Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

C ARGO — siunčiame oro linija 
t i *A I *AS" — virs 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
8828 South 79th Avenue 223 Ketveri* gatv* 
Mofcory HM, IMnota M4S7 VUnha. Lietuve 
Telefonas (70t) 430-7272 Telefonas 380-11S Ir 778-332 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 

Chicago. Ill inois 60629 
l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roherts Road 
Palos Hil ls, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Ch icago je ir pr iemiesč iuose . 

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

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 



s DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. balandžio mėn. 18 d. 

x „Draugo" redakcija, ad
ministracija ir spaustuvės 
personalas Vėlybų proga 
sveikina visus savo bendra
darbius, skaitytojus, talki
ninkus ir rėmėjus ir linki vi
siems palaimingų Kristaus 
Prisikėlimo švenčių ir asmeniš
kos bei šeimos laimės ateityje. 
Negalėdami siuntinėti kortelių, 
visi mes visus prisimename 
mintyse ir širdyse. 

x Chicagos Botanikos so
das balandžio 23 ir 24 dienomis 
— šeštadienį nuo 9:30 iki 5 vai. 
vak. rodys rododendrų žiedus 
West Greenhouse galerijoje, šeš
tadienį ir sekmadienį ten pat 
nuo 10 iki 5 vai. vak. bus bijūnų 
paroda. 

x Iš J u r b a r k o ir io apylin
kių kilusieji prašomi prisidėt 
prie Jurbarko bažnyčios atnau
jinimo, kad ir mažomis auko
mis. Čekius galima siųsti šiuo 
adresu: Sofia Plėnys, 9640 S. 
Kedvale Ave., Apt. 202, Oak 
Lawn, IL 60435, tel. 708-
423-5093. 

x Statomi nauji kondomi-
niumai Lockport, IL (15 min. 
nuo Lemonto). Susidomėję 
kreipki tės į Jūrą Gali-
nis-Kredys, Century 21 Prime 
Real Estate, tel. 708-301-0880 
arba 815-838-2447. 

(sk) 
x „Lietuvos Aidas", pagrin

dinis, didžiausias Lietuvos dien
raštis, duoda objektyvų da
bar t inės Lietuvos vaizdą. 
Prenumerata oro paštu metams 
$85 J A V . Čekius rašyti 
„Lietuvos Aidas" vardu. „LIE
TUVA" — reprezentacinis 
žurnalas anglų kalba, mėnesi
nis nuo liepos 1 d., antram š.m. 
pusmečiui kainuoja tik $18 JAV 
oro paštu. Čekius rašyti „Lietu
va" vardu. Susipažinimui vieno 
numerio kaina su persiuntimu 
$4.50 JAV. Čekius ir adresus 
siųsti įgaliotiniui: B. Juodelis, 
239 Brookside Ln.. Willow-
brook. IL 60514. 

(sk) 

x Pigiausios kelionės pas 
gimines. Į vieną puse Chica-
ga-Varšuva arba Varšuva-Chi-
caga nuo $384. Į abi puses nuo 
$610. Skambinant Unlimited 
World Travel atstovui tel. 
312-523-8242. 

(sk) 

x American Travel Service 
praneša, kad dar yra laisvų 
vietų skristi į Lietuvą su 
VLIK'o ekskursija gegužės 25 d. 
Kreiptis: tel. 708-422-3000. 

(sk) 

x Svarbu žinoti, kas vyksta 
kasdien besikeičiančioje Lietu
voje? Neturintiems galimybių 
klausytis „Rytmečio ekspreso" 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio 11 vai. ryto per WPNA 
1490 AM bangomis, siūloma sa
vait inė Lietuvos įvykių 
apžvalga „Labas rytas!" iš tos 
pačios radijo stoties sekma
dieniais nuo 8 vai. ryto. Dėl 
skelbimų kreipkitės tel. (708) 
524-8762 arba adresu: P.O. Box 
3878, Oak Park. IL 60303. Lai 
dos girdimos Illinois, Indiana ir 
Michigan valstijose. Klausyki
tės ir būsite informuoti! 

(sk) 
x Padėkite vargstantiems 

Lietuvoje: Žaibo Nr. 6: miltai, 
cukrus, ryžiai, aliejus, kava, 
kakava, druska, kumpis, per
sikai, ananasai, slyvos, razinos, 
apie 60 svarų deficitinio mais
to su pristatymu į namus — 
$100 00 „Žaibas" 9525 So. 
79th Ave., Hickory Hills, m. 
60457. Tel. (708) 4304*090. 

(sk) 

x Kun. dr. Jurg is Šaraus-
kas, Bažnyčios pagalbos Rytų 
Europai įstaigos direktorius, 
tikisi pagalbos iš Amerikos 
katalikų, ypač lietuvių, nes tarp 
kitų kraštų katalikų remia ir 
Lietuvos bažnyčias bei 
katalikus. 

x Velykų šventės š iemet 
yra balandžio pabaigoje, nors ir 
šaltas oras. Lietuviškose bažny
čiose, kaip Šv. M. Marijos 
Gimimo parapijoj Marąuette 
Parke, Nekalto Prasidėjimo pa
rapijoj Brighton Parke ir Sv. 
Antano parapijoj Cicero bus 
švenčiamos iškilmingai ir 
gražiai. Daugelis lietuvių daly
vaus Velykų Prisikėlimo 
iškilmėse ir pamaldose bei susi
taikymo sakramente. 

x Lietuvos Vyčių 36 kuo
pos sekretorė Frances Urnezus 
gavo trečio laipsnio medalį 
Amerikos vyčių susirinkime. 

x Dr. Algimantas Kelertas, 
Brookfield, 111., už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
50 dol. auką. Labai dėkojame. 

x Antanas Beinarauskas ir 
Michael Lubert, abu iš Chicago, 
111., buvo atvykę į „Draugą", 
pratęsė prenumeratą ir kiek
vienas paaukojo po 20 dol. 
dienraščio stiprinimui. Nuošir
dus ačiū. 

x Valė Kundrotienė iš Pi-
geon, Mich., pratęsė prenumera
tą su 20 dol. auka su prierašu: 
„Be ,Draugo' man būtų liūdnas 
gyvenimas, nes toli nuo Detroi
to. Linkiu visiems geros sveika
tos ir ištvermės sunkiame spau
dos darbe" . Dėkojame už 
linkėjimus ir auką. 

x Mercy Lift dėkoja Gra
žinai ir J im Liautaud, (Chi
cago) paaukojusiems $1,000, 
William Unakis, (Morton, IL) ir 
dr. Vytautui Karobliui (Ripley, 
Ohio), paaukojusiems po $500 
paremti Mercy Lift labdaros 
darbus „Odyssey" vakaro lėšų 
telkimo proga. 

(sk) 

x Mercy Lift prieglobstyje 
veikia ADAL (dant is ta i ) , 
LAPAS (farmacininkai) ir 
„Computer Lift" stengdamiesi 
savo srities žiniomis padėti 
Lietuvai. Visuomenė maloniai 
prašoma paremti „Mercy Lift" 
labdaros darbus dalyvaujant 
pokylyje ,,Odyssey" la ive , 
gegužės 2 d., 6 v.v. Rezervacijos: 
Rita Kisielienė, 708-441-8137. 

(sk) 

Dovydas Mackevičius, Standar Federal banko prezidentas ir direktorių 
tarybos pirmininkas, sutiko padengti kokteilių išlaidas ir užsisakė net du 
stalus į Mercy Lift Odyssey puota, kuri vyks gegužės 2 d. 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 
MONTESSORI 
SUVAŽIAVIME 

Būdama Amerikos Montes
sori sąjungos na rė . gavau 
praneš imą ir pakviet imą 
dalyvauti 32-me metiniame 
suvažiavime, k u r i s vyks 
Bismark viešbutyje miesto cen
tre balandžio 10-12 dienomis. 
Suvažiavimo šeštadienio pro
gramoje skaitau, jog priešpiečių 
metu bus pagerbtas Montessori 
judėjimas Lietuvoje ir Ameriko
je. Pranešimą skaitys Virginija 
Mačiulis. Kelis kartus skaičiau 
ir negalėjau savo akim tikėti. 
Atėjo laukta diena. Pasipuošusi 
gintarais kiek tik tilpo ant kak
lo, lyg ..Jūratė nemarioji", 

vaikštinėjau viešbučio kori
doriais ir bandžiau pajusti su
važiavimo nuotaiką. Antras 
aukštas pilnas jaunų mokytojų, 
kurios siuvo skersai ir išilgai, 
būriais linksmai klegėdamos. 
Turbūt po rytinės paskaitos 
dalinosi savo įspūdžiais. Mano 
gintarų — Lietuvos simbolio — 
niekas nepastebėjo... 

Prie registracijos stalo tei
ravausi apie suvažiavimą. Daly
vių daugiau kaip tūkstantis, 
kas reiškia, kad Montessori me
todas populiarėja, auga. 
Dėmesys — vaikas. Programoje 
paskaitos, skirtos daugiau pra
džios mokyklos vaikams. Tai 
rodo, kad jau nemažai yra pa-

x Pamaldos po Velykų su 
šv. Mišių auka balandžio 25 d., 
šeštadieni, 6 v.v. Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Nuoširdžiai kviečia 
Židinys. 

(sk) 

x Optical Studio, 2620 W. 
71st St., Chicago, IL 60620, 
tel. 312-778-6766. Kreiptis į Al
doną Kaminskienę. Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. Pirmad. ir a n t r d . 
uždaryta. 

(sk) 

x Balti c Monuments. Inc. , 
2621 W. 71 Street. Chicago, IL. 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

x ATLANTA IMPORT EX-
PORT sveikina savo bran
gius kl ientus i r Chicagos 
lietuvius Velykų proga! Kaip 
ir anksčiau, Atlanta laukia 
Jūsų siuntinių į Lietuvą. Siun
tinius galima atsiųsti UPS. 
Taipogi, neilgai trunkant, per
siunčiami pinigai doleriais Jūsų 
giminėms Lietuvoje. Čia už 
pigią kainą galima nupirkti 
bilietus giminaičiams iš Lie
tuvos a t skr i s t i į Chicago: 
vienerius metus galiojantis 
bilietas tekainuoja 824 dole
r ius . ATLANTA IMPORT 
EXPORT, 2719 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. Tel. 
434-2121. 

(sk) 
x Advokatas Povilas Žum-

bakis praneša, jog jo kabinetas, 
kuris yra miesto centre, yra 
uždarytas nuo pirmadienio dėl 
išsiliejusio vandens — potvynio 
pačiame miesto centre. 
Manoma, kad tas pastatas, kur 
yra advokato kabinetas, 7 So. 
Dearborn Ave., Chicago, 111., 
60603, bus atidarytas šį pirma
dienį. Iš penkių telefonų veikia 
tik vienas - 312-641-3428. Fak
sas taip pat dar neveikia. Adv. 
P. Žumbakis dėkoja visiems už 
kantrybę, kurie, kreipdamiesi į 
jį, šiuo metu turi nepatogumų ir 
negali greitai susirišti. 

(sk) 

x DĖMESIO VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Su 
moderniausia „digital" apara
tūra, už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
INTERVIDEO, 3533 S. AR
CHER AVE., CHICAGO, IL 
60609, Tel. 312-927-9091. Sav. 
Pe t r a s Berno tas . 

(sk) 

x Dėmesio Floridos gyven
tojams! Kviečiame keliauti į 
Lietuvą. Išvykstam birželio 4 d. 
sugrįžtam liepos 4 d. Pilna bilie
to kaina $1,165.00. Kreiptis į 
G.T. I n t e r n a t i o n a l (708) 
430-7272. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x Marius Jaku l i s Jason, 
JAV advokatas, išvyksta dirb
ti į Lietuvą. Norintieji jo pa
tarnavimų, kreipkitės iki ba
landžio mėn. pabaigos. Tel.: 
212-688-9200 arba 203-221-
1428. Nuo birželio mėn. jo tel. 
Vilniuje: 4444-21. 

(sk) 

ruoštų priešmokyklinio amžiaus 
vaikučių, kurie turės galimybę 
toliau mokytis montesorišku 
metodu. 

Pokylių salėje kelneriai dengė 
stalus. Man buvo labai įdomu, 
ar daug klausytojų užsiregist
ravo priešpiečiams, nes už 
vaišes buvo imamas mokestis. 
Mano nustebimui prisipildė 
pilna salė. Buvo paruošta dau
giau 250 vietų. 

Ant lėkščių žaliais viršeliais, 
lyg Velykinis sveikinimas 
gulėjo knygelė apie lietuvaites 
montesorininkes. Viršeliams 
panaudotas dar senais laikais 
dail. A. Varno tapytas piešinys, 
simbolizuojantis Lietuvos ir 
Amerikos ryšį. Mažas vaikutis 
plaukia buriniu laiveliu per 
vandenynus nuo Lietuvos 
krantų į kitus pasaulio kraštus. 

Atvertus pirmąjį knygelės 
puslapį pamatai Vyčio ženklą, 
žemiau — esminės Lietuvos is
torijos datos nuo karaliaus 
Mindaugo laikų. Toliau chro
nologine tvarka išdėstytos 
žinios apie pirmąsias Mon
tessori mokyklas Chicagoje ir 
mokytojų rengimo kursus. 
Knygelėje pateiktos su monteso-
rine veikla susijusios pedagogų 
datos: Marijos ir Adomo Varnų, 
Domicėlės Petrutytės, Stasės 
Vaišvilienės, Janinos Jukne
vičienės, Marijos Kucinienės, 
Sofijos Blažienės, Liudos 
Germanienės, Ramutės Baltuš
kienės, Danos Dirvonienės, 
Nijolės Cijūnėlienės, Virginijos 
Mačiulienės, Tauros Unde-
rienės, Marijos Utz, Vidos 
Gasparkaitės ir Dalios Tilin-
dienės. Ši knygelė pačios Virgi
nijos išspausdinta, multiplikuo
ta, susegta. Džiugu, kad jaunas 
žmogus aukoja savo laiką ir jė
gas tėvynės garsinimui. 

Lietuvaitėms auklėtojoms 
buvo rezervuotas stalas. Besi
šnekučiuojant mus pasveikinti 
atėjo dr. Nancy McCormic Ram-
busch. Tai pasižymėjusi 
montesorinėje veikloje moteris. 
Ji yra pradininkė Montessori 
judėjimo Amerikoje. 1959 m. 
L.M. draugijos buvo kviesta 
skaityti paskaitą Jaunimo cen
tre. 1963 m. atidarė Greenwich, 
CT, pirmuosius Mokytojų pa
ruošimo kursus, kuriuos baigė 

x Gražina Bičiūnaitė Lietu
vių Operos statomos Verdi 
„Otelio" operos išlaidas 
sumažino 500 dol. čekiu. Angelė 
ir Romas Nelsai iš Californijos 
atsiuntė 500 dol. čekį. Ramunė 
Dičienė įteikė 350 dol. čekį. 
Gražina, Angelė ir Ramunė yra 
dainavusios mūsų Operos chore. 
Stasė ir Juozas Bacevičiai at
siuntė 250 dol., Aldona ir sol. 
Algirdas Braziai 250 dol., o dr. 
Vytautas ir Aldona Urbai su 
150 dol. sumažino operos 
pastatymo išlaidas. Operos 
valdyba reiškia nuoširdžią 
padėką šiems mecenatams už 
mūsų kul tūr inės veiklos 

Stasė Vaišvilienė. 
Suvažiavimo komiteto narė 

Paulą Bukacek atidarė susi
rinkimą ir pakvietė Virginiją 
Mačiulienę padaryti pranešimą. 

Virginija 1972 m. baigė Il
linois universitete Chicagoje 
pradinius mokslus ir psicholo-
goją. 1975 m. baigė Montessori 
Mokytojų paruošimo kursus, 
kuriuose vėliau dalyvavo kaip 
paskaitininke — kursančių 
konsultantė, koordinatorė 
montesorinėje veikloje. Šiuo 
metu ji yra Beverly Montessori 
mokyklos vedėja, tačiau atran
da laiko dalyvauti Lietuvių 
Montessori mokytojų sekcijos 
veikloje. 

V. Mačiulienė pradėjo savo 
pasakojimą labai vaizdingai. 
Pranešimą lydėjo rodomi Lietu
vos vaizdai, skaidrėse, kurias 
tvarkė Virginijos vyras. 

Pakalbėta apie Mariją ir prof. 
Adomą Varnus, kurie visą savo 
gyvenimą paaukojo mažam 
vaikui. Vadovavo Montessori 
mokyklai Lietuvoje, ruošė 
mokytojus, dirbo Vokietijoje. 
Chicagoje savo namuose atidarė 
pirmąją Montessori mokyklą. 
Jie yra pirmieji, uždegę Mon
tessori žibintą Amerikoje. 

Kartu su M. ir A. Varnais 
gyveno Domicėlė Petrutytė, 
kuri tęsė jų darbą toliau. Pra
nešėja Virginija kalbėjo ilgai 
apie Stasę Vaišvilienę ir jos 
nuveiktus darbus. Keliais saki
niais buvo paminėtos ir kitos 
lietuvaitės. Paraleliai sugre
tinta amerikiečių veikla ir 
palaipsniui pereita prie iš nau
jo atgimusio Lietuvoje judėjimo. 
Pasakota apie mokytojas, kurios 
vyksta į Lietuvą skai tyt i 
paskaitų ir pravesti kursus 
(Šiuo metu išvyko į Lietuvą St. 
Vaišvilienė). 

Kaip tik prie mūsų stalo sė
dėjo viešnia iš Lietuvos, peda
gogikos mokslų kandidatė 
Laimutė Tamošiūnienė. Ji atvy
ko susipažinti su Montessori pe
dagogine sistema. Šis suvažia-

rėmimą! 
(sk) 

x Union Pier centre, lietu
vių rajone, parduodamas nau
jas, moderniai įrengtas, dar 
niekieno negyventas, 2 mieg. 
butas. Tik V/z bloko nuo ežero, 
kampinis sklypas. Kontrakto-
riaus tel. 616-469-4924. 

(sk) 
x Lietuviai, turėję žemės ar 

kitų nuosavybių Latvijoje, 
gali paduoti prašymus Latvijos 
valdžiai ats i imti tur tą . 
Duomenys turi būti pristatyti 
iki brželio mėnesio 20 d. Lat
vijos įstatymai skiriasi nuo 
Lietuvos tame, kad nėra būtina 
būti Latvijos piliečiu atsiimti 
turtą. Kreipkitės į adv. Ivars 
Beržinš tolimesnei informacijai 
apie procedūras, galimybes. 
Adresas: 484 West Montauk 
Highway, Babylon , N e w 
York 11702. Telefonas (516) 
661-3540. 

(sk) 

IŠ ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— Kun. Paulius Mališka, 
Montrealio lietuvis, šiuo metu 
dirbąs kaip misijonierius 
Brazilijoje, labai dėkingas, kad 
Montrealio lietuviai jį prisi
mena ir aukomis remia jo 
darbus. 

— ŠV. Kazimiero parapiją 
Montrealyje aplankė Kaišia
dorių vyskupas Juozas Matulai
tis, kuriam parapijos komitetas 
surengė priėmimą. Dalyvavo 
klebonas kun. F. Jucevičius, 
komiteto nariai su žmonomis ir 
Šv. Onos bei Šv. Elzbietos narės. 

— Valerija Dubauskienė, 
po antrojo pasaulinio karo iš 
Vokietijos atvykusi į Kanados 
Calgary miestą, Albertos prov., 
buvo pagerbta savo 80 metų 
gimtadienį. Surengė ir dalyvavo 
sūnūs Antanas Kęstutis ir 
Vytas su šeimomis, duktė Rūta 
su vyru ir šeima, anūkai ir pro-
anūkai bei kaimynai. Maldą 
sukalbėjo vietos klebonas kun. 
I. Kennedy, sveikino LB 
vicepirm. Elvyra Krausienė, 
pravedė jauniausias sūnus 
Vytas visas iškilmes. V. 
Dubauskienė buvo visų mylima, 
visiems padėjo. Vyras palai
dotas prieš keliolika metų. 

vimas jai padarė didelį įspūdį. 
Baigiantis Virginijos pra

nešimui, suvažiavimo komiteto 
pirmininkė Liusė Kunert Stasei 
Vaišvilienei ir Domicėlei Petru-
tytei įteikė po dovanėlę. Vir
ginija Mačiulienė kiekvienai 
lietuvaitei prisegė rožių puokš
telę, pasipylė gausūs plojimai. 

Paskut inia i pranešėjos 
jautrūs žodžiai sugraudeno visų 
širdis. Publika reagavo labai 
šiltai. Daug klausytojų priėję 
sveikino mus. Fotografas 
Vladas Juknevičius vos spėjo 
fotografuoti. Mano gintarai jau 
žėrėjo su pasididžiavimu. Tai 
buvo tikrai visiems staigmena, 
istorinė staigmena. 

Janina Juknevičienė 

Amerikos Montessori draugijos suvažiavimo dalyvės. Iš kairės 
D. Petrutytė, St. Vaišvilienė. L. Tamošiūnienė, D Dirvonienė, 

J. Juknevičienė, M. Kucinienė, 
N. Cijūnėlienė ir V. Mačiulienė. 

x „Otelio" operos vienintelio 
spektaklio, kuris bus balandžio 
26 d., 3 vai. popiet, Morton au
ditorijoje, 2423 S. Austin Blvd., 
Cicero, II., bilietai gaunami 
Vaznelių parduotuvėje, 2501W. 
71st St., Chicagoje. Telefonas 
312-471-1424. Ten pat gaunami 
ir autobusų bilietai, kurie 
išvyks iš Marąuette Parko 
sekmadienį, 1:30 vai. po pietų, 
nuo valdiškosios mokyklos, kuri 
yra prieš mūsų bažnyčią, aikš
tės. Autobusai sustos Brighton 
Parke prie bažnyčios, Californi
jos ir 44 gatvių sankryžoje. 
Kviečiame visus atvykti į labai 
įdomų ir vertingą „Otelio" 
operos spektaklį, kuriame daly
vauja ir 17 artistų bei vokalis
tų iš Vilniaus. Salė talpina 
2,500 žmonių. Matomumas iš 
visur labai geras, o girdėjimas 
iš bet kokios vietos tikrai 
puikus. 
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Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 776-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

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

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


