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AUŠRA Nr. 22 (62) 
Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsą Širdyse, 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi! 

SOS! SOS! SOS! 
NE VELTUI AUKOJU 

SAVO LAISVĘ 
1979 m. liepos 23 d- Henriko į vybės politiką. Saugumietis sakė, 

Jaškūno duktė Ina nuvyko į Vii-1 kad H. Jaškūnas sergąs karo ma-
niaus Saugumo komitetą pasima- nija. Ina atsakiusi, kad, jos nuo-
tyti su savo tėvu. Jis buvo atvež
tas į Vilnių bylos peržiūrėjimui. 
Prieš pasimatymą jai teko kalbė
tis su saugumo darbuotoju Česna-
vičium. 

Pokalbis prasidėjo tradiciniais 

mone, viskas, ką tėvelis numatė 
— išsipildė. Tai įrodo Kinijos ir 
Vietnamo, Kini; >s ir TSRS, Kini 
jos ir JAV santykiai. 

Kaip toliau aiš'dno Česnavi-
čius, su H. Jaškūnu visai neina 

klausimais: ar ji komjaunuolė, ar j susikalbėti, niekaip negalima jo 
dalyvaujanti visuomeninėje veik-j įtikinti. "Zinai, Ina, — pasakė 
loję ir pan. Juos domino, kaip < Česnavičius, — mums atrodo, kad 
"Aušroje" atsirado jos ir majoro Į tu gali mums padė'i įtikinti tėve-
J. Trakimo pokalbio aprašymas, j lį, jog jis klaidingai galvoja, kad 
kam pasakojusi apie šį pokalbį, \ jis persiorientuotu 
ar skaitanti "Aušrą". Ina atsakė, j Saugumas suinteresuotas, kad 
kad dar neskaičiusi, bet mielai i r apie šį pokalbį niekas nežino 
paskaitytu. Saugumietis pažadėjo į tų. Inai paklausus, ko jiems bi 
jai kitą pirmadienį suteikti gali- jQti "Aušros" žinučJv — juk ten 
mybę paskaityti "Aušrą". n e šmeižtas, o faktai, — saugu 

Apie savo tėvelio reikalus nie- j mirtis atsakė: "Mes nenorim, kad 
ko paguodžiančio neišgirdo. Jo į užsienio radijas ar televizijos lai-
pažiūros esą nepasikeitusios, net 
dar labiau "sugedusios"..- Įdomu, 

dos apie mus visur šauktu". Vė
liau saugumietis liepęs niekam 

Gresia Izraelio -
Sirijos karas 

Damaskas- — Sirijos užsie
nio reikalu ministras Khaddam 
pasakė specialiam JAV pasiunti-

! niui Habibui, kad Sirija nepasi-
i duos nei Izraelio nei kieno kito 
; spaudimui ir savo priešlėktuvi-
i nių raketų iš Libano neišgabens. 

Izraelio vyriausybė reikalauja 
į raketas išvežti. Žvalgybos, be įgu 
| los, lėktuvo numušimas virš Li-
Į bano parodęs, kad sirų raketos pa 
! vojingos Izraelio saugumui. Izra 

KAS GLOBOJO 
TERORISTĄ AGCĄ 
Roma. — Italijos policija tar-1 krėtimų. 

do turką teroristą ir nustatė joj Atentato metu Šv. Petro aikš-
judėjimą po Europą po to, kai tėję buvo ir Chicagos lietuviv 
jis pabėgo iš Turkijos, kur jo lau- j ekskursija, vadovaujama kun. j . 
kia mirties bausmė. Jis daug va-įVaišnio, S. J. Grupė lietuvių sto-
žinėjo, dalyvavo ekskursijose ir| vėjo apie 20 pėdų nuo popiežiaus, 
išleido nemažą sumą pinigų- Tar- į kai užpuolikas pradėjo šaudyti. 

elio gynybos viceministras (mi- domasis tačiau neatidengia, iš j Daugelyje televizijos programų iš 
nistro pareigas eina premjeras. kur jis pinigų gavo, kas jam pade- Į Vatikano aikštės tos istorinės 
Beginąs) Mordechai Zippori pa-1 jo pasirūpinti keliais tobulai pa-1 bendrosios audiencijos metu tarr 
reiškė korespondentams, kad Si-j darytais pasais. 
rija ieško nelaimės. 

Valstybės sekretorius Haigas 
Washingtone pareiškė, kad to
liau bandoma rasti išeitį iš padė
ties Libane, tačiau "laikas baigia-

I si" ir padėtis ten labai pavojin
ga. Korespondentai pranešė apie 
Izraelio kariuomenės traukimą 

Jaunas vyras Mehmet Ali Agca, gimęs Turkijoje, Italijoje buvo apkaltintas 
pasikėsinimu nušauti popiežių Joną Paulių II-jį, dviejų moteni peršpvimu, 
nelegaliu ginklo turėjimu ir padirbtų dokumentų naudojimu. Jam gresia 
kalėjimas iki gyvos galvos. Turkijoje jis jau nuteistas mirties bausme už 
laikraščio redaktoriaus nušovimą. 

Turkijos vyriausybė atsiuntė 
italams pirštų antspaudus, kurie: tuviška trispalvė, 
atitinka suimto Mehmet Ali Ag
ca atspaudams. Turkija reikalau
ja Italijos išduoti suimtąjį turkų 
teisingumo organams, tačiau Ita
lija atsisakė. Suimtasis ir atenta
to meru turėjo nemažą sumą švei-

daugybės įvairiaspalvių vėliavė
lių minioje matėsi ir nedidelė lie-

Pasaulio reakcija 
l popiežiaus atentatą 
Kairas. — Egipto prezidenaas 

ne tik pne Libano sienos, bet i r | c a r u h . ^ p{nįgų I ta l i j-oie j i s Sadatas savo telegramoje popie-
, „ '" m " " """** pasirinko advokatą Pietro d'Ovi- j ž i u i J o n u i P a u l i u i n - J a m P 3 5 1"" 

dio. Policijoje jis "mėtė pėdas" k e užpuoliką, sakydamas, jog jfe 
kartą tvirtindamas esąs armėnas,' n e S a I i b u t i musulmonas. Saudi 
kitu atveju pareikšdamas, kad:A r a b i? o s karalius Khaledas irgi 
jo draugas ir globėjas yra pales- • palinkėjo popiežiui greit pasveik-

Golano aukštumose. Abi pusės 
rengiasi karui. 

Egipto prezidentas Sadatas sa-
- vo kalboje parlamente įspėjo ,Siri-
! ją ir Izraelį "nekišti rankų" prie 

Atentatas sutrukdė 
popiežiaus planus 

Libano. Jis ragine.palestiniečius L ^ k o m u n i s t i n e s g r u p e s 

kad "taikos ir karo" klausimo nieko nepasakoti, tfi ir jie būsią 
sprendime, jie jau iš dalies sutin- j gerį. Pvz, nuvažiuos korespon 
ka- O tas pat klausimas prieš dve- j dentas į klinik'r.ę ligoninę ir ką 
jus metus jiems atrodė "didžiau- j n o r s gera parašys apie jauną me 
šias kliedesys" O H. Jaškūnas j dicinos specialistę... 
šiandien dar labiau pabrėžia šį, P a s ^ s u s i t i k u n ą k i t a m p i r - | ninėie pergyvena mažą depresi- Kiekvieną 
svarbų klausimą. Ir lygiai foip j m a d i e n i u i k a l b į b a ; e . 
per teismą, jis aiškino, kad mums, 
reikią atsižvelgti į Kinijos vado-, (Bus daugiau) 

sudaryti vyriausybę egzilėje ir 
i siekti derybų su Izraeliu, nes atei-
Į sianti diena, kada Izraelis bus pa-
I si rengęs sėsti prie derybų stalo. 
- Prezidentas Sadatas neatidengė 
atsakymo į klausimą: ką Egiptas 

i darytų, jei kiltų Sirijos Izraelio 
'karas? 

va-

KATALIKAI PASAULYJE 
Kursai Jugoslavijoje 

Tūkstantis du šimtai Jugosla
vijos katalikų, jų tarpe du šim
tai jaunimo, organizuotai daly
vaus šių metų vasarą Lourde 
įvyksiančiame 42-me Tarptauti
niame Eucharistiniame Kongrese. 
Jugoslavijos katalikai jau pradė
jo dvasiniai ruoštis šiam svar
biam religiniam įvykiui. Nese
niai į kroatų kalbą buvo išvers
tas ir paskelbtas teologų komisi
jos parengtas Eucharistinio Kon
greso pagrindinis dokumentas. 

1978-ais metais Zagrebe, Jugos
lavijoje, įsteigtas Jėzuitų filosofi
jos ir teologijos institutas baigė 
pravesti trijų metų mokslinius to
bulinimosi kursus seserim vienuo
lėm. Kursuose, kuriuose dalyvavo 
129-nios įvairiom Jugoslavijoje 
verkiančiom kongregacijom pri
klausančios seserys vienuolės, bu
vo gilinamasi į Šventojo Rašto 
mokslo dogmatiką, moralinę teo
logiją ir psichologiją. Už kelerių 
metų bus pravesta antroji kursų 
laida. 

Vokiečiai Lenkijoje 
Šiomis dienomis Lenkijoje lan

kėsi Vakarų Vokietijos katalikų 
pasauliečių centro komiteto dėle 

ti Tarptautiniame Eucharistinia
me Kongrese, kuris įvyks liepos 
16 — 23 dienomis Lourde- Ka
merūno vyskupų konferencija 
pranešė, kad Kongreso proga yra 
rengiama šio krašto tikinčiųjų 
maldos kelionė į Dievo Motinos 
šventovę Lourde tomis dieno
mis, kai į Lourdą taip pat atvyksi j v k ų laikotarpį-
Popiežius Jonas Paulius II-sis. 
Afrikiečiai maldininkai po Lour-
do taip pat lankysis Šventojoje 
Žemėje. 

Roma. — Gydytojai paskelbė, Kaip žinoma, popiežius Jonas! 
ketvirtadieni, kad popiežius ligo-1 Paulius buvo J^sriautas vakare, i 

trečiadienį bendrosios; 
ją̂  ir sužeidimo skausmus. Popie- į audiencijos vykdavo rytais ir tik I 
žiaus artimieji sako, kad popie-1 balandžio pabaigoje buvo įvestos 
žius atleidžia savo užpuolikui ir; vakarinės audiencijos, nes saulės] 
prašo katalikus jam atleisti. Po- į kaitra vidudienio valandomis: 
piežius pergyvena tai, kad jami maldininkams Šv. Petro aikštėje 
tenka būti ligoninėje gegužės mė į kasdien darėsi sunkiau pakelia-
nesį, kada jis įpratęs maldos bu- Į ma. Nuo balandžio 22 d. visos 
dėjimuose melstis į Mergelę Ma- ; trečiadienių audiencijos buvo pra
riją. Komentatoriai mano, kad į dėtos transliuoti per Vatikano 
popiežius būtų laimingesnis, jei radiją. 
jį būtų peršovęs subrendęs as- \ Balandžio 28 buvo paskelbta 
muo, ne jaunuolis. j popiežiaus Jono Pauliaus II-jo 

Popiežius beveik kasdien specia- i kelionės į Šveicariją oficiali pro-
liose audiencijose susitikdavo su j gramą. Kelionė turėjo užtrukti 

i jaunimo grupėmis, ypač per Ve-1 penkias su puse dienos, nuo ge-
! gūžės 31 ligi birželio 5-tos. Popie-

n~s5s '' " Paskutinį "šeštadienį šv. Te-1 ž i u ! . t u r ė l ° « P l a ^ |v a i r i a
T

s S v e i 

vas priėmė apie tris tūkstančius! f ^ L S K ? C l u r i c h a - L ^ a ~ 
Italijos katalikų jaunimo, dau
giausia vidurinių mokyklų moks
leivių. Kalbėdamas šiai didelei 
italų jaunimo grupei, Jonas Pau
lius II užtikrino, kad į jaunimą 

TRUMPAI 
\% VISUR 

Korėjos sukaktis 
Korėjos vyskupai 1981-uosius 

metus paskelbė Misijų Metais, .. ,,_ . . 
t .-J J - J _• ~„o,~,^?; Bažnyčia ziun su pasitikėjimu ir 

tuo būdu pradedami pasiruoši-, J 

mus Korėjos katalikų Bažnyčios! m e , l e - .B 

dviejų šimtų metų sukakčiai, k u - l d v a s m e s >^os ri sueis 1984-ais metais. Korėjos 
vyskupai ganytojiniame laiške 
primena, jog krašto tikintieji yra 
prieš du šimtus metų Korėjoje 
Evangelijos sėklą pasėjusių pir
mųjų kankinių įpėdiniai, pavel- jm a s " j . 1 

J-- • „t,~™,,<u» „»„.: ir meiles pranašas ir 
deję pareigą ir atsakomybę, gau-' * 
tąjį tikėjimo turtą saugoti ir ug 
dyti. 

I meile. Bažnyčioje jūs galite rasti 
ir grožio versmes, 

- pažymėjo popiežius. 
— "Gerai įsižiūrėkite ir Bažny

čioje jūs atrasite paties Kristaus 
veidą; Kristaus, kuriame yra įsi
kūnijęs heroiškumas, paprastu-

Imas ir išmintis, kuris yra tiesos 

no, Einsiedeln miestelį, kuriame 
gimė Šv. Mikalojus von Flue, da
bar Šveicarijos globėjas, Solo-
thurną, Friburgą ir Ženevą. 

Visuose miestuose popiežius tu
rėjo aukoti šventas Mišias, susi
tikti su vyskupais, kunigais, vie
nuoliais, jaunimu, imigrantais, 
taip pat su nekatalikiškų religi
nių bendruomenių atstovais, su 
Šveicarijos prezidentu ir vyriau
sybe, diplomatiniu korpusu. Fri
burge Šventasis Tėvas norėjo ap
lankyti garsųjį vietos universite-

das Habash 
Žmogžudys Agca pabėgo iš 

Turkijos griežto saugumo kalėji
mo lapkričio 23, 1979 m., persi
rengęs turkų kareivio uniforma, 
kurią jam parūpino kalėjimo sar
gai. Dėl to pabėgimo buvo suim
ti šeši turkai kariškiai. Tardomas 
Agca paneigė turėjęs ryšių su 
turkų tautinio fgdėffmo partija, 
kurios vadai Turkijoje suimti ir 
laukia teismo. 

Policijoje teroristas pirmiausia 
pasiteiravo, kaip laikosi Popie-

— Italijos darbininkų unijų fe- j žius? Tardymo metu suimtasis at 
deracija paskelbė ketvirtadienį. sisakė priimti maistą, tik gėrė 
pusės valandos generalinį streiką, i vandeni. 
protestuojant prieš bandymą nu-j T u r k i j o s ^ ^ ^ vvriausybės 
šauti popiežių Joną Paulių II. v a d a s ^ E v r e n apgailestavo po. 

— Belraste bado streiką prade-, p i e ž i a u s jg&j^ t ^ m k r i t i . 
jo dar vienas ains kalinys, 29 m. | k a V Q V a k a r u Vokietijos policijos 
Robert McLaughlin, reikalauda
mas politinio kalinio teisių 

— Britanijos premjerė That-
cher neigiamai atsakė į keturių 
JAV politikų raštą, kuriame kri
tikuojamas britų valdžios nejaut
rumas airių kalinių protestams. 
Raštą pasirašė sen. Kennedy, sen. 
Moynihan, Atstovų Rūmų pirm. 
O'Neill ir New Yorko guberna
torius Carey. 

— Bialystoko "Solidarumo" va-

pareigūnus, kad jie nesiėmė žy
gių surasti žudiką ir jį sulaikyti. 
Turkijos prašymas ieškoti pavo
jingo nusikaltėlio vokiečių buvo 
ignoruojamas, paskė gen- Evren. 
Daug kas Vakaruose nepritaria 
turkų vyriausybės pastangoms ko
vo* su teroristais Turkijoje. Da
bai :DS Vakarų vyriausybės įsiti
kins, kad ta kova yra būtina, su
pras turkų problemą, pasakė ge
nerolas Evren. 

ti, sakydamas, kad šis kriminali
nis užpuolimas prieštarauja vi
soms moralinėms žmoniškumo 
vertybėms. 

Sovietų prezidentas Brežnevo 
telegramoje sakoma, kad Brež
nevas esąs giliai pasipiktinęs šiuo 
kriminaliniu pasikėsinimu prieš 
popiežiaus gyvybę ir linki popie
žiui greito ir visško pasveikimo. 

Lenkų "Solidarumo" vada* 
VValesa, Japonijoje sužinojęs apie 
popiežiaus peršbvimą, apsiverkė 
ir pasakė: "Baisu, neįtikėtina'" 
Lenkijos komunistų laikraštL 
"Trybuna Ludu", rašė, kad pc 
piežiaus užpuolimas sužeidė vi
sus lenkus ir visus geros valios 
žmones. 

Ankaroje turkų laikraštis "Hur-
riyet" rašė: "Tebūnie prakeikti 
tie, kurie nuvedė Agcą į šį kelią. 
Tebūnie prakeikti milijoną 
kartų!" 

Trečiadienio naktį Krokuvos ka
talikų bažnyčiose visą naktį 
skambėjo varpai, jų tarpe ir di
džiausias visoje Lenktoje "Kara
liaus Žygimanto varpas", kuris 
skambinamas tik labai retomis 
progomis, svarbiausiomis Lenki -

I jos istorijos dienomis. 

Italai gydytojai sako, kad po-

, via l i e so j , , - . v . , . 
kartu kiek- i t ą ' k u n s *** * e r a l Tinomas' l r h e " 

„ c „,,^;r^,« tuviams, nes iame prieš Pirmąjį 
vieno jauno žmogaus nuoširdus,; , / \ , / . r._ . ,.. 

Teresė Japonijoje 
Žmonių meilė yra vienas svar

biausiųjų gyvenimo tikslų, pažy-
gacija, kuri Varšuvoje, Krokuvo- Į mėjo Motina Teresė iš Kalkutos, 
je ir Čenstakave sutiko su lenkų j kalbėdama apie dviem tūkstan-
vyskupais ir katalikų pasauliečių l ciam jaunų japonų Tokio katali-
atstovais, o Auschwitze pagerbė 
buvusios nacių koncentracijos sto 
vykios aukas. Vokiečių katalikų 

kų Sofijos vardo universitete. Gar
sioji žmonių meilės apaštale, ku
ri pašventė visą savo gyvenimą 

delegaciją Lenkijon pakvietė Kro! vargstančiųjų globai^ pažymėjo, - solidarumą 
kuvos arkivyskupas kardinolas jaunimui, fog tarnyba vargstan- k > e k v i e n a m 1 | g M | | u ! f i n v a ] i d u i . 

i,:•-;.,!,-_ pasaulini karą ir po jo studijavo nepamainomas draugas, bičiulis... > v _ .•*.. •*. T ~. . * r « . •. v • * -J _„i.i~, nemažai lietuvių studentų- Zene-
lesiokite Kristaus v 5 l d o ^ ^ I voje popiežius turėjo susipažinti 
sakramentų giesmes ^ b J : I ^ įva i r iomis čia veikiančiomis 
Knstų ,us galite sutikti, atrasdv, ; ^ ^ ^ . organizacijomis 
sur net savo laisvalaikio aikštėse. ^ . _° , u;„„, 
Z • i- • - • L J U — Tarptautiniu Darbo biuru, 
bei salėse, savo turistinėse kelio- i K. . , _, . f • _* ^u.^a v i « ^ , I Tarptautiniu Raudonuoju Kry-nėse bei sporto varžybose. Visada | 
pasilikite jauni savo dvasia, rim- į • 
„„m. Tebūna ,um svenm. b « > ^ ^ ^ 
kokia nuoboda, tebūna svetimas) ' 
abejingumas ir egoizmas... Paro-1 r u-

,_ | žiumi, Europos branduolinių ty-
taip pat aplankyti 

dai pagrasino streiku, jei nebus 
nubausti du Kuznica miesto mili
cininkai, kurie primušė vieną Į piežius daug rimčiau sužeistas už 
vyrą. Abu milicininkai buvo at-' prezidentą Reaganą, žaizdos pa-
leisti iš pareigų. 

Kinijos žinių agentūra kri
tikavo prezidento patarėjo Ed-
win Meese pareiškimą, kad Ame
rika išlaikys su Taivanu visas pa-
sirašyts sutartis. Tas pareiški
mas nesiderina su JAV — Kinijos 
susitarimais pagerinti ryšius, sa
ko kinų žinių agentūra-

vojingesnes, nes bijoma uždegi' 
mo viduriuose. Dar bus reikalin 
ga papildoma operacija. 

Gydytojai džiaugiasi, kad po-

Išvaziavo visi 
Libijos diplomatai 

Washingtpnas — Ketvirtadie 
nį išvažiavo 26 Libijos diploma
tai, iš viso, su šeimomis ir tarnais, 
104 asmenys, JAV nutarus nu 
traukti su Libija diplomatinius 
ryšius. 

Vyriausias Libijos diplomatas 

nemažą kiekį antibiotikų nuo už-

Macharski ir katalikų savaitraš- tiesiems yra mokykla, kuri fšmo-
čio "Tygodnik Powszechne" vy- ko mylėti Dievą. Motiną Teresę 
riausias redaktorius Turowicz. i Japoniją pakvietė japonų drau-
Praėjusių metų lapkričio mėnesį, gija, besirūpinanti šeimyninio gy 
Vokietijoje buvo apsilankiusi venimo ugdymu. Draugija šiuo 
lenkųr katalikų pasauliečių dėle- į metu visoje Japonijoje praveda 
gacija. j akciją už gimimų kontrolę natū-

_ .. _ . _ . ; raliomis priemonėmis. Motina 
Juodieji I Lourdą įTeresė^ būdama Japonijoje, taip 

Įvairių Afrikos kraštų tikintie- pat kreipėsi į visą pasaulį, ragin-
ji ruošiasi organizuoUi dalyvau-' dama siekti nusiginklavimo. Ji 

kiekvienam žmogui, kuriam yra 
reikalinga kitų žmonių pagalba-.. 
Kiekviename žmoguje matykite 
Dievo vaiką ir savo brolį... 

— Lenkijos darbininkų unijos 
vadas Lech Walesa, apžiūrėjęs ja
ponų televizijos fabriką, pareiškė, 
jog įmonės įspūdis tas, kad maši
nos tvarko darbininkus. Jis neno
rįs, kad mašina jį valdytų. 

— JAV žemės ūkio departa
mentas pranešė, kad šiais metais 

kvietė pasaulio valstybes ginkla
vimo reikalam skiriamas lėšas 
panaudoti pagalbai vargstan visame pasaulyje gali būti labai 
tiems, kurie kasdieną miršta nuo geras javų derlius, po dviejų pras-
bado ir ligų. ' tų metų. 

piežius, kuns pirmadienį bus 61 j A H e] H o u d e r } ^ ^ ^ p ^ . 
metų yra daug jaunesnis biolo- j d e n t a m s ^ k a d L i b i j a g a H n u t a r t i 
gine prasme . Jis normaliai tai-1 d u o t i Amerikai savo naftos, 
sos. p, sunkins operacijos, gaurą U , s u d a r Q a p j e M nuQ§_ Ame_ 

rikos importuojamos naftos. Ši* 
i klausimas bus svarstomas Libijos 
! vyriausybės, atsižvelgiant į vals-
I tybės interesus. 

Libijoje dar gyvena apie 2,000 
! amerikiečių, daugiausia dirban 
i čių naftos pramonėje. Jie igno
ravo valstybės departamento įspė
jimus, kad santykiai su Libija ga
li pablogėti. 

Ginklas, kurį jaunas turki} teroristas atsives* j Italiją ir kuriuo bandė nu
šauti popiežių Joną Paulių II-jį. Tai 9 mm. "Browning", gamintas Belgijoje 
1976 m. Teroristas pasakė italų policijai pirkęs šį ginklą "užsienyje" ir 
laikės jį geležinkelio stoties bagažinėje Romoje 

KALENDORIUS 

Gegužės 16 d.: Jonas Nepom., 
Vaidimanastas, Inga. 

Gegužės 17 d.: Paskalis, Bazilė, 
Mindaugas, Gaila. 

Gegužės 18 d.: Jonas I Pop., 
Julita, Erdvilas, Ryte. 

Saulė teka 5:31, leidžiasi 8:03. 
ORAS 

Saulėta, temperatūra dieną 72 
1., naktį 45 1. 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1981 rn. gegužės mėn. 16 d. 
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PIRMOJI 
MUZIKINĖ 
P O P I E T Ė 

A T E I T I N I N K Ų 
N A M U O S E 

" J a u saulelė vėl a tkopdama 
budino svietą... ir žoleles viso
kias iš numirusių šaukė.... lau
kų ka lna i su kloniais pametė 
skrandas . . . pulkais išlindo va
sa rą sveikint". 

Sekdami gamtos ir žmogaus 
g y v y b i n g u m ą D o n e l a i č i o 
m u m s paliktuose "Metuose", 
giliau, nei kad patys per save, 
pa jun tame kiek gyvybės glūdi 
Kūrėjo mums dovanotame pa
saulyje. 

Kiekvienas, kuris yra atvi
r a s priimti naują, originalų ir 
neįpras tą būdą žinomai tik
rovei atskleisti, ras estetinį ar 
intelektualinį pasi tenkinimą 
k l ausydamas Dariaus Lapins
ko "Tolminkiemio kan ta tos" . 
Joje kompozitorius sujungia 
Donelaičio svarų poetinį vaiz
dą su savo muzika, kurie L. 
Ras teny tės — Lapinskienės iš
sakyt i ir išdainuoti, sukuria 
naują tikrovę. Perpinta seno

mis lietuvių liaudies daino
mis, nauja "Metų" tikrovė da
rosi d a r b r a n g e s n ė , nes 
apjungia liaudies poetą ir mu
ziką. 

Ateitininkų namų aplinkoje, 
atbudusios gamtos grožiu pa
puoštoje, galėsime praleisti ge
gužės 24 dienos popietę ir pasi-
d ž i a u g t i T o l m i n k i e m i o 
kantata, kuri bus išpildyta 3 v. 
po pietų. 

ap. 

Los Ange les Ateitininkų Š e i m o s šventėje s tudentės vaidina "Svajo nes". 
N u o t r . A. G u l b i n s k o 

G A V Ė N I O S džią. T a d a jis parodė skaidres 
SUSIKAUPIMAS • "Ateit ies" istorijos, palydint 

J A U N I M U I - NEW Y O R K E įrekorduota kelių žmonių kal
ba su muzika. Publika įdėmiai 

Pianistas kompozitorius Darius 
Lapinskas. 

P A R T I Z A N O 
D A U M A N T O 
J A U N U Č I U 

K U O P A 
Šia is metais labai gražiai 

veikė Chicagos priemiesčių 
Pa r t i zano Daumanto at-kų jau
nučių kuopa. Kuopai priklau-

•rT8o 35 vaikai (iš 24 šeimų). 
Kiekvieno mėnesio pirmą sek
madien į vyko susir inkimai at-
kų namuose , Lemont, 111. Meti
n ė t ema buvo "Šeima". Per 
sus i r ink imus buvo nupiešti šei
m o s medžiai, padaryt i šeimos 
a l b u m a i ir paruošta kuopos 
šeimos šventei vėliava su visų 
na r ių va rda i s ir vaizdais , ku
rie a ts tovauja kiekvieną jau
nutį . Buvo iškylų į Chicagos 
Goodman teatrą, čiuožti. Turė
jome dainų ir žaidimų popietę 
pas ponus Lieponius. Gruo
džio mėn. at-kų namuose buvo 
surengtos bendros kūčios jau
nuč i ams , jų tėveliams ir sve
č iams . Prieš kūčias jaunučiai 
dek lamavo vieną Albinos Ka-
šiubienės eilėraštį. 

Šių metų veiklą jaunučiai 
ba igė Šeimos švente gegužės 3 
d. at-kų namuose. Šventė pra
sidėjo šv. Mišiomis, kurias 
a t n a š a v o kuopos kapelionas 
kun . A. Saulaitis. Per Mišias 
įžodį davė: Kovaldas Bal-
č iauskas , Romas Blažys, Pau
lius Kusak, Krist ina Liaugau-
daitė, Loreta Lirgamerytė, 
Paul ius Lirgameris, Dalia 
Marchertai tė , Darius Mar-
cher tas , Audra Mockaitytė, 
Ingr ida Šalčiūtė, Paul ius Šal
čius, Pet ras Skr ips tūnas , Asta 
Tijūnėlytė, Paulius Vasiliaus
kas , ir Vita 2ukauskai tė . Po 
Mišių tėvai apžiūrėjo jaunu
čių darbelių parodėlę. Per šiuos 
metus padarytus — angelus iš 
žurnalų puslapių, išdegintas 
medines lentas, ir an t medinių 
lentų sulipdytus konkorežius. 

Po to sekė programa, kurią 
pravedė kuopos globėja Laima 
Šalčiuvienė. Pradėjo jaunučių 
himnu. Sekė du Albinos Ka-
šiubienės eilėraščiai "Lie
tuva" ir "Cia už marių" ku
riuos perskaitė jaunučiai. 
Darius Marchertas, Kastytis 
Šoliūnas ir Paulius Vasiliaus
kas paskambino pianinu, o 
Ingrida Šalčiūtė smuikavo. 
Vyresnės mergaitės perskaitė 
du Jono Aisčio eilėraščius. 
Programa baigta at-ku himnu. 
Visi, jaunučiai, tėveliai ir sve
čiai ėjo pasivaišinti mamų su
neštais valgiais. Valgydami 
visi žiūrėjo skaidres, padary 
tas šių metų susirinkimuose ir 
iškylose. 

Šiais metais Partizano Dau
manto kuopos abiturientės: Lo-
ra Blažytė, Lilija Balčiaus-
kaitė, Kristina Norkaitytė, 
Judita Norkaitytė, ir Audra 
Venclovaitė. Labai sėkmingai 
veikė šiais metais su jaunu
čiais globėja Laima Šalčiu
vienė ir jos padėjėja Roma Nor
kienė bei būrelių vadovai: 
V i l i u s D u n d z i l a , D a i n a 
Kamantai tė , Erikas Vasi
liauskas, Lora Vasiliauskaitė, 
Viktorija Venclovaitė, ir Ele
na Žukauskaitė. Tėvų komite
te 1980-81 metais buvo: pirm. 
— Raminta Marchartienė, 
sekr. — Regina Ostrauskienė, 
ižd. — Algis Skripstūnas. Atei
nančiais metais globėja bus 
Roma Norkienė, o padėjėja Jū
ra Vasiliauskienė. Tėvų komi
tete 1981-1982 metais bus: 
pirm. — Leonas Narbutis, sekr. 
— Leonora Lirgamerienė, ižd. 
— Ramutė Balčiauskienė, ko-
resp. — Danutė Liaugaudienė. 
Uniformas tvarkys Aldona Šo-
liūnienė. Tikrai tikimės ir lin
kime, kad kitais metais Parti
zano Daumanto jaunučių at-kų 
kuopa sėkmingai veiks. 

Danutė Liaugaudienė 

Kovo 28 d., šeštadienį, po pie
tų susirinkome Tėvų Pranciš
konų namuose. Čia mūsų lau
kė kun. dr. K. Trimakas, 
"Ateities" redaktorius iš Chi
cagos. J i s vadovavo jaunimo 
gavėniniam susikaupimui, ku
riame dalyvavo studentai ir 
vyresnieji moksleiviai. Kun. 
Trimakas neskaitė paskaitų, 
bet mus klausinėjo, kartais pa
aiškindamas. 

Kalbėjome ap ie Dievą, 
žvaigždes ir pasaulius, ku
riuos Jis sukūrė. Apie mūsų ta
lentus, kas mums patinka, apie 
mūsų tėvus ir draugus, ką ga
lim padaryti gero kitiems. Po 
pertraukos pasiklausėme įre-
korduotos kalbos su muzika, 
apie Betliejaus šeimininką, ku
ris nepriėmė Juozapo ir Mari
jos, bet paskui sekė tris ka
ralius ir atrado gimusį Jėzų. 
Diskutavome ir kalbėjome, ką 
ta i reiškia mūsų gyvenime. 
Mes galime daryti gera ki
tiems; Kristus gali būti pasis
lėpęs kituose; darydami gerą 
kitiems, galime padaryti gero 
Kristui. 

Paskui klausėmės kitos 
įrekorduotos kalbos su muzika 
apie vieną stalių, kuris mieste 
nešė kryžių gatvėmis. Žmonės 
jį primušė, o vienas vaikas pa
vadino jį Jėzumi. Paskui kal
bėjome, ką tai gali reikšti 
mums: mes irgi galime nešti 
kryžių su Jėzumi, jei padėsime 
kitiems. Daug žmonių kenčia: 
ligoninėse, nuo kitų blogų žmo
nių, nuo komunistų Lietuvoj. 
Mes galime visiems padėti, 
ypač tiems, kurie kovoja už 
Lietuvos laisvę ir už tikėjimą. 

Po susikaupimo pavalgėme 
vakarienę ir išsiskirstėme. 
Susikaupimo mintys mus rišo 
viens su kitu ir su kitais žmo
n ė m i s . 

aimos arocano Dtramanto jaunučiu kuopos nariai gegužės 3 d., Šei 
AvpnUj*- Ateit ininkų namuose Lemonte, davė įžodį. 

N u o t r . Algio L i a u g t - u d o 

"ATEITIES" 
ŽURNALO 

Š V E N T Ė 
NEW YORKE 

Kovo 29 d., sekmadienį, New 
Yorko moksleivių ateitininkų 
kuopa surengė gražią ir pras
mingą "Ateities" žurnalo 70 
metų sukakties šventę, į kurią 
atsilankė ir sendraugiai bei 
studentai. Į šventę buvo spe
cialiai pakviestas "Ateities" 
vyriausias redaktorius kun. dr. 
Kęstutis Tr imakas iš Chi
cagos, kuris diena prieš tai 
vadovavo ateitininkų reng
tam New Yorko jaunimo gavė
niniam susikaupimui Tėvų 
Pranciškonų namuose. Šiuo 
plačiu savaitgaliniu ateitinin
kų renginiu rūpinosi New Yor
ko moksleivių kuopos globėja 
Rasa Razgaitienė, o paties 
"Ateities" minėjimo programa 
— rašyt. Paulius Jurkus. 

Kultūros židinio salėje įvyko 
pamaldos, kuriose dalyvavo 
vyresnieji ir jaunesnieji, o 
moksleiviai ateitininkai — su 
kuopos vėliava. Mišias kon-
celebravo kun. Trimakas, tėv. 
L. Andriekus, OFM, ir tėv. Ant. 
Prakapas, OFM. Kun. Tri
makas pasakė prasmingą pa
moksią 

Po Mišių ir užkandžių įvyko 
minėjimas, kurį pradėjo moks
leivių globėja Rasa Razgai 
t ienė. p a k v i e s d a m a prog
ramai vadovauti stud. Ritonę 
Ivaškaitę. Pradžioje kun. Tri
makas tarė įvadinį žodį apie 
"Ateities" žurnalo istoriją ir jo 
paruoštą skaidrių montažą 
apie ..Ateities" istorijos pra-

stebėjo. Montažas paliko gilų 
įspūdį, ypač vyresniesiems, ku
rie buvo susipažinę ar net per
gyvenę skaidrėse rodomus įvy
kius. 

Antroje dalyje buvo pri
siminta "Ateitis" Amerikoje. 
Apie "Ateities" pirmuosius 
žingsnius Amerikoje kalbėjo 
buvęs "Ateities" redaktorius 
rašyt . Paulius Jurkus. Po jo, ki
tas buvęs "Ateities" redak
torius A n t a n a s Sabalis pa
skaitė iš savo paties parašytų 
"Kreivų šypsenų" eilėraščių, 
seniau atspausdintų "Atei
tyje". Po to vėl buvo pakvies
tas kun. Trimakas kalbėti apie 
dabar t inę "Ateitį". Savo kal
boje dabart inis vyr. redak
torius pabrėžė "Ateities" tri
gubą linkmę — krikščionišką 
atsinaujinimą, rūpesti ko
vojančiais už Tėvynės tautinę 
bei religinę laisvę ir jaunimo 
lietuviškos kūrybos puoselėji
mą lietuvių kalba. 

Pabaigoje visi "Ateities" žur
nalo darbuotojai buvo ap
dovanoti gėlėmis. Vyr. "Atei
t i e s " r e d a k t o r i u i R a s a 
Razgaitienė įteikė "Ateičiai 
atsilankiusiųjų suaukotą 274 
dolerio sumą, o buvęs ilga
metis "Ateities" administrato
rius kun. Viktoras Dabušis — 
1946-1974 m. frištus "Ateities" 
komplektus. Po minėjimo visi 
galėjo apžiūrėti fotografijų pa
rodėlę, vaizduojančią New Yor
ko ateitininkų ir buvusios 
"Ateities" redakcijos ir admi
nistracijos darbą New Yorke. 

A.M. 
C E N T R I N I O 
FINANSINIO 

VAJAUS*KOMITETO 
ATSIŠAUKIMAS 

Švenčiame 70 metų "Atei
t ies" žurnalo bei ateitininkijos 

J.S. sukaktį. "Ateitis" ir ateitinin-
kija gimė sunkiu mūsų tautai 
laikotarpiu. Turėjome sunkių, 
skaudžių, šviesių ir labai džiu
gių ir kūrybingų laikotarpių. 
Visais tais laiko tarpais atei
tininkių a buyo labai pozityvus 
ir kūrybingas veiksnys mūsų 
tautai ir katalikų Bažnyčiai . 

Šiandien lietuvių t au ta ir 
Bažnyčia yra ypatingai pavo
jingoje būklėje. Betgi atei

tininkijos idealai tebėra gyvi 
Lietuvoje ir inspiruoja drąsią 
ir herojišką kovą už religijos ir 
tautos teises. 

Mūsų uždaviniai nebaigti. 
Mums reikia tokio pat en
tuziazmo ir pasišventimo, ko
kį turėjo "Ateities" ir atei
tininkijos pradininkai. 

Dabar esame gausūs skai
čiumi ir pajėgūs finansiniai. 
Džiaugdamiesi "Ateities" jubi
liejumi, suvažiuokime į Atei
tininkų Federacijos kongresą 
1981 m. rugsėjo 4-7 d. Chicago-
je pasidžiaugti laimėjimais, 
apsvarstyti situacijas ir įgauti 
ryžto tolimesniems darbams. 
Bet kongreso ruošimui ir to
limesniems mūsų ir mūsų or
ganizacijos uždaviniams kaip 
čia, ta ip ir kituose kraštuose 
reikalinga lėšų. Kongreso pasi
sekimas ir tolimesni mūsų dar
bai priklausys nuo mūsų pasi-
a u k o j i m o i r f i n a n s i n i o 
pajėgumo. Todėl prašome, mie-
la(s) ateitininke ir idėjos drau
ge, prisidėti prie tų visų darbų 
ir užmojų kiek galint didesne 
auka. 

Aukas prašome siųsti Centri
nio Finansinio Vajaus Komi
teto iždininkui B. Polikaičiui, 
užpildant pridedamą aukotojo 
atkarpą. 

Visą atnaujinti Kristuje! 
Dr. J. Meškauskas 

C. Finansinio vajaus 
komiteto pirmininkas 
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Isėoi 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 8:30 
— 4:00, šeštadieniais 8:30 — 
12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos gražina tik iš. anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų' kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą"-

P R A N E Š I M A I 
Ate i t in inkų š e i m o s š v e n 

tė je , artėjančio kongreso te
ma kalbės "Ateities" redak
torius kun. dr. K. Trimakas. 
Šeimos šventė bus Ateitininkų 
namuose gegužės mėn. 31 
dieną. 

C h i c a g o s a t e i t i n i n k ų 
sendraug ių s u s i r i n k i m a s 
kviečiamas šeimos šventės me
tu Ateitininkų namuose gegu
žės 31 d. 3 vai. p.p. Bus ren

kami atstovai į "Ateities" 
jubiliejinį kongresą. ' 

(Nukelta į 4 psl.) E:ZJ± 
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Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAtt lS 

I B - pflSffl 
VINCAS BRIZGVS 

Teisių daktarai 
2458 W. 69th St , Caieagb, Dl 

Visi teL 778-800T 
VfeJaados pagal susitartu* 

DAINAVOS 
STOVYKLOS 

ŽINIOS 
MAS centro valdybos ruo

šiama vasaros stovykla Dai
navoje įvyks birželio 21 liepos 
5 dienomis. MAS centro val
dyba tiki, kad šių metų stovyk
la bus ypatingai įdomi ir nau-
d i n g a . K v i e č i a m e v i s u s 
m o k s l e i v i u s jo je d a l y 
vauti. Stovy kloję įvyks MAS 
suvažiavimas birželio 27-28 
dienomis kuriame bus ren
kama nauja MAS centro val
dyba. Stovyklos programos 
pagrindinis punktas bus pasi
ruošimas artėjančiam Atei
tininkų kongresui, kuris įvyks 
Chicagoje rugsėjo 3-7 die
nomis. Stovyklos mokestis — 
$160. Daugiau informacijų su
teiks Rasa Šoliūnaitė, tel. 
312—257-7071. 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Prnma ligonius pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4 - 5 8 4 9 . rez. 3 8 8 - 2 2 3 3 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 4 3 4 West 71st Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. k penkt. 11:30 
vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel - GR 6 -2400 

vai pagai Susitarimą: pirmad ir ketv 1-4 ir 
7 9 antrad irpenkt 10-4 šeštad 10 3val 

... SNBM 

Tel. ofiso ir buto: Olympie 24459 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHlRCJRlSAŠ. 
1 4 4 3 So. 50th Ave.. Cicerty 

Kasdien 1 3 vai ir 6 8 vai vak -'ieskyrus 
treč šešt 12 tki 4 vai popiet . 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR C H I R U R G 6 - -

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 81st Street ' "*** 

Vai Kasdien nuo 10 y ryto >k\ 1 w1 e p 
Ofiso tel RE 7 1168: rezid 239 2919 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. HE 4 -1818; Rez. PR 6 9 8 0 1 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 

Specialybė vidaus ligos •-• r 
2 4 5 4 West 71st Stre«t ,U t , 

( 71 -mos ir Campbell Ave"kampas) 
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.Sava kalba 

VASAROS 
MOKYKLOJE 

Jau buvo šioje pačioje vie
toje kalbėta apie lituanistinius 
kursus, kurie kas vasarą Jau
nimo sąjungos Ryšių centro 
rengiami. Tie kursai padeda 
norintiems i r galintiems lie
tuviškai taip išmokti, kad lie
tuvių ka lba nebūtų tik trumpų 
pokalbių a rba virtuvės kalba, 
bet sava kalba, kuria jaunuo
lis gebėtų išreikšti visas savo 
mintis. Tie kursai jau yra pa
ruošę žurnalistų, mokytojų ir 
visuomenės dalies vadų, ypač 
jaunimo organizacijoms. 

Reikia kalbėti ir apie tokią 
vasaros mokyklą, kurioje ne
būtų re ikalaujama tokio lie
tuvių kalbos lygio, kokio rei
kia vykstant iems į aukštesnius 
kursus, bet k u r galėtų išmokti 

_gerai kalbėti , susipažinti su 
Lietuvos istorija, lietuvių kul
tūrą ir tradicijomis, pasijusti 
savos tautos t ikrais ir natūra
liais nar ia i s . 

^ . Tokiomis vasa ros mokyklo
mis labiausia i turi rūpintis or
ganizacijos, kurios auklėja jau
nimą l ietuviška dvasia, kad iš 
to jaunimo išaugtų būsimi 
vadovai ir veiklos pratesėjai. 

• Pamėginimui gal užtektų bent 
vienos geros ar dviejų savai
čių. P e r tokį laikotarpį turėtų 

-būti lietuvių kalba, sava kul
tūra ir istorija kasdieninė duo
na, t a i yra ištisi pokalbiai tik 
sava kalba, kad jaunieji kur
santai pradėtų galvoti, kal
bėti ir savo mint is reikšti lie
tuviškai. 

Jaunimo organizacijų va
dovai ka sme t rengia stovyk
las ir jose mėg ina lietuvišką 
gyvenimą pada ry t i savu gy
venimu. Stovyklomis daug yra 
pasiekta ir da r jomis gal ima 
pasiekti daugiau, jeigu tik susi
darytų sąlygos įvesti gerą 
programą, sudaryt i būrelius su 
vyresniaisiais, kad stovyklau
tojai kalbėtųsi lietuviškai ir 
bent pabaigoje jau mąstytų sa
va kalba. B a t reikia rengti ir 
specialius vadovų kursus iš 
paties jaunimo. Tokius reikia 
mokyti specialiose mokyklose 
išimtinai lietuvių kalbos, kad 
jie būtų t ikri vadovai, atsto
vaują lietuviškai skautijai, lie
tuviškai ateitininkijai a r lie
tuviškai studentijai. 

NERAMUMU ŽIDINYS LIBANE Rimties valandėlei 

a r a a »*•« 
-^Lietuviškoji skautiją tau

tinio auklėjimo požiūriu išeivi
joje y r a atlikusi didelius dar
bus, p a r u o š u s i į va i r ioms 
organizacijoms gerų vadovų. 
Bet i r pačiai skautijai, kad ji 
nj8j|$tlpnėtų, reikia vadovų ne 
tik viršūnėse, — taryboje, 
seserijoje, brolijoje, akademi
kuose, — b e t ir mažesniuose 
vienetuose, kurie atlieka pa
grindinį auklėjimo uždavinį. 
Jie paruoš ia nuo mažens skau
tus ideologiškai ir tautiškai , 
moraliai i r organizaciškai. 
Tiems mažiesiems vienetams, 
kaip skil t ims, draugovėms a r 
tuntams, reikia vadovų, su
gebančių n e tik skautišku žais
mingumu patraukt i jaunuolį 

^gyVėnti skaut išku gyvenimu, 
bet i r pririšti jį prie tautos ka
mieno savos kalbos mokėjimu 
i i taut inių įsipareigojimų su
pratimu. 

'"Skautų stovyklos pasižymi 
naujų gyvenimu, kuriame gai
v inama lietuviškai skautiška 
siela. Bet reikia ir skautiškų 
lietuviškų mokyklų, kuriose 
vasaros metu bent vadovai iš
moktų, ka ip minėta, gerai lie
tuviškai kalbėti, kad būtų pa-
v y z d i n g i v a d o v a i , i r 
lietuviškai mąstyti, kad tau
tinis gyvenimas būtų jaunes
niųjų kelias į savo tautos tur-m 

Tokia skautiška mokykla — 
lituanistikos kursai šiemet ir 
organizuojami netoli Chi-
cagos esančioje vasarvietėje 
Union Pier, kur sulėkę skautų 
vienetų vadovai galės moky
tis, kalbėti, galvoti.net žaisti ir 
ginčytis lietuviškai. J a u su
komplektuotas mokytojų kad
ras visiems būtiniems daly
kams, kaip kalbai, istorijai, lie
tuviškai kultūrai perteikti 
tokiu būdu, koks yra tin
kamiausias šiame krašte au
gusiam ir šio krašto mokyk
lose besimokančiam jaunimui. 
Tik į užmojį turėtų daugiau 
kreipti dėmesį pat i skautų or
ganizacija, kuri tokius kursus 
rengia, lietuvių visuomenė, ku
ri lietuvybe yra susirūpinusi, ir 
skautų tėvai, kurie nori savo 
vaikuose matyti tautos ateitį. 

Nežinome, kiek kandidatų į 
šią vasaros mokyklą jau yra 
užsirašę, bet tikime, kad jų bus 
pakankamas skaičius mokytis 
ir kartu džiaugtis. Vyresnieji, 
tiek skautai, tiek tėvai ir va
dovai, savo geru žodžiu, pa
raginimu ir pa r ama turėtų tik 
labiau sužadinti norą vi
siems jauniesiems vadovams į 
šiuos kursus važiuoti. 

* 

Pavasaris , nors ir šaltas, ei
na greitai. Tuoj bus mokslo me
tų pabaiga ir prasidės naujas 
vasaros gyvenimas — darbai, 
stovyklos, pasiruošimas atei
čiai. Reiktų raginti jaunuosius 
vadovus neskubėti griebtis 
darbų, o kaip tik mėginti pasi
ruošti vadovavimui. Sugebėji
mų mūsų jaunimui, norinčiam 
mokytis ar vadovauti , ne
trūksta. Reikia tik ryžto kelias 
dienas, gal porą savaičių lais
vai paskirti lietuviškam rei
kalui ir savęs tobulinimui. Jei
gu dar ir neaiškūs kai kurie 
tautiniai reikalai, ta i jie grei
tai bus labai aiškūs, nes die
nos, savaitės ir metai greičiau 
prabėga, negu net jaunimas 
mano. Iš pašaukimo ir sugebė
jimų, būdami jau vadovai ne
turi praleisti progų sustiprėti, 
kad taptų tikrais vadovais ir 
savo amžininkų tarpe pavyz
dingais visuomenės darbinin
kais. Ypač tokius įsipareigoji
mus širdyse nuo mažens 
nešiojasi jaunuoliai, priklausą 
ideologinėms organizacijoms, 
kaip skautams ar ateitinin
kams. 

Senovėje romėnai saky
davo, kad, koks yra karalius, 
tokie ir jo pavaldiniai. Tą patį 
šiandien galima pasakyti apie 
kiekvieną organizaciją, juoba 
apie kiekvienos organizacijos 
mažesnį padalinį. Koks va
dovas, kokia vadovybė, tokia 
yra ir organizacijos dvasia, to
kia jos ta rnyba visuomenei, 
tautai, žmonijai. Juo labiau to
kia yra lietuviška organizaci
ja, kuri yra tik salelė svetimoje 
ir plačioje jūroje. Lietuviška or
ganizacija kaip salelė turi ža
liuoti ir nešti t inkamus vai
sius, kad ji nebūtų svetimų 
vandenų nuskalauta ir sunai
kinta. Tik stipriai šaknis sulei
dę medžiai, stipriai suaugę au
galai tokias lietuviškas saleles 
išeivijoje išlaiko. Mūsų pasi
ryžimas turi jas dar ilgai išlai
kyti žaliuojančias ir vaisin
gas. 

Vėl krypsta akys į skautų va
dovų, ypač smulkesnių vie
netų, susidomėjimą tokia lie
tuv i ška m o k y k l a v a s a r o s 
metu. J a reikia pasinaudoti ii 
iš jos parsinešti tautinės gy 
vybės, kad joje pasiruošimas 
gaivintų savą kultūrą, savą or 
ganizaciją ir savo tautos sie
kimus toje kartoje, an t kurios 
pečių dedama tautos ateitis. 

Pr. Gr. 

Nors Libano vardas kilęs nuo 
Džebel Libnan, kuris a rabų kal
boje reiškia — baltąjį kalną, ta
čiau jis nesimbolizuoja Libano 
respublikos, kad ji būtų ba l ta ir 
joje nesilietų žmonių kraujas. 
Galbūt kalta jo toji geografinė 
padėtis. Tiesa, jo ir teritorija 
nėra didelė, apimant i 9,400 kv. 
km, kurioje sutalpina apie po
rą milijonų, nuolat besipešan
čių t a rp savęs dėl įvairių reli
gijų, gyventojų. Jų daugumą 
sudaro krikščionys priklausą 
maronitams, kiti y ra maho-
metonys. Maronitai priski
r iami katalikų bendruomenei, 
kurie yra pasekėjai V a. gyve
nusio atsiskyrėlio šv. Marono. 
J ie ištisus šimtmečius kovojo 
su juos persekiojančiais protes
t an ta i s , mahometonais ir 
monofizitais (kurie tepripažįs
ta Kristui tik dieviškąją pri
gimtį). Šis kraš tas XIV a. ati
teko Turkijai, kuri negalėjo 
apvaldyti įsisiūbavusio sektų 
karo. Užtardama maroni tus 
įsikišo Prancūzija ir Libaną 
okupavo. Po II pas. karo Liba
no Tautinis išsilaisvinimo 
komitetas 1943 m. paskelbė, 
kad Libanas a tskir iamas nuo 
Prancūzijos ir paskelbiamas 
nepriklausoma respublika. 

Nedideliame krašte dažnai 
susikerta šių sektų interesai, 
iškyla kivirčų dėl valdžios pasi
dalinimo neats isakant savųjų 
principų, kurie jau ne vieną 
kar tą yra privedę prie civilinio 
karo. 

Reikėtų paminėti vieną 
maronitų tikybinę savybę, kad 
jie religinėse apeigose da r vis 
tebevartoja senovinę aramajų 
kalbą, kuria kalbėjo Kristus. 

Religinių sektų neapykan ta 
nėra sumažėjusi ir šiandieną, 
nors Beirute, Libano sostinėje, 
yra pravesta „žalioji linija", 
skirianti miesto rytinę dalį, ku
rioje vyrauja krikščionių pers
va ra ir už jos palikti maho
metonai . Tai lyg Berlyno 
geležinė siena, kad k a r a s iš šal
tojo nevirstų karštu. Jo gesini
mui Syrija, su Izraelio suti
kimu, yra įvedusi 22,000 į 
Libaną karių, pratęs iant II p . 
karo tradiciją. Krikščionių 
kontroliuojamas sektorius 
siekia Bekaa slėnį, kuris skai
tomas Libano žemės ūkio aruo
du, nes jis gauna p a k a n k a m a i 
drėgmės ir t inka žemės ūkiui. 
Apskritai Libane vyrauja pli
kos dykumos ir uolų masės su 
snieguotomis viršūnėmis. 

Pietiniame Libane yra įsi
kūrusios palestiniečių bazės su 
apie 25,000 part izanų nuolat 
puldinėjančių Izraelį, į kurių 
puldinėjimus Izraelis a tsako 
bazių bimbardavimais, kar tu 
pažeidžiant Syrijos taikos išlai
kymo misiją. Izraelis yrasuinte-

P . I N D R E I K A 

resuotas krikščionių apgy
nimu, kurie y ra labai pa lankūs 
Izraeliui — pripažindami Izrae
lio valstybės įsikūrimo faktą ir 
jo reikalingumą. Šis krikščio
nių nus i s t a tymas dar labiau 
erzina arabus . Padėtis da r 
labiau pablogėjo Izraelio lėktu
vams numušus porą Syrijos 
malūnsparnių netoli krikš
čionių sektoriuje esančio mies
to Zahle. Syrija savo apgulimo 
pozicijų sustiprinimui atga
beno sovietines raketas: SA-2s 
ir SA-6s, kad apsigynus nuo 
Izraelio lėktuvų. Sujudo JAV ir 
Sovietų Sąjungos diplomatai, 
nes Viduriniuose Rytuose padė
tis karštėja. 

Arabai kal t ina JAV-bes, kad 
ji palaiko įtemptą padėlį, o 
Washingtonas kalt ina Syrija 
brutalumu persekiojant krikš
čionis. Palestiniečiai puola 
Izraelį, o Sovietų Sąjunga 
meškerioja drumstame vande
nyje, t iekdama Syrijai ir pales
tiniečiams ginklus. Izraelio 
premjeras kratosi betkokio 
diplomatų tarpininkavimo, 
sakydamas, kad bombas ir 
raketas sugeba svaidyti ne vien 
Izraelis, bet ir palestiniečiai. 

Kad apsisaugojus nuo netikė
to jų užpuolimo, kiekvienas 
Izraelio gyventojas privalo būti 
budrus kaip karys . Pagal Tarp
tautinį Strateginių Žinių Insti
tutą Izraelis yra stipriausias 
Viduriniuose Rytuose kari
nėmis jėgomis. Reikalui išti
kus j is galėtų sumobilizuoti 
400,000 armiją per 24 vai. Jeigu 
tektų palyginti 3.5 mil. Izraelio 
gyventojų su JAV, ta i JAV 
turėtų proporcingai sudaryti 25 
mil. armiją. Izraelyje kiek
vienas vyras ir moteris privalo 
atlikti karinę prievolę: vyrai 
trijų metų ir mergaitės — 2 
metų. Paleidus į atsargą, rezer
vistai kasmet šaukiami kari
n iams pakartojimams ir nie
kam nedaroma išimčių. 

Pašaukt iems pakar toj imams 
algas moka tos įstaigos, iš 
kurių jie pašaukt i . Studentai 
gauna per dieną po 7 dol. iš iž
do. 

Dėl nuolat inės karo grėsmės 
ir nepastovios ekonominės 
padėties daugelis žydų 
emigravusių į Izraelį bando iš 
jo išvažiuoti. Nežiūrint nepert
rauk iamos J A V pa ramos Izrae
liui, kar iuomenės išlaikymas 
pareikalauja milžiniškų sumų, 
s tengiamas i padidint i naudo
jamos žemės plotus dirbtina 
irigacija, pakelt i žemės ūkio 
produkciją, ypač citrinų augi
nimą, kurios y r a svarbiausia 
eksporto dal is . Prekybos balan
sas y ra pasyvus , nes daugumą 
reikalingiausių prekių tenka 
importuoti . Dabar t in i s Izraelio 
piniginis v ienetas vad inamas 
šeikai, kurio vertė y ra labai 
nukri tusi ir už dolerį j au gali
m a gaut i 8,330. Dėl politinių 
sumetimų ir ekonominių 
sunkumų daugel is žydų ir 
arabų s tengias i jį apleisti, 
pr imiausia tie, kurie turi gimi
nių užsienyje. Tač iau sunkiau
sia išvažiuoti a tvykus iems iš 
Sovietų Sąjungos ir Pabaltijo 
valstybių, nes ten turėtos profe
sijos, nemokėj imas svetimų 
kalbų, sudaro sunkumų įsikur-
dinimui kituose kraštuose. 
Dauguma žydų verždamiesi į 
Izraelį tikėjosi j a m e apsistoti 
tik laikinai , kad t ik ištrūkus iš 
komunistinio režimo, bet pate
kęs žydas į Izraelį nusivilia, nes 
Izraelio imigracijos įs ta tymai 
jį pririša. David Zeev per Izrae
lį a tvykęs iš Rumunijos, dabar 
atsidūręs pas seserį San Fran-
cisco, sako, kad a n t žydų tau
tos y ra kritęs likimo prakei
kimas, verčias žydą nuolat 
kraustyt is iš vieno krašto į kitą, 
ieškant „žolės žalesnės pu
sės", kurios n e r a n d a ne t paža
dėtoje žemėje. J u k Izraelio 
vardas hebra iška i reiškia: 
kovotojas su Dievu, kuris buvo 
suteiktas Jokūbui ir šio vardu 
pavadint i visi jo ainiai . 

ŠEIMOS SAVYBĖS 

Saudi Arabijos kariuomenė yra moderniai apginkluota. 

Vatikane II susirinkimo dog
minėje konstitucijoje apie Baž
nyčią kalbama apie pasaulie
čių dalyvavimą Kristaus 
kunigystėje. Tai iškeliamas pa
sauliečių vaidmuo Bažnyčioje. 
Bet reikia skirti tarnybinę ar
ba hierarchinę kunigystę, kuri 
tęsia vyriausiojo kunigo — 
Kristaus funkcijas: skelbti Die
vo žodį, teikti sakaramentus, 
aukoti nekruviną Kristaus au
ką, nuo bendrosios kunigys
tės, kuri yra tik dalyvavimas 
Kristaus kunigystėje. 

Minimoje dogminėje kons
titucijoje sakoma: "Jėzus Kris
tus, vyriausis ir amžinasis ku
nigas , norėdamas tęsti savo 
liudijimą bei savo tarnavimą 
per pasauliečius, gaivina juos 
savąja Dvasia ir nuolat ska
t ina į visokią gerą bei tobulą 
veiklą. O tiems, kuriuos giliai 
įjungia į savo gyvenimą, jis su
teikia dalį savo kunigiškos tar
nys tės dvasiniam kultui atlik
ti, kad būtų garb inamas 
Dievas ir išganomi žmonės. 
Štai dėl ko pasauliečiai, kaip 
Kristui pašvęsti ir Šventosios 
Dvasios patepti, y r a nuosta
biu būdu šaukiami ir aprūpi
nami , kad juose būtų visuomet 
g a u n a m a s gausus Dvasios vai
sius. Visi jų darbai, maldos ir 
apaš ta lavimo užmojai, jų san-
tuoktinis bei šeimos gyveni
mas,.. . jei dvasioje atlie
kamas. . . tampa dvasinėmis 
aukomis, priimtinomis per Jė
zų Kristų" (Lumen Gentium, 
34). 

Krikščioniškoji šeima su
daro mažutę Bažnyčią. Cia iš
ryškėja ir jos vadinamoji kuni
gystė. Ten, kur yra Bažnyčia, 
yra ir kunigystė. Vyriausias 
Bažnyčioje kunigas yra pats 
Kristus. Kunigas y ra tarpinin
kas tarp Dievo ir žmonių. Toks 
tarp in inkas vienintelis yra 
Kristus. Tiktai jis, kaip Dievas 

— Žmogus, sujungė savyje die
viškąją ir žmogiškąją realybę. 
Taigi tiktai jis vienas gali 
įvykdyti sutaikinimą žmoni
jos su Dievu. Kadangi Bažny
čioje yra daug jos narių, todėl 
reikalingas didelis skaičius 
Kristaus pavaduotojų, kunigų, 
kurie Kristaus vardu ir jo ga
lia vykdytų Dievo tautoje kuni
gišką tarnybą. Tai yra hierar
chinė kunigystė. J i yra būtina 
visuotinėje Kristaus Bažny
čioje. Šalia šitos hierarchinės 
kunigystės galima kunigyste 
pavadinti ir pasauliečių daly
vavimą Kristaus kunigystėje. 
Tas dalyvavimas yra ryškus ir 
būt inas santuokoje bei šei
moje. 

Vatikano II susirinkimas 
pastoralinėje konstitucijoje 
apie Bažnyčią šiuoliaikiniame 
pasaulyje tvirtina, kad tikin
tieji santuokos sakramentu sa
vo luomo uždaviniams ir kil
numui yra tarsi pašventinami. 
Tas sutuoktinių tarsi pašven
t imas yra skirtingas. 

Sutuoktiniai yra t a m tikru 
būdu "tarsi pašvenčiami". 
Apie asmenį, kuris yra pa
švenčiamas, sakoma, kad j i s 
yra išskirtas iš kitų ir jo už
davinys yra ypatingu būdu 
tarnauti Dievui bei žmonių iš
ganymui. Per krikštą krikščio
nys yra pašvenčiami visam 
gyvenimui Dievo tarnavimui ir 
savo artimo išganymui. Spe
cialios galios gaunamos per 
kunigystės sakramento su
teikimą ar net per krikšto sak
ramento pašventinimą, kada 
visi pakrikštytieji pradeda da
lyvauti Kristaus kunigystėje. 
Kitais žodžiais tariant, jie gau
na visiems tikintiesiems bend
rąją kunigystę. Ta visų tikin
čiųjų bendroji kunigystė duoda 
tikintiesiems teisę aktyviai da
lyvauti liturgijoje ir Bažnyčios 
apaštalavimo darbuose. 

Kyla klausimas: ar šalia ši
tos visų pakrikštytųjų bendro
sios kunigystės sutuoktiniai 
santuokos sakrementu gauna 
ką nors daugiau skirtingo nuo 
bendrosios kunigystės. Vati
kano II susirinkimas šiuo klau
simu nepasisakė, bet yra to
kių, kurie tvirtina, kad 
santuokos sakramentu su
tuoktiniai gauna specialią 
kunigystę, kurią gal ima pa
vadinti sutuoktinių ir šeimos 
tėvų kunigyste. 

Kad sutuoktiniai santuokos 
sakramentu gauna specialią 
kunigystę, aiškinama ir ta ip: 
Santuokos sakramentu su
tuoktiniai realiai specialiu bū
du pašventinami. Visi sak
ramentiniai pašventinimai 
suteikia realų dalyvavimą 
Kristaus kunigystėje. Taigi i r 
santuokos sakramento paš
ventinimas sutuoktinius įveda 
į Kristaus kunigystę. Per san
tuokos sakramentą sutuok
tiniai gauna specialias ga l ias 
arba valdžią Bažnyčioje, ku
rią jis sudaro, sukurdami san
tuoką ir šeimą. 0 visa valdžia 
Bažnyčioje, kaip i šganymo 
bendruomenėje, paeina iš Kris
taus kunigystės. Tačiau reikia 
pabrėžti, kad sutuoktiniai jo
kiu būdu nėra panašūs į kuni
gus. Yra du skirtingi pašau
kimai ir skirtingos dėl to jų 
kunigystės. Tėvai yra tik tars i 
šeimos kunigai. 

J. V. 
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Aįp iemės derliumi, ne dra-
buitų įvairumu, ne Šalies gra-
tumu, ne miestų ir pilių stip-

daugiausia išlaikydamos sa
vąją kalbą, kuri didina ir pa
laiko bendrumą, santaiką ir 

rūmu laikosi tautos, bet brolišką meilę. M. D a u k š a 

Po pietų jis išėjo pavaikščioti nuošalesnėmis 
Žaliakalnio gatvėmis. Ankstybo pavasario balzga
nas palšvas dangus dar nedaug teikė senus rašyto
jo kaulus guodžiančios šilumos. Gatvėse telkšnojo 
purvas, aikštėje marguliavo murzino sniego lopai, 
medžių šakose kranksėjo varnos, ir tik vieni špo
kai žvalgydamiesi apie inkilus buvo vieninteliai 
miestiško pavasario svečiai. 

Vis dėlto pavasariška nuotaika sklido iš viso to 
skurdaus vaizdo. Senas rašytojas jautė ją ne tik 
pakiliais širdies jausmais, bet ir varginančioje kau
lų sausgėloje ir šono diegliuose ir dusulingam ko
sulyje. Priėjęs ąžuolyną, jis stabtelėjo atgauti kva
pą. Pasirėmęs lazda jis pastovėjo valandėlę, paklai
džiojo akimis po marguliuojantį tirpstančio sniego 
plotą, po nudžiūvusias medžių viršūnes, po palšvą 
nuobodžiai vienodą padangę ir, giliai atsikvėpęs, 
pasuko atgal. 

Parėjęs namo, jis pasijuto taip nuvargęs, kad 
net pats stebėjosi. Tiesa, paskutinį mėnesį, jis be
veik neišeidamas prasėdėjo namie ir dirbo. Savov 
darbu jis galėjo pasidžiaugti. Naujas veikalas tuoj 
bus baigtas, paskui perredaguos kai kuriuos savo 
senesniuosius raštus ir už visa tai gaus tiek, kad 
beveik galės apmokėti vekselius. 

Niekad anksčiau rašytojas Visvydas taip neno
rėjo uždirbti pinigo, kaip dabar, prireikus atsily

ginti skolą, padarytą ne savo reikalams ir ne savo 
naudai. Tačiau tą vakarą jis nieko daugiau nebega
lėjo dirbti. Diegliai šone neleido nusėdėti prie sta
lo, o nuo sprangaus dusulingo kosulio rasojo kakta, 
drebėjo rankos ir temo akys . 

Jis atsigulė anksčiau, negu buvo pratęs, nuogąs
taudamas, kad neprikibtų kokia negerovė ir nesu
trukdytų baigti paskutinius, jis tai gerai jautė, jo 
gyvenimo darbus. 

X I 

Praleidęs pavasario darganas, jis dar atsitiesė, 
atgavo savo optimizmą ir gerą nuotaiką. Šį kartą 
jo apskaičiavimai išsipildė. Veikalai buvo baig
ti ir parduoti leidėjui už tokią sumą, kad jis ga
lėjo savo likusią skolą apmokėti. Savo pažįstamiems 
jis juokdamasis kalbėjo, kad nepriklausomos Lietu
vos gyvenimas ir jį apkrėtė materializmu: jis tūks
tančiais skaitąs savo honorarus, o jaunas būdamas 
kartu su raštais į redakciją siųsdavo ir pinigų laik
raščiui paremti. Vis dėlto jis ir džiaugėsi, gavęs tokį 
stambų, jo nuomone, atlyginimą. Nebetolimi tie 
laikai, galvojo jis, kada ir lietuvis rašytojas galės 
misti iš savo kūrybos. 

Atkutęs ir atsigavęs pavasario šiluma, baigęs nu
matytus darbus ir apmokėjęs skolas, Visvydas vėl 
pradėjo rodytis žmonėse ir dalyvauti viešame gyve
nime, kiek tai leido jo, senstančio veterano—pensi
ninko, būtis. Jo dalyvavimas dabar buvo daugiau re
prezentacinis, dekoratyvinis. Jau nuo seniai buvo 
priprasta, kad jokios viešos šventės, jokios sukaktu

vės, joki aktai, minėjimai bei vakarai neapsieidavo be 
Visvydo. Jis sakydavo prakalbas, skaitydavo paskai
tas, dalyvaudavo Įvairiuose komitetuose bei prezi
diumuose, visur suskubdamas, visus skatindamas, 
savo entuziazmu ir gyvu pavyzdžiu uždegdamas. 

Paskutiniaisiais metais vis dažniau sunegaluoda
mas, jis turėjo pasitraukti iš tų visų komitetų bei or
ganizacijų ir tik labai retomis progomis duodavos 
prikalbamas kur nors viešai pasirodyti. Tačiau tą 
pavasari jis pajuto savyje tarsi palengvėjimą, kaip 
žmogus, atlikęs ilgą ir sunkų darbą. Tą pavasarį 
Visvydui atrodė, kad ir jam jau atėjo laikas pasilsėti 
nuo visų rūpesčiu, jokiais naujais darbais neapsi
krauti, o išeiti i žmones, pasidžiaugti gyvenimu ir 
kituose, kur galima, tą džiaugsmą skatinti. 

Tačiau viešasis tų metų gyvenimas nedaug teikė 
progų džiaugsmingai nusiteikti. Visvydas, išėjęs į 
žmones, iš visų pusių girdėjo vien aimanavimus, nu
siskundimus, priekaištus, nusivylimo, skepticizmo ir 
aštrios kritikos balsus. Pasibaigus Klaipėdos išda
vikų bylai, visuomenės susitelkimas pakriko, dėme
sys atslūgo ir netrukus visi pajuto sunkiausiųjų kri
zės metų vis kiečiau smaugiančią kilDą. Pro ruda ne
apykanta užtvenktą vakarų sieną spaudė Lietuvą 
ekonominės represijos ir sunkėsi aitrūs vidinės ne
apykantos bei išdavikiškų užmačių nuodai. Nemato
ma dezorganizacinė veikla, kaip koks voratinklis, 
raizgėsi pažemiais ir painiojo kiekvieną, kas pasi
rodė neatsargus ir neatsparus viliojantiems kužde
siams. Vėl kažkas negera tvinko nualintoje Lietu
vos žemėje. 

(Bus daugiau) 

http://galvoti.net
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LIETUVIAI ŠV. TĖVO 
AUDIJENCIJOJ 

PASIKĖSINIMO METU 
Įspūdžiai iš neužmirštamos audijencijos 

"Laiškų Lietuviams" eks
kursantai, grįždami iš kelio
nės Egipte, Šv. 2emėj ir Grai
kijoj, trečiadienį (.1981.5.13 d.) 
atsirandame Romoje. Labai 
apsidžiaugėme sužinoję, kad 
prel. A. Januso pastangomis 
buvo mums išrūpinta vieta 
bendroje Šv. Tėvo audijencijoj 
bazilikos aikštėje. Alfa Pažiū-
rienė iš Los Angeles pasku
bomis padaro plakatus ir lie
tuviškas vėliavėles ir 4:30 vai. 
mūsų 30 asmenų lietuviška 
grupė patogiai sėdamės mums 
paskirtoje audijencijos vietoje. 

Dalinamės įspūdžiais, ruo
šiamės šūkiams, nekantrau
dami laukiame. Ne mažai iš 
mūsų čia pirmą kartą. Paga
liau truputį po penkių pasi
girsta plojimai, sveikinimai, 
kyla į viršų plakatai ir vėlia
vėlės. Minia sujuda, lipa ant 
kėdžių, fotografuoja ir šaukia. 
Pro minios galvas matome bal
tai apsirengusį, besišypsantį ir 
visus laiminantį Šv. Tėvą. Va
žiuoja jis lėtai tam tikslui pa
ruoštoje platformoje, nuo ku
rios dažnai nulipa, eina į 
minią, sveikina ištiestas ran
kas, ima nuo motinių rankų 
kūdikius, juos glaudžia ir lai
mina. Jaučiamas didelis dva
sios pakilimas. 

Mes nekantriai laukiame, 
kad popiežius priartės prie mū
sų. Deja, pirmajame kelionės 
rate jis prajuda nuo mūsų nu
sigrįžęs, nes jis dar kartą čia 
grįš ir tada veidu į mus. 
Neabejojame, kad tada jis tik
rai pastebės mūsų plakatus ir 
vėliavėles, kad sustos prie mū
sų pasisveikinti ir mus palai
minti. Juda jis lėtai, be jokios 
apsaugos, o minia šaukia ir 
sveikina visomis pasaulio kal
bomis. Jaudinamės ir mes, nes, 
padaręs antra ratą, jis netru
kus bus prie mūsų. Ir štai, kai 
jis nuo mūsų gal tik 50 metrų, 
pasigirsta šūviai. Šūviai stip
rūs, sudrebiną orą ir labai nesi
deriną su aplinkos rimtumu. Į 
orą pakyla šimtai išgąsdintų 
balandžių, tarsi skelbdami mi
niai, kad kas negero atsitiko. 
Minia nutyla, negali suprasti, 
kas įvyko. Bet tuoj dideliu grei
čiu pralekia popiežiaus plat
forma, ant kurios guli sukritęs 
popiežius. Tik dabar darosi aiš
ku, kad nedora ranka paleido 

šūvius, kurie turėjo atimti iš 
mūsų mylimą ganytoją. 

Minia sustingsta ir nutyla. 
Iš visur pasigirsta sanitarinių 
automobilių sirenos, pradeda 
rodytis policijos pareigūnai. 
Bet niekas nežino nei kaip sun
kiai popiežius sužeistas, nei 
kas jį sužeidė. Visus kamuoja 
bendras klausimas: kodėl ir už 
ką? Susirūpinusi minia lau
kia, kol pagaliau per garsia
kalbį angliškai praneša, kad 
popiežius sužeistas, tačiau tuo 
tarpu dar negalima nustatyti 
sužeidimo pavojingumo. Prie 
audijencijos platformos mik
rofono vienas po kito eina po
piežius atstovai ir šią pačią 
liūdną žinią praneša vokiečių, 
prancūzų ir lenkų kalbomis, 
prašydami susirinkusius mels
ti Aukščiausiąjį, išsaugoti 
mums mūsų globėją. Kalbėjęs 
lenkiškai kunigas kviečia susi
rinkusius sukalbėti rožinio da
lį ir pradeda jį lotyniškai, o mi
nia tęsia kiekvienas savo 
kalba. Bendra malda kyla 
aukštyn vieninga ir nuoširdi. 

Netoli nuo mūsų gausi lenkų 
delegacija, atvykusi iš Len
kijos. Jų tarpe ypač didelis 
susijaudinimas ir daug ašaro
tų akių. Atvyko jie su daugybe 
gėlių, tautiniais rūbais pasi
puošę. Turi jie ir dovaną popie
žiui — Čenstakavos Marijos 
paveikslą, kurį jie jam turėjo 
įteikti tuo metu, kai jis atsisės 
audijencijos platformos kė
dėje. Bet jų gerų norų popie
žius negalėjo šį kartą išpildyti. 
Jų delegatai lėtai nuneša Mari
jos paveikslą ir padeda jį toje 
vietoje, kur turėjo sėdėti popie
žius Jonas Paulius. 

Minia susikaupusi tęsia mal
dą: kiekvienas sava kalba 
atsakydamas į lotyniškus Pe-
ter Noster ir Ave Maria žo
džius. Daugelio akyse ašaros ir 
nuolatinis klausimas, kodėl 
norėta atimti iš žmonijos 
Ganytoją, kuris, nei sveikatos, 
nei ištvermės nesigailėdamas, 
prašė meilės ir susiklausymo 
viso pasaulio žmonių tarpe. 

Maldai pasibaigus tylūs ir 
susikaupę pradedame judėti 
kartu su kitais, šį kartą pra
šydami Dievo palaimos tam, 
kurio palaiminimo gauti bu
vome atvykę. 

V. P. 

Pop. Jonas Paulius II su Filipinų kard. J. Sin Filipinų salose. 
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GYVENIMAS -
TARNYBA IDĖJOMS 

IR ŽMONĖMS 

"Žmogus privalo gyventi tie
sa, mąstyti kaip gyvena, kal
bėti kaip mąsto". Šie Ernesto 
Heilo žodžiai primena pareigą 
derinti žodį ir veiksmą su tei
singa mintimi. Mintis ieško tie
sos, ir gyvenimas siekia remtis 
teisingu sprendimu. Gera min
tis dvelkia išmintim, geros pa
žiūros virsta gyvenimo vado
vėm. 

Kodėl šiandien mintis sus
kilusi ir skaldo pažiūras?Dau-
giau 300m. vyksta pažiūrų revo
liucija, kuri paruošė politines 
revoliucijas ir vykdo dvasines. 
Tokios jau yra pažiūros: jos ku
ria arba darko, stato arba griau
na, derina dalykus arba juos iš
skiria. 

Mūsų problema yra ši: susi
daryti teisingas pažiūras į gy
venimą ir pasaulį. Tai asmeni
nė problema, kuri liečia kiek
vieną, o ypač jauną. Kartu ji yra 
visuomeninė problema, jei no
rim atnaujinti savą bendruo
menę ir praskaidrinti pasaulio 
veidą. 

Jeigu mes norim užimti sa
vo poziciją gyvenime kaip žmo

nės, kurie auga charakteriu ir 
patyrimu, — rašo dr. Albert 
Schweitzer (Civilization and 
Ethics, London (3) 1949), — tu
rim būti aktyvūs, t.y. siekti vi
sokios pažangos ir kurti ver
tybes, atremtas į dorovę. Mūsų 
aktyvumas turi būti tarnaujan
tis, t.y. mūsų gyvenimas turi bū
ti tarnyba idėjoms ir žmonėms, 
kurie yra aplink mus. Deja, mū
sų laikų filosofija mums neduo
da pakankamos atramos * tai 
tarnybai. Ji yra fragmenta-
riška, dėl to ir mūsų civilizacija 
fragmentariška ir nesaugi. 
Filosofija, užuot ieškojusi pa
stovaus ir tarnaujančio žvilgs
nio į pasaulio visumą, nūnai 
prarado ryšį su gyvenimu ir pa
sauliu. Filosofiniai klausimai 
yra tapę grynai akademinio po
būdžio, o filosofai pasidarė 
meistrais operuoti" filosofine 
technika"... Filosofija turi pa
sukti į gyvenimožiūrą, arba 
gyvenimo filosofijos pusę. Kiek 
begilintume savo žvilgsnį į vi
satą — universą, nuo to gyveni
mas nepasidarys geresnis nei 
tobulesnis. Reikia daugiau susi
domėti pačiu gyvenimu, kad jį 
išvestume iŠ mizerijos ir duo
tume jam kokybinę vertę". 

Schwitzeris įspėja, kad pa
saulio bei visatos pažįnimo ne
statytume aukščiau gyvenimo 
tikslų. Vidinė būtenybė yra ne 
tai, kad viską suprastume ir 
atsektume visatos tikslus, o kad 

prasmingai gyventume ir veik
tume. Gyvenimiškoj — etinėj 
plotmėj svarbu būti ištikimu 
sau, pastoviu su savimi ir neuž
miršti, kad Dievas veikia many ; 
je, veikia paslaptinga jo jėga, 
dėl to aš gyvenu jame, kuriu ver
tybes, tarnauju kitiems. 

Pažiūrologijos kursas ban
dys atskleisti keletą dalykų: 

1. Kaip tavo pažiūros bręsta ir 
kaip jos formuojasi į pasau
lėžiūrą. 

2. Kodėl pažiūros prė^nda 
. ieningą ryšį ir sukuria vien
pusišką pasaulio, gyvenimo, 
.':mogaus vaizdą. 

3. Ko reikia, kad pasaulėžiū
ra būtų vieninga, plati pilnuti
nė. 

4. Kuo pasaulėžiūra, skiriasi 
nuo ideologijos ir kokiais prin
cipais grindžiama at-kų ideo
logija. 

Žvalgysimės plačiai, kaip į-
prasta mūsų kursų—etoduuBet 
ieškosim ir savo į.jlio. Kiek
viena generacija turi atrasti sa
vų sprendimų bei pritaikymų. 
Pažiūrologija lygiai lies ir gy
venimą. Gal ji palies ir mūsų šir
dį, ne tik minties aparatą— pro
tą. 

Kun. St. Yla 

STUDENTŲ 
ATEITININKŲ 

PAVASARIO 
KURSAI 

• 

1981 m. kovo 20-22 Dainavo
je įvyko metiniai Studentų 
Ateitininkų pavasario kursai. 
Susirinko iš Clevelando, Chi-
cagos, Detroito, Toronto, Cin-
cinnati ir Washingtono. Penk
tadienio vakaras buvo skirtas 
atnaujnti ir sustiprinti pažin
tis, susidraugauti su nepažįs
tamais ir bendrai pasilinks
minti. Pradėjome kursus 
laiminga ir draugiška nuotai
ka, kuri tęsėsi visą savaitgalį. 

Šeštadienis buvo skirtas pa
klajot po savo sąžinę. Kunigas 
Antanas Saulaitis praleido ge
rą dienos dalį aiškindamas 
apie sąžinę; kokios vertybes ją 
išreiškia ir kaip mes nau
dojame sąžinę sprendimams 
daryti. Taip pat kun. Saulaitis 
mums aiškino kaip mumyse iš
sivysto tikėjimas bei są-
žinė.Buvo iškelta dvi pažiūros: 
tikėjimo ir moralistinė. Vė
liau, sąžinės sprendimai buvo 
reikalingi diskutuoti apie ne
gimusių kūdikių žudymą (abor
tus) ir pasigailėjimo žmog-

lATVIŲ IŠEIVIJOS KNYGŲ 
DERLIUS 1980 M. 

dienasgramata H" (O.L. die
nynas) išleistas Švedijoje. A. 
Plaudis Australijoje išvertęs iš 
išleidęs buvusio caro Vidsze-
mes vicegubernatoriaus Ser
gejaus Podolinskio atsimini
mų knygą "Padejais celiens" 
(Paskutinis veiksmas). 

Iš dramos žinomas tik G. 
Griežės veikalas "Klematupės 
Elmers", kuris studijuojamas 
Australijoje ir JAV. Iš isto
rijos naujų studijų iš tų 16 lei
dinių nėra, tačiau padaryti 
perspausdinimai Kr. Bachma-
nio — "Latvių tauta svetur", 
E. Blanko — "Latvių tautos 
atbudimas", R. Erglio — 
"Kaip atsirado Vidžemės 
pavadinimas", J . Juškevi
čiaus — "Sena Ryga", Kuršės 
hertogai ir jų laikotarpis. Z. 
Karlsono — "Švedų laikai 
Vidžemėje", N. Kaumio — 
"Lietuvių ir lenkų laikotarpis 
Livonijoje", Z. Unamo — 
"Rusų laikai Latvijoje, J . Slei-
nio ir kit. — "Dauguva". Lei
dykla Gramatų Draugs išlei
do D ž e m s o O d o n e l l o 
"Bunkurą" apie pastarąsias 
Hitlerio dienas Berlyne. 

Iš religinės literatūros iš
leista R. Abolinio tikybos kny
ga mokykloms — "Dievo ke
liai", J. Barušo — religinių 
giesmių rinkinys "Paruoškite 
tą Dievo kelią". Janina Babrė 
paruošusi Kalėdinių pasako
jimų, legendų ir poezijos kny
ga "Stebuklinga Žvaigždė", A. 
Galins — religines noveles 
"Visą valdo tik vienas pro
tas". Išleistas Naujas Tes
tamentas ir kit. knygos. 

Iš vaikų knygų v A"TĮŪt. 
davęs "Princesė ir į%gįįUT*jį^ 
Memento leidykla norvege aųj* 
toriaus "Gera diena", 7°*Mpal«* 
vomi8 Atvasės leidykla išlei
d o G. J a n o Y f l t y r ; 
"Perskaityk", D. Oveno —«*-
"Pieną valgiau, pieną geriau" 
ir M. Rėjos - "Taškelį". 

Iš mokyklinių knygų, tenka? 
paminėti E. Dunsdorfa, "Lat
vijos istorija vidurinėms mo^ 
kykloms". Kitos 4 yra pakar
totos kalbos mokslo knygos. '•'. 

iA I 
Tik pasidaryk asilu, k kiek-!! 

vienas ant tavęs kraus mai-'t 
šus. T t'; % 

Vokiečių priežodis * 

Apie latvių išeivių išleistas 
1980 m. knygas rašo L. 
Rumaks Latvijos laikrašty 11 
ir 12 nr. Čia sutruminta sant
rauka. 

"Nors užregistruotos išei
vijos 136 knygų leidyklos 1980 
m. yra nepilnas skaičius, mė
ginsime jį palyginti su daug 
pilnesniu (173) skaičiumi 1979 
metų. Kai bus sužinoti visi 

1980 m. leidiniai, 
sumažės... 

skirtumas 

• H Ę u t h a n s i a ) . 
grupei buvo pa-

ž u d y s t ę 
Kiekvienai 
teikta keletą padėčių, kuriose 
reikėjo suform&ot išeitį ar 
sprendimą. - Pavyzdž iu i : 

slaugė dirba ligoninės sky
riuje, kuriame j i turi padėti gy
dytojui darytf abortus. Kaip ji 
randa išeitį naudojant sąžinę, 
jeigu nori gyvsati pagal Baž
nyčios mokymą? Diskusijos 
apie tokias situacijas vyko il
gai, bet tikrai nenuobodžiai. 
Dar buvome paskaitę straips
nių iš įvairių žurnalų daugiau 
susipažinti sutemomis. 

Vakaras buvp skirtas pasi
linksminimui. "Televizijos va
karą" praleidome bežaisdami 
susidraugavime žaidimą 
(Dating Game) ir pavojaus žai
dimą (Jeopaniy). Po inten
syvių rungtynią buvo smagu 
pašokti. Be Rimo Kaspučio 
"Romantikos" orkestrėlio šo
kiai nebūtų taip gerai pasi
sekę, j ; 

Sekmadienį susirinkome vė
lyvo ryto konferencijai. Kiek
viena draugovė pranešė apie 
veiklą ir ateities planus. Cent
ro valdybos pirmininkas Edis 
Razma pranešė apie ateinantį 
ateitininkų kongresą, kuris 
įvyks Darbo dienos savait
galyje Chicagoje, ir apie cent
ro valdybos ruošiamus savait
galius bei kursus ateityje. 
Iždininkė Rena Vyšnionytė 
pristatė centrą valdybos fi
nansinę padėtį ir Andrius Kaz
lauskas papasakojo apie kan
didatų kursus ir jų struktūrą. 
Dėkojame kun. Saulaičiui už 
puikų programas pravedimą ir 
p. Mainelienei už tikrai ska
niai paruoštus valgius. Su 
atnaujinta sąžine išsiskirs
tėme ir grįžomjp i namus prie 
knygų... 

Rėdą Ardytė 
SAS CV korespondentė 

DalilėPohkaitienė laukia sujuo9t€lėitns,kuriasperpamaldasuždėsjau-
niesiems ateitininkams Ix>s Angles §v. Kazimiero pSr. bažnyčioje. 

Nuotr. A. Gulhinsko 

Nagrinėjant išeivijos kny
gas skyriais, tenka paminėti 
pirmines laidas prozą — ro
manus ir noveles: E. Aistars 
išleido romaną "Gaisma sau-
ca" (Šviesa šaukė), A. Eglitis 
— "Vai zini žemi citronas kur 
zied" (Ar žinai šalį kur žydi 
citrinmedžiai), Irma Grebzde 
parašė romaną "Ziedi mana 
vasara" (Žydėk mano va
sara), Indra Gubina — nove
lių rinkinį "Sidrabkazas" 
(Sidabrinės vestuvės), G. 
Janovskis romaną "Nova-
kare" (Pavakarys), G. Salats 
romaną "Debesis nav talu" 
(Dangus netoli), A. Voitkus ro
maną "Zaudetie gadi" Praras
tieji metai), T. Zeltinš romaną 
"Septini saulrieta" (Septyni 
saulėlydyje), E. Kelme ro
maną "Starp divam janu-
gunim" (Tarp dviejų jonaug-
nių). Kelių autorių romanai ir 
novelės išėjo pakartotomis lai
domis. 

Poezijos kūryba naujais lei
diniais pasirodė Dagmara Iga-
la su eilėraščių rinkiniu "Paro
dija", Eiga Leja su "Ilgu 
laivą" (Ilgesių laivas), — jau 
išparduotas, Valda Morą — 
"Apburtais laiks" (Užburtas 
laikas) ir išparduota. Aina 
Zemdega — "Zem akmena 
žala žale" (Žalia žolė po ak
mens), Du eilėraščių rinkiniai 
autorių atminčiai išleisti po jų 
mirties: K. Tilbergui — "Dzies-
mas dzivibai (Dainos gyveni
mui) ir K. Vanagui — "Kas ka
lis Marmora" (Kas kalė 
marmure). V. Mežezerio ei
lėraščių rinkinys "Sirdsko dzi-
li iemilėja" papildytas nau
ja is eilėraščiais. Šarmos 
Muižniecė8 paskelbtas eilėraš
čių rinkinys dar nepasirodė. 
Kr. Purins Kanadoje pradėjęs 
naują dainų rinkinį. Pirmas jo 
rinkinys skirtas trims £y-
dintiems medžiams — obelei, 
ievai ir lazdynui. Kiti rin
kiniai seks. 

Iš novelių ir atsiminimų 
knygų tenka pažymėti rinkini 
J. Gaunsudrabinio kūrinių, 
kurie pirmą kartą pasirodo 
knygoje "Kam davanas, tas 
nestav dika" (Kas gabus, tas 
nestovi dykai). A. Kangaro ir 
L. Puzės redaguotas rinkinys 
skirtas atminčiai rašytojui J. 
Veseliui, bet E. Zirnišo atsi
minimai su 66 fotonuotrau
komis skirti kovotojui prieš ko
munizmą poetui* A. Egličiui. 
Zentos Maurinios vertimai i i 
vokiečių kalbos "Manas sak-
nes debesis" (Mano 
danguje) išleisti Vokietijoje. 
Atsiminimų knygos trijų bu
vusių ar esančių Sov. Sąjun
gos kalinių — Helenos Cel-
minios — "Sievietes PSRS 
cietumos" (Moterys Sov. Sąj. 
kalėjimuose), pastoriaus H.M. 
Grivano "Avju gans no Jau-
narajiem" (Aviganis i i Jau- i 
narą jų) ir J. Dzin tam (Z. Skud- ! 

JAY DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71st St., Chicago, m. 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 
Atdara šiokiadieniais nuo £ <wL ryto fld 10 vaL vakaro. _ 

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. O 

TeL — 4 7 6 - 2 2 0 6 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliav&> 
n u u balansavimas. Stabdžiai, Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai FIRESTONE TTRES. 
Wheel alignment and bsJancingj ft< 
Brakes. Shock sbsorbers. Mufflers 
and pipes. • Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filters. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 Wttt 59(11 Strttt _ Ttl. GA 6-7777 
Veikia nuo 7:00 vai ryto iki 8:00 vai vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai ryto iki 4 vai popiet. -*; 

HERTHELSTEPHENS 
ROOFING & REPAIRS. 
REASONABLE PRICES. 

WORK FULLY GUARANTEED. 
FREE ESTIMATES. 

790-1529 

WATSON'S ROOFING 
762-1211 

SHINGLES LAMINATED 
FLAT REROOFS 
GRAVEL FREE ESTIMATES 

Ali Work Guaranteed 
Emergency Service 

BECKER BLACKTOP 
& CEMENT 

Sidewalks, Patios, 
Garage Floors, Driveway«,'4* 

389-6926 

, ' • . . - - - - * > _ > 

^ t ' V / A l x u 

A 
rfaTBiy 

448-4886 448-8965 ^^ 

MAHONEY CONCRE*Bch 
Ali concrete work. Oaragė 
floors, driveways, patios, steps, 
sidewalks. šiJUB&i 

CALL 422-7136-*« &b 
ial 

(Dzlritciiz Dnte.znation.uL Jltci. 
su bendradarbiu 

JONU ADOMĖNU 
pristato 

BALTIJA - LAISVALAIKIU 
• Pasirinkimas ii 5 kelionių maršrutu 
• Pirmos klases patarnavimai 

• Via Finnair — CSA 
• Su palydovu i i JAV 

• Prieinama, viską - jskartoma Kaina 

,^ii-

* « i l V i 

UJO » lūi 

ut J m i ; M I 

. - - - { 

i OMO* *iS 

Programoje 
• Pagal tvarkaraščius tarptautiniu dfetg skraidės i i New Yorko su pilnu patarnavimu skrendant_ 
• Pirmos klases vieibučiai su vonn/shonuer (dviem asmenim kambary) »-. t 
• Trys valgiai kasdiena Lietuvoje. Pabaltijo apylinkėse - j 
• Intunsto vadovo-vertėjo patarnavimas 
• Platus jiymytHV apžiursimas, jskartant įėjimo mokesty j muziejus i-» 
• Persėdimai j ir i i aerodromu 

Specialūs ORBITAI R patarnavimai 
• Lietuviikai kalbantis amerikonas palydovas išvyks su 15 ar daugiau keleivių grupe i i Newr Yorjaj. u 
• Lankymosi teatruose pagal keliones mariruta - • 
• Oru susisiekimas tarp Rusijos rmestv " 
• Rusijos viig sutvarkymas ir /Skaitytas mokestis •• •"• *0{, 
• Galima gauti papigintas kainas vaikams - _ 
• Rankpinigių jmokeiimas po 100 dol. asmeniui * " . * * . , 
a Jvainu kelionių maršrutuose /skaitoma Vilnius. Riga. Tallin. Maskva. Leningradas. Roma ir PragujaVUl 

Pilnos (Ronos skskurstya j Kaune ir puta dienos apsilankymas Trakuose. •. " J )s* 
Šaknys \- rut^si! 

<mWTAI* lrfT«MATIOWAL. LTD. ToH Fra* (800) 223c7*5*tJ 
20 East 4Sth Straot NY Stata (212) 9864309* J 
Htm York, Now York 10017 . ' 
PraSau prisiųsti man „nemokamą" broSiūrą su pilna informacija apie kainas ir " 
datas penkių kelionių programoms) Pabaltijo kraStus. " " ' " ^ 

""\Ot* I 
Vardas . . Į , , „ • ! 

J Adresas 

Miestas ir Valstybe 

1L r. j i 
ros) "Okupuotas "1 Latvijos ! _ a 

http://Dnte.znation.uL
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VEIKS LIETUVIAI STUDENTAI 
m\ METU VASARĄ? 

neoficialią anketą 
studentų (visi iš 

ateinančią 

aovoiac 
-SGI v-
f ^nano 

ataakė 15 
JAV* -

fc^vyr. giminės, 
-9 moter. giminės, 
1-9*27 metų amžiaus 

Šta i rezu l ta ta i : 
3 tiktai dirbs 

vasarą, 
3 dirbs, studijuos ir keliaus, 
2 dirbs ir studijuos, 

į d i r b s ir keliaus, 
2'tiktai mokysis ir gal pake-

liaus, 
°fŽar nežino — turbūt keliaus 

ir'slovyklaus. 
Kiek studentų, tiek ir 

įvairumo ir skirtingų priežas-

D a r b a i , kur iuos studentai 
d i ros : 

1 - farmaciją studijuojanti 
dirbs" kaip "pharmacy tech-
nicjan" vaistinėje. Ji turi pra
dėti1 atidirbti 1000+ privalomų 
praktikos valandų. 

I dirbs vaistinėje. Ji norėtų 
būti farmaciste ("Noriu tru

putį daugiau patyrimo ir gauti 
geresnį supratimą apie savo 
pasirinktą mokslo šaką".) 

1 inžinierijos studentė (tie
siau pasakius — "Engineering 
management") dirbs kom
panijoje, kurioje darbą rado, 
pasinaudodama savo uni
versiteto "internship" prog
rama. Isigys praktikos abiejo
se savo specialybės šakose: 
industrinės inžinierijos ir 
administracijos. 

1 sociologijos magistro sie
kiantis statistikos srityje 
(applied research) susiras 
vasarinį darbą per savo uni
versiteto sociologijos skyrių. 

1 dirbs fotografijos studijoje 
(rudenį kelsis į Kanadą ieškoti 
pilnalaikio darbo). 

1 buhalteris. 
1 elektronikos inžinierius. 
2 daktarų kabinetuose asis

tentės. 
1 pardavinės grindų ap

dangalus krautuvėje. 
1 dirbs krautuvėje, bet nepa

minėjo skyriaus. 
1 prižiūrės alyvos vamz

džius fabrike (oil process); tai 
darbas jo srityje. 

Stovyklos ir kel ionės 
Stovy klos 

2 gal vadovaus stovyklose, 1 
norėtų, bet abejoja 

2 turbūt vyks į Studentų atei
tininkų stovyklą Ohio. 

1 sieksis lietuvių jaunimo 
stovyklos Calgary, Kanadoj. 

1 važiuos į mokytojų sto
vyklą. 

1 brauks į jaunimo stovyklą 
(lituanistikos stovyklą?). 

1 keliaus į Rako skautų sto
vyklą ir gal į Akademikų skau
tų stovyklą ar studijų dienas. 

Kel ionės 
2 į Kanadą, 
1 į Europą (Angliją, V. 

Vokietiją, Belgiją, Prancūziją, 
Švediją, Norvegiją), 

1 į Cape Cod, 
1 į Michigan (Union Pier, 

Dainavą), 
1 į Vakarus (Jackson Hole, 

Wyoming); tada gal į Washing-
ton, D.C. 

įdomūs a tsakymai 
ir komenta ra i 

— Keliausiu ten, kur kvies. 
— Dirbsiu, norėdamas 

uždirbti $$. 
— Dirbu, nes reikia gyventi. 

— Tas, kuris pardavinės 
grindų apdangalus, į klau
simą "Ar tai tavo mokslo ša
ka" atsakė, kad nėra tokios ša
kos. 

— Viena kritikavo anketos 
sustatymą. Buvau parašius: 
vyras ar mergina? "Kodėl yra 
paskirstyta lytis į vyras, mer
gina, o ne vyras, moteris? Jei 
nori turėti merginą, tai turėtų 
būti bernas ar vyrukas". 

— Akademinės prošvais
tės", kai tik pažvelgiu į laik
raštį, tai matau, kad yra labai 
įdomiai paruoštos"., — 
"Reikia daugiau žinių apie stu
dentų veiklą University of Il
linois - Urbana". 

— "Yra įdomu matyti, ką 
jaunimas daro, bet, man at
rodo, kad truputį per daug vie
tos skirta kalboms apie Ur
bana". 

— "Akademinės prošvais
tės" tikrai patrauklus ir pui
kiai suredaguotas skyrius. Įdo
mu pasiskaityti apie tai, ką 
veikia hetuvių jaunimas kitur, 
kokiose mokslo šakose yra lie
tuvių profesionalų ir t.t." 

— "Skaitau ("Akademines 
prošvaistes"). Ypač patinka, 
kad tame puslapyje surenki ži
nias apie visus (ar beveik vi
sus) studentus, t.y. iš kitų mies
tų, įvairių universitetų ir 
organizacijų, kaip PLJS, atei
tininkų, akademikų ir t.t. Šis 
studentų puslapis man labai 
šviežiai skaitosi". 
I švados 

1981 m. vasarą daug kas 
stengsis studijuoti, dirbti ir tru
putį pakeliauti, ar net visus 
tris užmojus atlikti. 

Tie, kurie keliaus, daugiau
sia maišysis po Šiaurės Ameri
ką, išskyrus vieną, kuris vyks
ta į Europą. 

Nedaug kas žada vadovauti 
vasaros stovyklose. 

Vasaros darbai ar nuola
tiniai "part time" darbai daž
niausiai nėra studento pagrin
dinės mokslo šakos darbai. 
Žinoma, yra ir pora išimčių. 

Studijos vasaros metu — 
dažniausiai yra studento pa-
grindindinės mokslo šakos. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. gegužės mėn. 16 d. 

PERSIKĖLUS IS AUSTRALIJOS 1 KALIFORNIJA * 

Cttur" c i tuojama, tai išskirta 
kabutėmis , kitur tik nepažo-
diriis aprašymas) 

aBandysiu savo mintis apie gy
venimą svetimame krašte čia pa
teikti. Pirmiausia — tiek daug per
gyvenimų, kad greit juos visus imi 
pamiršti. Nors namų ilgesys stip
rus, darniausiai galvoju apie atei
ti bei kiekvieną pergyvenamą die
ną*. Apie praėjusius 9 mėnesius 
mažai tegalvoju". 

Kai prarandi įprastus dalykus, 
prarandi ir saugumo jausmą. Kai 
jaa^negali kasdieniniam gyveni
mepas imest i , labai pradedi gal-
voti apie jausmus ir baimes, ku
riuos- kitokiais atvejais nenori 
pripažinti egzistuojančius. Tada 
n « a n susidraugauti su įvairiais 
žmonėmis kuo greičiau, kad žmo-
gua-galėtum susirasti sau identi 
tetą. Problemą susidaro, nes arti
mumą draugystėms reikia 
kantrybės ir laiko, o, atrodo, kad 
ksbfomi«čiai daugiau linkę į pa
viršutiniškas negu gilias drau
gystes. 

Identitetas? Įsivaizduok, kiek 
kartų namie gali susitikti draugą 
visai netikėtoj vietoj, o dabar sve

timam mieste gali visą miestą iš
vaikščioti mėnesių mėnesiais, o 
pažįstamo nesutiksi. Juk niekas ir 
tavęs čia nepažįsta! Yra labai 
savotiška, kai toks mažas daly
kas gali išryškinti tavo vienišu
mą. 

Kaip naujas žmogus, turi vėl iš 
naujo parodyti kas esi. Kiti čia 
nežinos apie nuostabius dalykus, 
kurie pasiekti praeityje. Net 
nežinai,,kaip tie aplinkiniai žmo
nės čia jaučiasi, ką apie tave gal
voja. Aš nerekomenduoju žmo
nėms pabėgti iš pažįstamos 
aplinkos, kad kitur galėtų viską iš 
naujo pradėti. 

Tuo pačiu žmogus linksta pasi
daryti labai jautrus ir kritiškas, 
turbūt todėl, kad į viską žiūri 
"šviežiai". Prarasdamas pažįs
tamą aplinką, gali kartais jaustis 
labai kvaiiai. Naujai atvykusis 
viską pažodžiui ima už tikrą pi
nigą. Pavyzdžiui, važiuodami au
tomobiliu, sustojom prie šivesų. 
Šviesas reguliuoja mechanizmas 
metalinėje dėžėje. Bet aš to neži
nojau. Ant dėžės buvo užklijuotas 
lipinukas "Canned Heat". Lauke 

Mt~ U b Tarybos suvažiavimą Chicagoje prisimenant Ii kaires Į dešinę: 
Rasa Nanrtyt*. Vytas Voiertas, Lidija DMėnait*. Vitas PHoplyi Ir Vldmssv 

Nuctr D Račiūnaitės 

buvo šalta. Mergaitė, kuri laukė 
autobuso, buvo pasirėmus į dėžę. 
Aš tikrai maniau, kad ji ten buvo 
pasirėmus, nes iš tos dėžės išėjo 
šiluma! Logiška, bet kvaila. (Tei
sybę pasakius, aš ir nežinau, kas 
tai per daiktas "Canned Heat". rk) 

Žmogus staiga pasijunti laimin
gas ir čia tarp tiek lietuvių. Čia jau 
tikrai pritapsi. Bet... Ir vėl prob
lema. Ar esi girdėjus pasakymą: 
"Kuo aukščiau pasistiepsi, tuo to
liau nukrisi"? Ta pati situacija. 
Kuo daugiau lietuvių, tuo daugiau 
žmonių, su kuriais nori susidrau
gauti, sumegzti naujus ryšius. 
Užuot pasijutus jiems artima, 
pajunti ir daug skirtumų. Tai gali 
būti nuotaiką slegiantis galvoji
mas. Kol vėl imsi jaustis šios gru
pės tikra nare, reikės gerokai 
padirbėti. Kada mintyse ir širdyje 
pasijusiu šios naujos gyvenvietės 
dalimi? Kas žino? 

, "Po 9 mėnesių jaučiu, kad pri
klausau Amerikai — pritapau, bet 
naujoje lietuvių visuomenėje dar 
mažai pažangos padariau..." 

"Aš labai mėgstu keliauti po pa
saulį — gi smagu atostogauti. Bet 
kai apsigyvenau Amerikoj, man i i 
karto pradėjo Amerika nepatikti. 
Atostogaujant čia, ji patiko. Apsi
gyvenus Amerikoj, mačiau visur 
tik blogį". Man atrodė, kad ir ma
no grožio pajutimas pasikeitė. 
Žmonės man parodė Kalifornijos 
pajūrį, o aš kaip tik jutau, kad tos 
gražios vietovės, vadinamos "sce-
nic spots", buvo labai negražios. 
"Suprantu, kodėl mūsų tėvai ne
pamiršta Lietuvos. Gi ten liko jų 
vaikystė. Mano vaikystė liko Aust
ralijoje — vaikystės draugai, mo
kyklos, vietos, nuotykiai, tėvai, 
vaikystės džiaugsmai ir skaus
mai. Dabar nauja vieta, ir patą jau 
turi būti subrendęs žmogus". 
Negaliu priklausyti kitiems žmo
nėms. Turiu savim pasitikėti, tu
riu įrodyti, kad esu kaip reikiant 
užaugus. Pats gyvenimas "išeg-
zaminuos" iš visų pusių. 

(Aldona Juškaitė - Zirgulienė už
augo Melboume. Ji baigė pedago
giką ir bibliotininkystę. Be to, 
apkeliavo JAV, Kanadą, Europą, 
1980 metų balandžio mėn. ištekėjo 
už Roberto Žirgulio. Jiedu susi
tiko, kai Robertas tarnybos rei
kalais vyko į Australiją. Žirguliai 
pradėjo vedybinį gyvenimą netoli 
Santa Monicos, kur Aldona dirba 
mokykloje, o Robertas turi ekspor
tų bendrovę.) 

I 

Studentų ateitininkų pavasanc kursuose Dainavoje. 
Nuotr. D. Musonytes 

Studentės R. Narutyte ir D. Juodvalkytė studentų ateitininkų pavasario kur
suose Dainavoje. Nuotr. D. Musonytes 

ŽINIOS IS VAKARŲ VOKIETIJOS 
Europos lietuvių 
jaunimo stovykla 

1981 m. kovo mėn. "Pasau
lio lietuvyje" buvo ši žinutė: 
Vokietijos lietuvių jaunimo 
sąjunga šią vasarą ruošia Eu
ropos lietuvių jaunimo stovyk
lą, V. Vokietijoje, Huttenfelde, 
Vasario 16-tos gimnazijos pa
talpose, liepos 26 — rugpjūčio 2 
d. Stovykloje pragyvenimas — 
150 vokiškų markių. Stovyk
lautojai priimami nuo 16 me
tų. Užsiregistruoti iki birželio 
30 d. pas jaunimo sąjungos pir
mininką: 

Kęstutis Ivinskis, 
Oppelner Str. 61, 

53 Bonn 1, 
We8t Germany 

Vasar io 16-tos 
gimnazijai re ik ia 

mokytojų i r 
bendrabučio vedėjų 

1981 m. balandžio 16 d. 
"Tėviškės žiburiai" informuo
ja: Vasario 16-toj gimnazijoje 
1981-82 mokslo metai pra
sideda rugp. 31 d. Keli mokyto
jai išvyksta, reikia naujų: lie
tuvių kalbos ir literatūros, 
fizikos, chemijos ir sporto mo
kytojų. Reikia mergaičių bend
rabučio vedėjos ir berniukų 
bendrabučio vedėjo padėjėjo. 
Šie du paskutinieji gali būti as
menys, turintys pedagoginį, 
psichologinį ar socialinio dar
bo ("sočiai worker") pasinio -
Šimą. Norintieji gimnazijoje 
dirbti turi siųsti gimnazijos 
direktoriui pareiškimus, trum

pus gyvenimo aprašymus, 
išeito mokslo dokumentų ko
pijas ir t.t. 

Daugiau informacijų apie 
sąlygas galima rasti "TZ" nu
meryje, bet papildomų, žino
ma, pas gimnazijos direktorių 
šiuo adresu: 
Privates Litausches Gymna-
sium, 
Schloss Rennhof, 
6840 Lampertheim 4, 
West Germany. 

T R U M P A I 
* Ve lykos atėjo i r p r aė jo . 

Chicagos Studentų ateitinin
kų draugovės ruošiami Velykų 
šokiai turėjo neblogą pasi
sekimą. Studentai ir kitur gy
venantys buvusieji čikagiš-
kiai turėjo progos pabendrauti 
ir pašokti. 

* Ch icagos " P l a y h o u s e " 
sa lė je pas i rodė " A n t r a s 
ka imas"balandžio 25-26 d.. 
gegužės 2-3 d. ir gegužės 9-10. 
Kaip visada, šis satyros ir dra
mos būrelis nebijojo pasijuokti 
iš lietuvių visuomenės. Šį kar
tą pasirinko lietuvių spaudą. 
Jų programoje parašyta "(Ir 
savąją spaudą pagerbdami, 
mes neglostome, o jeigu glos
tome, tai prieš plauką". Vai
dino: Juozas Aleksiūnas, Eu
genijus Butėnas, Jūratė 
Jakštytė . Juozas Kapačins-
kas, Vaigalė Kavaliūnaitė, 

jaunimą* nenori dirbti su mūrais'* 

Jurgis Riškus. Žiūrovų salėje 
buvo nemažai jaunimo. Chi
cagoje galima nueiti pamatyti 
ir profesionalus "Second City" 
vaidintojus, bet ar nėra įdo
miau matyti pažįstamus žmo
nes, vaidinančius aktualijas iš 
pažįstamo kasdieninio lie
tuviško gyvenimo? 

* LSB Lituanikos tunto ir 
Akademinio skautų sąjūdžio 
Chicagos skyrius surengė kar
jerų dieną. Tai įvyko balan
džio 12 d. Jaunimo centre. 
Dalyvavo gimnazijos amžiaus 
mokiniai, nors jų galėjo būti 
daugiau. Kalbėtojai gan įdo
miai pristatė savo profesijas. 
Po kalbų, ne vienas skautas(ė) 
priėjo prie kalbėtojų asmeniš
kai su jais pasikalbėti. 

Savo profesijas diskutavo šie 
jauni profesionalai: 
advokatas Gintaras Čepėnas, 
slaugė Shirley Plepytė, 
"nuclear" technologė Asta Ra
manauskaitė, 
medicinos daktaras Raimun
das Strikas, 
inžinierius Vladas Žukauskas, 
dantistė Dalia Petreikytė, 
farmaciste Lidija Griauz-
dienė. 

Taip pat buvo pristatomi: 
karininko, elektrotechniko, 
architekto, kimpiuterio spe
cialisto ir buhalterio profesi
jos. 

Kalbėtojai nebijojo pristaty
ti karjerų pliusus (darbo įdo
mumą, uždarbį, keliavimo gali
mybes) bei minusus (sunkų 
patekimą į profesinę prog
ramą, sunkius profesinius 
mokslus, ilgas darbo valan
das). 

—Sausio ir vasar io mėn . Chi 
c a g o j e lankės i Vakarų V o 
kiet i joje studijuojantis A n d 
rius Valev ič ius . Už penkerių 
metų yra galimybė, kad Chicagos 
lietuviai katalikai susilauks nau
jo jėzuito Andriaus. Chicagoje jis 
lankėsi, kad galėtų geriau susi
pažinti su lietuvių jėzuitų darbais. 
Jis padėjo sutvarkyti jų knygyną, 
pataikino kun. Saulaičiui, dėstant 
tikybą lituanistinėje mokykloje, ir 
paskutinį sekmadienį Chicagoje 
pasakė trumpą pamokslą 9:30 v.r. 
Mišiose Jaunimo centro koplyčio
je. 24 metų amžiaus Andrius tu- . 
rejo progos sutikti Chicagos lie
tuvius, senus ir jaunus, nuėjo į ne 
vieną minėjimą bei lietuvių kon
certą ir šiaip susipažino su lie
tuvių veikla Chicagoje. Jis sakė, 
kad karts nuo karto pasiilgsta sa
vo gimtosios Kar\ados miškų bei 
atvirų, neapgyventų laukų. Jo 
bendraklasiai jėzuitų naujokyne 
retkarčiais pajuokauja apie lenkų 
popiežių ir lietuvių kilmės Andrių, 
liet atrodo, kad grupė gerai su
gyvena. Andrius sakė, kad jau 
pradėjo galvoti vokiškai, kad bu
vo jam sunku vėl priprasti prie 
angių bei lietuvių kalbų (nors lie
tuviškai skaito ir rašo). Andriaus 
straipsnius įvairiomis temomis 
galima pasiskaityti "Tėviškės 
žiburiuose", "Laiškuos lietu
viams". Buvo su juo pasikalbėji
mas ir "Mūsų žiniose". 

— Vasar io 16 d. m i n ė j i m a s 
J a u n i m o centre, Chicagoje . 
Tai buvo Jaunimo centro kultūri
nės komisijos naujas mėginimas. 
Minėjime dalyvavo daug žmonių: 
senų, jaunų, vaikučių. Vieni skai
tė ar deklamavo patriotinius eilė
raščius, kiti kankliavo, dar kiti 
skaitė lietuvių legendas. Dalyviai 
kartu padainavo. Didelį įspūdį pa
darė neseniai iš Lietuvos atvykęs 
jaunas lietuvis, kuris papasakojo, 
kaip dabar Lietuvoje minimas šis 
istorinis įvykis, ši svarbi data. (Šis 
naujai į JAV atvykęs lietuvis susi
tiko su čia Chicagoje jau gy
venančiais jo šeimos nariais. Jo ir 
jo žmonos įspūdžiai apie JAV tur
būt iš vienos pusės sutaptų su ki
tais į naujas vietas atsikėlusiais... 
kaip tik šio puslapio tema. rk) 

ŽOD2IAI RETI, 
BET LIETUVIŠKI 

r a u d y m ė — raudona dėmė. pa
raudimas: Raudymės visą kaklą iš
bėrė. 

raunyti — godžiai valgyti, ryti: 
Katinas beraunijąs duonos kepalą 
apsižergęs. 

rauza — kas nuolat rauzoja, ver
kia: Rauza tu. rauza, ko tu verki? 

r a ž a k o t i s — šluotkotis: Tylėk, 
ha kap duosiu razakočiu, tai pasta-
lėn susraitosi! 

r e i v u o n ė l i s — raibuonėlis: Ai, 
jūs gegutės, jūs reivuonėlės, ar jūs 
nematėt mano motušės? 



t DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. gegužės mėn. 16 d. 

NE PINIGAIS PERKAMAS SULIESĖJIMAS 
JUOZAS KMAUČICNAS, M. D. 

Šiame krašte ir visame pašau- skaldomi į cheminius junginius. 
lyje žmonės skundžiasi maisto Tu dalį organizmas naudoja au-
brangumu. Žinome taip pat, kad gimui ir sudėvėtų bei sugedusiu 
pasaulyje daugybė žmonių mirs- daliu atstatymui ir pataisymui, 
ta badu. Tačiau vien Amerikoje, bet didesnę dalį — energijos ga-
turime bent ,80 milijonų nutukė- minimui, kas vyksta tuos chemi-
liu, riebulių, žmonių turinčiu ma- nius junginius organizme deguo-
žiau ar daugiau padidėjusį kū- j ninant, deginant 
no svirį. Kiekviena pagrindinė medžia-

Daugelis, turinčiu kūno svo- ga degdama ar organizmo deguo-
rio perteklių, mėgina tą svorio; ninama duoda skirtingą energi-
perteklių prarasti. Bet tai daro be jos kiekį, matuojama šilumos ka-, 
ypatingo plano, be ypatingo pa-: lorijomis. Kiekvienas gramas an- j 
siryžimo, be pastangų stiprinti Į gliavandeniu gali gaminti 4 ka- j 
savo valią, nesistengdami pakeis- j lorijas šilumos, baltymų — tru-
ti savo papročių. Visą savo svo- • pūtį virš 4 kai-, o riebalu — 9 kai. 
rio pertekliaus mažinimo atsako-!Taip organizmui pagaminti 100 
mybę dažniausiai nuima nuo sa-1 kalorijų šilumos reikia sudeginti 
ves ir perkelia ant prekybininkų arba 25 gr. angliavandenių, arba 
skelbiamų ir gaminamų maisto ^pie 24 gr. baltymų arba 11 gr. 
dietų, sveikatos pirčių, prekybi- j riebalų. 
ninku gaminamų "stebuklingų": Augimui, pataisymams ir ener-
vaistų ar net ir prietaisų. Tą da-! gijai nesunaudotas organizman j džiama, kai daugiau maisto pro- j mo atvejais maisto dalis lieka ne
rydami, mėginantieji prarasti kū-. patekusias medžiagas organizmas j dūktų perkama ir suvalgoma. I suvirškinta, dviejų asmenų rau-
no svorio perteklių iš savo kiše- '< krauna į atsargas. Bet prieš krau- j Taip pat ilgai gaištama, kol tin-
nių išmeta ir sudeda į visokių pre- damas jis medžiagas perdirba, pa- karnai rūbai prisirenkami. Prisi-
kybininkų ir asmenų bei kompa- keičia į riebalus, kurie užima ma- mintinas ir estetinis grožis: labai 
nijų, kurios skelbia suliesėjimo j žiausiai vietos, bet naudojami negražu, kai žmogus tampa į 
būdus, gamina tam vaistus ar ki- duoda didžiausią kalorijų kiekį. | alaus bačką panašus. 
tokias liesinimo priemones, bent Tai ir perteklius angliavandenių! 2inotįna ^ s u s £ t o i n £ i n a 

Marija Stankuvienė - Saulaitė, Illinois universiteto profesorė, skaitys paskai
tą Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje apie Vladimirą Nabakovą. Iš kairės: 
Jurgis Kasakaitis, M. Stankuvienė-Saulaitė ir muziejaus direktorius St. Bal
zakas. 

P A I E i K 0 J I M A S 
Ieškomas VLADAS-JONAS KAR

PAVIČIUS, s. Jono, gimęs 1908 m. Sė
toje. 1944 m. buvo išvestas darbams j 
Vokietiją (Saksoniją). Ieško duktė Ni
jolė Karpavičiūtė, gyv. Lietuvoj, Kau
no m. Jis pats ar apie jį žinantieji 
prašomi rašyti adr.: A. Vilimas, 6330 
S. YVhipple St, Chicago, I1L 60629. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIi 
Pensijos ir kompensacijos iš Vokie

tijos ir ii kitų kraštu, pilietybes po
pieriai, įvairių valstybes formų pildy
mas. Interesantų reikalais lankosi 
valdžios ir savivaldybes įstaigose bei 
konsulatuose. Padeda sutvarkyti pen
sijas ir bedarbių pašalpas bei kitus 
panašius reikalus. Sutvarko Medicare 
Ir kitas sąskaitas. Padeda neturUn-
fflems gauti U WELFARE ir kitų įs
taigų įvairias patalpas: buto, nemo
kamo gydymo, nemokamo maisto 
korteles ir kitką. Taip pat paruosta 
imigracinius dokumentus ir iškvieti
mus į Amerika. Sudaromi testamen
tai Ir asmenų paieškojimai. Be to. 
Išrūpina metrikus ar jų pakaitalus. 
Kreiptis asmeniškai arba laiškais. 
A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC 

Income Tax Service 
S25t SOUTH H A I J S T K D STREET 
(Trečias aukštas. įėjimas iš fronto) 

CHICAGO, n U K O I S 00*08 
TeL: 225-8275 

iiiiiiiiiiiiimiiii' 

CLASSIFIED ADS 
IŠNUOMOJAMA — FOR MEST 

IŠNUOM. vasaros sezonui 2 butai 
Union Pier, Mich. Skambint Chicagoje 

teL (312) 476-3647 arba 778-8739 

UNION PIER, 9700 Oak ir Berrien 
kampas, prie ežero išnuomojamas 5 
kambarių butas sezonui arba savai
tėmis. Skambint 423-9738. 

Union Pier, Mich., 1 blokas nuo ežero, 
birželio ir liepos mėn. išnuom. 5-kių 
kambarių butas su baldais. 4 lovos. 
"Shower". 80 dol. savaitei. Taip pat 
išnuom. trim mėn. 3-jų kamb. butas 
su virtuve. 2 lovos. 50 dol. j sav.; vi
sam sezonui, pigiau, skambint Chica
goje 737-2847. 

T Y S A I 1 B I O T I B T I 

lllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlilIlIilUlllsllliHIlHIIIII 
REIKALINGI GABŪS 

APSUKRŪS ŽMONAS 
dirbti įvairiomis valandomis. „Turėsite 
galimybę gerai uždirbu' ir apsipirkti 
su nuolaida — 50% įvairių kompani
jų prekėmis. Būsite pats ant savęs bo
sas. Skambinkite nuo 3 3d 5:30 vai 
vakaro. 

TeL 436-9667 — VACYS 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHIHIIMHHtmiHI 

I '• 
; IŠNUOM. apstatytas 2-jų kamb. butas 

su visais patogumais, rūsy. Marąuette 
Parke prie 71-os ir Rockwell. Skam
binti 4714078. 

• • • 

D 1 M I I I O 
'fiSC-

10 bilijonų dolerių permetus. , ir baltymų paverčiami riebalais,; 
Reikia pripažinti, kad pradžio-1 net ir riebalai kiek keičiami, vis į 

je, kol svorio perteklių turįs ko-1 dėl vietos taupymo ir kad mažiau-

pradedant 
1. Žmogaus organizmas ir nie

ko neveikdamas, tik gyvybę pa
laikydamas, naudoja energiją, 
matuojamą kalorijomis, gauna-

kį nors svorio mažinimo nurody-: šiai trukdytų organizmui naudo 
mą griežtai vykdo, jis gali pra- j ti reikiamus organus. 
rasti svorio. Tačiau po savaitės, Maisto perteklių, paverstą rie 
kitos, jis vėl tą prarastą svorį at-1 balais, organizmas krauna pir-jmomis maistu. Juo daugiau ano-, 
augina-Tada jis kimba dažnai j miausiai pilvaplėvėje (omentum) I gus aktyvus ir darbus, tuo dau-į 
ant kito svorio praradimo nuro-'ir apie žarnas, toliau — visur po j giau medžiagų naudoja energi-į 

menys, atlikdami tą patį darbą, 
energijai gaminti pareikalauja 
skirtingo medžiagų kiekio ir pan. 

Tai ir spręsti iš maisto kiekio, 
kiek žmogus gauna kalorijų ir 
kiek sunaudoja, yra neįmanoma-
Galima tik pastebėti, kad vienas 
žmogus suvalgo visą kalną mais
to ir netunka, o kitas, trupinių pa
laižęs, tunka. Žmogaus sunaudo
jamų kalorijų kiekis ir dėl to rei
kalingo maisto- kiekis kiekvienam 
žmogui yra kitoks. 

(Nukelta į 5 pusi.) 

dymo, po to vėl ant kito ir taip; oda, ypač ant pilvo, veido, spran-
eina be galo. ! do ir sėdynės, taip pat aplink 

Kai kurios skelbiamos svorio! kraujagysles ir pagaliau —širdies 
praradimui dietos ir dažnai vaistai maišelio sienose, raumenyse ir 
kenkia žmogau*- sveikatai, kai | net širdies raumenyse. Tokiu bū 

jai gaminti. Tai ir maisto jam ~ •————-
daugiau reikia. Bet kiekvienas F U L L £ R ^ „ ^ n ^ j ^ i 
žmogus sunaudoja kitokį energi- SAND BLASTING 
jos kiekį tam pačiam darbui at-| R e s i d e n t i a l . Commerciai, Cauiking, ; 
likti. Panašiai, kaip keli automo-; Waterproofing, Chimney Repairs. , 

iiiiiiiiiiiiiiuiiiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stsrao h- Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I G L I N A S TV 

2846 W. 69 S t , teL 776-1486 
imi»ininiiiiniiiniiiiiimiMinimiiiimiD 

P U S M E Č I U I 
$121.00 Chicagoj* 

#93.00 
C i c e r o j e 

(iO/30/5/TJM) 
Pensininkams auto apdraudė 

Amžius C iki 80 SS. 
6529 So. Kedzie Avenue 

I. BACEVIČIUS — 778-2233 

i P A E D A V I M U I 

PARDUODAMA DVI - VTETE 
B A I D A R E 

"Klepper" su burėmis 
Skambinkite 312—889-3891 

MISCELLANKOIS 

E L E K T R O S 
{TEPIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu arsltsi, ga
rantuotai ir saitnins-ai. 
4514 & TaJman Ave. 927.8558 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

10% — ao% — «0% pigiau mokeatt 
u i apdrauda. ano ugnies ir 
Milo 

FRANK Z A P 0 L I S 
3208% West 95tfa Street 

Tetef. GA 4-8654 

du organizme kraunami riebalai j biliai — tą patį nuotolį pasiekti j 

/ 

0 ! For Free Estimates Call 777-4099 
keičia kūno išvaizdą ir didina jo j kiekvienas sunaudoja kitokį de- iiiiiiiiiiiiiiiiiisitlllllilllllllllillilllllllilliii 

medžiagų svorį, daro riebuliu, nutukėliu. j galų kiekį. 
2. Patekę į organizmą maisto 

Nutukimo įtaka sveikatai j produktai ne visų vienodai virš-
Tam tikras riebaly kiekis kūne kinami, absorbuojami ir sunau

dojami. Pvz- viduriuojant dide
lė dalis nesunaudoto maisto iš
metama, kasos ar kepeny susirgi-

vartojami ilgesnį laiką. Šiame ra 
šinyje trumpai nurodysiu tukimo 
priežastis, nutukimo 
pasiskirstymą kūne, nutukimo '< 
kenkimą sveikatai ir galimybę nei 
nutukti, o nutikus — nutukimą', . . . „ 
sumažinti ar prarasti. Ir tai da- 7 » d a l i n g a s ir būtinas. 1. Poo-
rant savo sveikatai nepakekti. i dinis »3balų sluoksnis apsaugo 
Reikia įspėti, kad nutikimo pra-1 organizmą nuo per greito kūno 
radimas nėra lengvas. š i l u m , o s P r a ; a u i m o - Kosmetiškai• 

i riebalų sluoksnis išlygina giies- į 
Tukimo priežastys j n j u s įdubimus ir raukšles. 2- Rie-

1. Centrinės nervų sisitemos, balai, apsupdami kraujagysles ir j 
smegenų, ypač žemiau vidurinės kitus jautrius organus, sudaro, 
smegenų dalies kamieno esančių' minkštą aplinką ir tuo juos sau- j 
dalių (hypothalamus) ir kartais I goja nuo sužeidimų. 3. Riebalais', 
kaktos srities didžiųjų smegenų: sukraunamos maisto atsargos, ku-! 
sužalojimai ir pakenkimai. Nuo i rių prireikia, kai ilgesnį laiką ten-

ATTJEKAME 
N A M Ų P A T A I S Y M O 

D A R B U S 
PETRAUSKAS CONSTRUCTION CO. 

Skambint po « v. vak. TeL 847-7584 

PACKAGE KXPRESS AGENCY 
MARMA XOREIKIE>« 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros rūšie* 

i prekes. Maistas U Europos sandelių 
2008 W. 6»th St., Chlcaco, m . SOatt 

Tel. 925-2787 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllflillllllllllll 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 

1 -5 mūsų sandėlio. 
COSMOS PARCELS EXFRES© 

į 2501 W. «9th St, Chicago, IL 60*29 

I SIUNTINIAI J LIETUV* 
j TeL — 925-2787 
< Vytautas Valantinas 
Įiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

T A I S O 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVU* 

Kreiptis į Hermaną Dečkį 
Tel. 585-8824 po 5 vaL vak. 

Kalbėti lietuviškai 

B K A L I I 1 A T I 

Cicero - 6 butai 
1439 So. 50th Avenue 

$69,000. Geros pajamos 

Skamb. savininkui tel. 652-6608 

lllllNIIIIIIIIHIIIIIUIIIHIlllllHIHNMMNm 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namu; pirktmM — Pavda* 

Draudimai — Vi 

~ l _ . '••' Į , BJ 

ka nepakankamai maitintis, ba
dauti ir pan. 

Tačiau, kai gausūs riebalų kie
kiai sukraunami organizme, tai 
! jie kenkia sveikatai. Tas kenki-

to žmogus gali prarasti sotumo 
pajautimą. Tačiau tie smegenų 
sužalojimai yra reti. 

2. Vidaus sekrecijos liaukų įta
ka. Liaukos, turinčios tukimui įta-( 
kos, yra: hypofizis — vidurinių i m a s daromas: 
smegenų atauga, skydinė liauka j 1. Sunku kūnui judėti. Pvz. rie 
(thyroid), antinkstinės — adre-jbalai ant pilvo neleidžia žmogui 
nalininės liaukos ir lyties — go- Į pasilenkti, riebalai ant sprando 
nadinės liaukos, ypač kiaušelis neleidžia galvos pasukti, 
ir kiaušidė (tęstis 'r ovarium). j 2. Vargsta raumenys ir kenkiami 
Pastarosios dvi —antinkstinės ir Į sąnariai. Yra didelis skirtumas ko-
lyties liaukos yra tukimui įtakin- j u r a u menims ir sąnariams ne-
giausios. Pirmosios netikslaus,?;otį 150 svarų sveriantį kūną ar 
veikimo atveju riebahi sukrauna- j 320 svarų. Sukrauti riebalai rau-
mi ne visame kūne, bet ypatin- Į m e n y s e silpnina jų pajėgumą, 
gose vietose: ant sprando, veido, j žmogus tampa nepajėgus, 
liemens ir sėdynės Lytinių liau-| 3 s d ž i a m i i r n u s t e l b i a m i 
kų pakitimai, dažnai pasireiškia ^ k u r i e o r g a n a J p y z § i r d i e s 

Brangiai mamytei 
A . f A. 

ANASTAZIJAI JASINEVKIENEI 
mirus, sūnui Vytautui ir šeimai nuoširdžią 
užuojautą reiškiame. 

LEVUTĖ, JONAS, IRENA ir VIDETA GEČIAI 

iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiniiiiiiii 

T O N Y P I E T 
Pontiac - Datsun 

6633 S. VVESTERN AVE. 
Nauji ir vartoti automobiliai. 

Kreipkitės J ARMANDO NACIŲ 
Lietuviams geriausios kainos 

ir patarnavimas. 

Tel. 434-8200 
iiiMiiiiiiumiiiimifimimiiiiiiiiiiiiuiiiiif 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname Ir vaškuojame 
visų ralių grindis. 

Tel — RE 7-5168 

INCOME T A X 
Notariata* — Vnf l—i 

BELL REALTORS 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedde Ave. — 778.223S 
IIIIIHIlIMIHtHIHIIIimillllMIHIIsMIMIslII 

JiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiHiHiHiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 

A. T V E R A S i 
LAIKRODŽIAI IB BRANGENYBES g 

Pardavimas ir Taiiymaa s 
I 2846 vT «9th Street — TeL EE 7*1941 | 
TsllHlllllllllllllllllllllllllllfH«llllllllltUIIIfllllllllllltllflllllllf»M|||||lllllllltlllltlllllllk~ 

po menopozes, skatina tukimą. 
Visiems žinoma: kūno išsiplėti
mas peržengus amžiaus vidurį 
(middle age spread)-

3. Žmogaus elgsena ir veikla 
turi įtakos į tukimą. Nuolat tin
gus ir neveikius žmogus tunka, 
nes mažai medžiagų išeikvoja 

maišelis, apkrautas riebalais, sun 
kiną širdies išsiplėtimą, jai plaz
dant. 

4. Silpnina svarbių organų pa
jėgumą. Pvz. ant širdies ir jos 
raumenyse prisirinkę riebalai 
sunkina ir silpnina jos plazdėji
mus, jos raumenų susitraukimus 

^ 

Simonsr, 

energi-ai. Toks žmogus tunka ir T u o ^ m f l d r k a l i a d j a > ^u 
nedaug maisto suvartodamas, nes ]Q .f H m f o g apyt&^ k u r i o $ n u . 
ir iš to lieka nesunaudotu kalo 
rijų, kurios kraunamos į atsargas. 
Pavyzdžiu gali būti invalidai ve
žiojamose kėdėse. 

4. Bet svarbiausia ir dažniau
sia yra ketvirtoji tukimo priežas
tis —per gausus maisto kiekis su 
per dideliu kalorijų skaičiumi. 
Maistu organizman atneštos me
džiagos organizmo nesu naudoja
mos čia gyvybės palaikymui ir 
energijai. Maisto perteklius krau
namas organizme ir jis tunka. 

Tukimo vyksmas 
Maisto produktai susideda iš 

daugelio medžiagų, bet trys jų 
yra pagrindinės: angliavandeniai, 

tukėliui ir reikia didesnės, nes kū
no apimtis padidėjusi. Nuo nepa
kankamos cirkuliacijos organiz
me susilaiko skysčiai ir daro kū
ną paburkusį, patinusį. Nuken
čia ir kvėpavimas dėl silpnesnės 
širdies ir audinių patinimo, žmo
gus greitai dūsta. 

5. Organizmas, versdamas 
maisto perteklių riebalais, reika
lingas daugiau insulino, kurį 
gamina kasa. Čia kasa nuolat tu
ri gaminti daug insulino ir jos pa
jėgumas gali išsekti. Nepakanka 
insulino — išsivysto cukraligė 
(diabetas)-

ravi 

P r a l e i s k i t e I I d i e n u 
L I E T U V O J E 

Birželio g iki 22 d. 

Vilnius — K a u n u — Trakai — DrnaklaiBkai 
Anykščiai — RumAtfkėa 

1S DIENŲ SU GIMINĖM!!! 

Liepoa 9 — 23 Liepos 23 — Rugpjūčio 6 d. 
Rugpjūčio 1 3 — 2 7 Rugsėjo 3 — 17 d 

Gruodžio 21 — Sausio 4 d. 

Telefonai — Chicago (312) — 673 - 5391 arba 654 - 4238 
Toronto (416) — 537 - 3060 arte 532 - 8772 
Montreai (514) 669 - 8834 
Telez 0 6 . 986766 TOR 

MARtjUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MfiGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami cia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai 
Pilnai ufbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvutad. vakarais iki 9 vai. 

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

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4058 Archer Avenua, 
Chicago, III. 90632, tai. 9274889 

! 
: illIlIlIlillllllllllllllllllimilHIlimiHiiiiiii 

M. A. Š I M K U S 
INCOME TAJC SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4258 S. Maplewood, tel. 254-7450 

Taip pat darotni VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBS8 PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai. 
'iiiifrmiiHiimiiiirmiiiiiiHiuuiiiiuiHiiii 

J-jų butų mik. Evaastoa*. 20 
Graliai išlaikytas. Arti Ugoaiaią 
universitetu. $130,000. 

fttALTY 
- I i nsa i Ta* 

Notary Public 
2951 WEST 63rd STREET 

TeL 439-7878 m 

ilMAITIS 

Organizuoja: SDfON'S 
2385 Dasdas S t 

Torosto, O-rtn Canada 

TRAVEL 
W. 

— 1X2 

V. SASNAUSKAS 
Atlieku įvairius 

Cemento darbus 
Šaligatvius, Laiptas ir Kita. 

Pamatą plyiiai užtaisomi. 

APSKAIČIAVIMAI NEMOKAMI. 

Skambint 476S402 

IIIIIMlilIltlIlIlIlIlIlIlIlIMIIIIIIIIIIilIlIlIlIlI 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376- 1882 arba 376-5996 
IIIIItlllHHmillHIIIHIimiUUIIIIlllHHIIII> 
iiiiiiiiiiiiiriiiiiHiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiitiiii 

P LU M B ING 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kt. plyteles. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. J automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
*avo pavardę ir telefoną. 

imiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiimiiiii 

PERRY PLAZA MOTEL 
PARDUODA 3-IŲ KAMB. 

BIFTUS 
Arti Super Market. Maži 

mokesčiai ir apdrauda. 
Fireproof. Swimming Pool. 
Hot Springs, Art 71901 

Ttt. 501—623-9814 
llllllllllllllllllllllllllilIlIlIlHMUlUflIHIim 

SERAPINAS 
MIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIHIt 

636-2960 

6. Reikia dar neužmiršti ir fi-
baltvmai ir riebalai. Orga- nansinius nuostolius, kuriuos pa-
nizman patekę maisto produktai tiria nutukėiiai. Daugiau Ulei- s * ^ 

Taip pat sutvarkome: iškvietimus } ir i i Lietuvos. 
Perkam masinas giminėms Lietuvoje. 

WAGNER and SONS 
TYPEWRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Tiia* 
Viri 50 metų patikimas jums 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Į istatau naujus pečius ir vandens iii-
| dytuvus. Uvalau ir pakeičiu alyvinius 
j pečius j gazinius. 

ALBIN BANYS, Tekrf. 447-8899 

Prie 94-os ir Lawndale savininkas 
parduoda namą — 3 miegami, galima 
ir 5 mieg., 2 vonios. Tinka giminin
goms šeimoms gyv. Pilnas rūsys, 2-jų 
maš. garažas, kiemas salia namo, Skly
pas 42 x 125 p. Galima perimti- pasko
lą. Skambint po 6 vai. vakaro telef. 
284-1101. 

. .. — i 
Parduodamas namas netoli etero 

Beverly Shores, Ind. Kaina $95,000. 
Skambinkite savininkui vakarais po 5 
valandos Telef. 219—872-2794. 

PHOENDC, ARIZONA, parduodamas 3 
miegamųjų su dviem voniom, 14' metų 
gralus mūro namas. Geroje rsmoje 
apylinkėje. TeL (312) 271-9118. 

^ 

• 
* : * 

i • 
i • • 

i! 

patarnavimas. 
M16 So. Pulasld Rd.. Chicago 

Phene — S8M111 

• • 
• 
• 
a 
a 
9 
a 

M O V I N G 
• 3ER&NAS perkrausto baldus ir 
; • kitus daiktus. Ir ii toli miesto lot-
• dimai ir pilna apdrsnda. 

Priimame MASTER C H ARGE ir VISA 
Telof. — WA S-609J 

REMKJTE "DRAUGĄ" 

Atdaras apžiūrėjimui sekm, gog. 17 d. 
nuo 12 iki 4 valandos popiet 

B U R B A N K 
5704 S. 81st Street 

(prie State Road) 
8 kambarių (4 miegami) mūrinis 

namas. 

OntOURKE REAL ESTATE 
TEL. 779-8888 > 

Savininkas parduoda 2-jų mieg. mOr. 
"ranch" namą. 2 mai. garažas, šoninis 
įvažiavimas. Jrengtas rūsys. Apie 
$57.000.00. Apylinkėje 79-os ir Pu-
laski Road. Skambint (angHSktl) — 

TeL 883-2832 



r CHICAGOS 2INIOS 
UŽSAKYMAI , mens ginklai, medalionai, šar-

Gubernatorius Thompson pa- ! v a i ' n a m u " H ™ * * ^ P a r o d a 

siryfe vykti į W a S h i n g t o n ą , t ę s i s i k i r u « s ė J o 7 < L 

siekdamas kad Illinois valstija! 
gautij daugiau gynybos kontrak- į 
tu>— Susitiks su Ulinois senato- ; 

riais ir kongresmanais bei su Į 
gynybos sekretoriumi Weinber-į 
geriu. 

MIRTIS VZ 500 DOL. 
Policija apkaltino, kad J. 

BRANGS ELEKTRA 
- *• Vasarą daugiau sunaudojama • 
elektros vėsinimui. Coonmon-! 
wealth bendrovė turėjo praplėsti 
savo elektros jėgainės veikimą, 

-kad patenkintų pareikalavimą. 
Dėl to vasarą pakus elektros 
kaina-Chicagoje, o rugsėjo ir 
spalio mėnesiais kaina vėl grįš 

•J- normalų, lygį. 

GRAIKŲ MENAS 
Chicagos meno institute ati

daryta graikų meno paroda, pa
vadinta "The Search for Ale-Į 
xander" (Aleksandro Didžiojo' 
ieškojimas). Išstatyta aukso, 
sidabro, brangių akmenų kūri
niai, bronzos skulptūros, ak-

Innocent Hilarion Lotocky, OSBM, 
balandžio 2 d. buvo įvesdintas Sv. Ni-
kolo ukrainiečių diecezijos vyskupu. 
Įspūdingos rytietiškos apeigos vyko 
naujai restauruotoje Sv. Nikok> ukrai
niečių katalikų katedroje Chicagoje. 

Treptow, 29 m., užmokėjo James 
Fulleriui, 30 m., už užmušimą jo 
žmonos Kathy, 27 m., Chicagos 
šiaurvakarių daly. Kaltininkai 
buvo areštuoti, kai palicija su 
mikrofonais nugirdo jų pasikal-: 
bėjimą. 

UŽ BLOGĄ DIAGNOZĘ 
4,9 MIK DOL. 

Cook apakr. apylinkės teis
mas patvirtino susitarimą, pagal 
kurį 9 m. berniukas Glenn El-
lyn turės gauti 4,9 mil. dolerių, 
nes gydytojui nustačius blogą 
diagnozę, vaikas liko neišsivys-
tęs kaip 2Y» m. berniukas ir 
dabar tos negerovės negalima 
atitaisyti. Apkaltinti 4 gydyto
jai, 2 ligoninės ir laboratorija. 

LAVONAS BAGAŽINĖJE 
Automobilio bagažo daly ras-1 

tas lavonas Clemento L. Paeini,• 
21 m. Įtariama, kad nužudy-j 
mo priežastis — ginčai dėl nar-' 
kotikų. 
DAUGIAU PENSININKAMS 

Pensininkai liepos mėnesį 
gaus 11.2% didesnius čekius 
ryšium su pragyvenimo pabran
gimu. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. gegužės mėn. 16 d. 

—— 

NE PINIGAIS PERKAMAS SULIESĖJIMAS 
visada. Jei tikrai didelis alkis kan
kina, galima sugraužti žalią mor
ką, saliero kotą, kokį ridikėlį, 
žiupsnį salotų, kurį galima paska 

, (Atkelta i i 4 pat) 

"Nutukimo lengviau išvengti, 
negu prarasti 

Lengviausias būdas netapti nu-
tukėliu tai nuo jauny dienų steng 
tis ugdyti savo valią ir įstengti 
«tc-;SnJA*: : • * i • i - o. jei utm ŪKTU IIMUSIV KICRJU 
atsižadėti gausiu maisto kiekiu, , ., ' . : , , . , . 
ma-sto turinčio daug riebaly, sal- j **£? ^ H ? " * * ^ 
durnynu. Ypač atsisakyti dažno I n e k l e k n e m a z e ] a ' reiba m&ZmU 

tokio maisto vartojimo. Taip pat «, „ , ... , v . —. i - . - i . . . , c.., i giau. Nutukeliuose dažnai pasi-reikia būti aktyviam, tiek fiziš-; ., , , ». . . u , : ..„i „ ».*/ • ^ y. _ taiko, kad, sumažinus maisto kai, tiek protiškai. O pamačius, , . , . , , . . . . . » u VaA „ - „ U A ; ™ ^ . x ^ ; : _ _ • ' I kielų, labai sumažėja ir metabo-

kelias mylias ir pan. Darbas, spor 
tas, užsiėmimas pareikalauja kalo
rijų, o taip pat žmogus užmiršta 
galvoti apie maistą, kurio ir po 
ranka nėra. 

Žinoma, nutukėliai, kurie pa
tys negali prisiversti ar neturi ga 

"k"ad riebėjama, mažinti maisto 
kk-kį ir padidinti aktyvumą, fizi
nį užsiėmimą ir darbingumą. 
Jaunam mažinimas maisto kie
kio r i jo vartopimo dažnumo lei 
padidinimas aktyvumo nesudaro 

c<Wėliu sunkumų. 

ninti acto ar citrinos rūgštimi: limybių savo fizinį aktyvumą ir 
(tik ne padažu). j darbingumą padidinti, gali nau-

6. Jei tam tikro maisto kiekio dotis ir sporto įrengimais, specia
liomis mankštos klinikomis .pirti
mis ir pan. Bet tie dalykai reika-

valgomų dalykų kiekį dar dau-;lauja nemažai laiko ir išlaidų. 
9. Vengti tokių griežtų prie-

nonių, kaip a) danty surakinimas, 
kad negalima būtų išsižioti ir jo 

lizmas — energijos gaminimas. 
Organizmas tada sunaudoja la
bai mažai maisto medžiagų, tai 
ir maisto kiekį reikia mažinti-

7. Jei nepaliaujamai kankina 
į alkis, tai galima vartoti ir vaistų, 

Nutukėliui prarasti svorio per-į te™ pradžioje kelias savaites. 
teklių jau daug sunkiau, nes: vaistų tik alkį slopinančių, pvz. _ _ _ ^ 

^s) reikia ugdyti valią, daug me-]Pretts. Dar galima vartoti, jau ^ikia noro Ir į y V a t i a p ilgam 
•4* apleista, kad ji taptų atspari' daug atsargiau, Tepami, Tenuate, l a i k u i R e i k i a sumažinti valgomų 
-maisto kimšimo gundymui; b ) i I o n amin ir pan. Kai kada gy«y-į daiktų kiekį, vengti riebiu, sal-
"nelengva nugalėti alkio jutimą;! tojo patarimu galima trumpą lai- ^ i r a]koHolio turinčio maisto 
Jc}'sunku padidinti aktyvumą daž- ką naudoti ir jaudinančius yais- ^ „ 1 ^ N i e k 0 nevalgyti ir ne-
nesniu bei ilgiau užsitesiančiu tus: deksedrinus ir deksamfeta- ger t i> g y d a n t vandenį tarp val-
daibu ir veikimu, nes tai vargina, minus. Jie kenkia sveikatai, gali ^ \urįe ^ b u t i n e g a u s ū s fcje. 
skaudina raumenis, greit pavargs- išugdyti priklausomumą, kaip ir Į ^ ir skaičiumi. Vartoti įvairu 

narkotikai. Neimti hormoninių 

kio kieto maisto imti; b) žarnų 
kanalo sutrumpinimo operacijų, 
nes tuo kenkiama sveikatai. 

10. Hipnozė gali padėti bent 
laikinai. 

Išvados — 
Nutukėlis gali suliesėti, bet ne

sitikint stebuklų ir pamažu. Tik 

tama; ir d) sunkiau pagristi susi- maistą, ypač turintį pilnų grūdu,; 
liesinimą. Nutukėlis dažnai sako:, vaistų ir iš organizmo s k v s ž i u s į daržovių ir vaisių gaminius. Vi 
"Ma* gerai, koks esu", nors pasą- į varančių vaistų, nebent gydyto- l sus y t o m i ^ turinčius prepara 
rrronėje ir yra noras tokiuo nebū- jo patarta. Šitaip galima pakenk- ^ g a i i m a teip ^ fa^ ras n edi-
tii- — 'ti sveikatai. 

leniniai reikalavimai 
susiliesinti 

M-~Ir nutukėliui patariama val-

8. Nutukėliui reikia pamažu 
didinti savo aktyvumą, pradedant 
nuo neilgo laiko ir keliant ligi 
kelių valandų. Dirbti lauke, dar* 

deliame maisto kiekyje jų gali bū 
ti per mažai- Reikia padidinti sa
vo aktyvumą darbu, gimnastika, 
visokiu judėjimu ar bent ilgais pa 
sivaikščiojimais. Nenusiminti, jei 
svorio kritimas vyksta pamažu, 

gyti bent 2 ar 3 kartus per dieną, 
dienos maisto kiekį padalinus į j ž e ' a P i e n a m u s > bėgioti, važinėti 
maždaug tiek lygių daliu, kiek ^ dviračiu, plaukyti, sportuoti, žais- mėnesiais ar net metais. Reikia 
karty valgoma. Tiek kart valgy- l i sviediniu ar bent vaikščioti po kantrybės ir ištvermės. 
mas mažina "žvėrišką" alkį ir or
ganizmas turi daugiau laiko mais 
tfr-atneštas medžiagas sunaudoti. 
Po vienkartinio gausaus valgy-
nfb- drenoje dalis maisto pertek-i 
liaus nesunaudojama ir krauna
mą riebalais į atsargas. O ir alkis 
visa dieną kankina. 

2, Valgant iš anksto pasiskirti 
savo dalį, o nekartoti po truputį 
nuo viso, kas įgalins žinoti, kiek 
maisto imama. Savo dalį suval
gius — nekartoti. 
- -3. Valgyti įvairų maistą, bet 
^vengti riebių maisto dalykų, sal
dumynų ir alkoholio. Juk kiek
vienas riebalų gr. duoda 9 kalori
jas šftumos, alkoholio — 7, 
aneliavanHeniai ir baltymai tik 
4kal- Į maistą turi įeiti: pilnų grū
dų, daržovių, vaisiy gaminiai, ži
noma, ir liesa mėsa, žuvis, nerie
bus sūris bei pienas ir pan. Rei
kia*-suvartoti bent dvi kvortas 
skysčiu per dieną. Toks maistas 
turi daugiau balastiniy medžia
gų, geriau pripildo skPvį ir saugo 
nuo vidurių užkietėjimo. 

4. "Valgyti neskubant ir duo
dant laiko maistą virškinti ir ab-
sorbačti. Tokiu būdu naikinamas 
pamažu alkio jautimas. 
- 5. Nieko nevalgyti, nečiulpti 
saldainių, negerti vaisiy sunkų ir 
kitokiu cukrumi saldinty gėrimy 
laikotarpiu tarp valgymy. Van
duo ir sodos skystis galima gerti 
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PETRE ŠIUGŽDINIENĖ 
Mūsų mylima žmona ir motina mirt 1981 m. gegužes mėn. 4 d. 

ir buvo palaidota gegužes 7 d. Sv. Kazimiero lietuvių kapinesp, 
Chicagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo j amžino poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. F. Kireiliui, kuris atlaikė gedulingas 
pamaldas už jbs sielą ir palydėjo velionę į kapines. 

Nuoširdus" dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jos sielą. 
Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių, pareiškė mums to
je liūdesio valandoje užuojautą. 

Dėkojame Saulių sąjungai už garbės sargybą, taip pat už gė
les, aukas ir palydėjimą ] kapines. Nuoširdus ačiū Tauragės klubo 
ir Bnghton .Parko Namų Savininkų draugijos nariams atsilankiu
siems koplyčioje, už gėles, aukas ir dalyvavimą laidotuvėse. 

Dėkojame Juozui Maskoniui už tartus atsisveikinimo žodžius 
koplyčioje. S 

Dėkojame'visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai 
neturime galimybes padėkoti. 

Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direkt G. Daimid ir D. Gai-
dui už malonų patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 

Nuliūdę: Vyras, sunūs ir dukterys su 

Mylimai seseriai 

A. f A. NIJOLEI AKST1NIENEI 
mirus, dr. RIMVYDUI ir GIEDREI STORIAMS bei arti
miesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

'KAZIMIERA LEONAITIENĖ 
DR. PETRAS IR LAIMA ŽLIOBAI 

SU ŠEIMA 

Brangiai Motinai 
A. f A. AGOTAI MIKUUENEI mirus, 
dukrai Verutei Mykolaitienei ir jos seimai 
reiškiame nuoširdžia užuojauta^ 

BRONĖ IR ALBERTAS KREMERIAI 

P A D £ K A 
MA. 

JUOZAS GRITENAS 
Mano mylimas vyras mirė i. m. balandžio 25 d. ir buvo pa

laidotas balandžio 30 d. šv. Kazimiero kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkoju Sacred Heart parapijos klebonui Fr. Mili-
tallo už maldas koplyčioje, Fr. Cfaao už Sv. Mišias už velionio sielą 
ir už palydėjimą ir maldas kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkoju grabnešiams, Bormann laidotuvių direkto
riams, visiems lenkusiems velionj koplyčioje, aukojusiems šv. Mi
šioms, dalyvavusiems gedulingose pamaldose ir palydėjusiems jj 
j amžino poilsio vietą. 

Mano nuoširdi padėka Algiui ir Zinai Sinkevičiams už jų rū
pestingą laidotuvių tvarkymą ir Emilijai Kielienei už tartus atsi
sveikinimo žodžius kapinėse. 

1 IMIntl f o a a STASE 

Mylimai mamai 
A f A. ANTANINAI KUDIRKIENEI 
Lietuvoje mirus, dr. Algirdui Kudirkai ir 
šeimai reiškiame gilią užuojauta ir kar
tu liūdime. 

tANDA IR GEDIMINAS BALUKAI 

Trar.^ai mamytei 

A.fA. 
ANTANINAI KUDIRKIENEI 

mirus, sūnui dr. ALGIUI, marčiai IRENAI ir ŠEIMAI 
nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime. 

VARNAIČIŲ SEIMĄ 
JADVYGA LAPATINSKIENS 

Mielai mamytei 
A. f A. ANTANINAI KUDIRKIENEI 
Lietuvoj mirus, reiškiame nuoširdžią užuo
jautą sūnui dr. Algirdui Kudirkai ir šeimai. 

NIJOLĖ IR BALYS POŠKAI 

Brangiai mamytei 
A.f A AGOTAI MIKULIENEI mirus, 
dukrai Verutei Mykolaitienei ir šeimai reiš
kiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime. 

MVSONIŲ ŠEIMA 

Brangiai motinai 
A.f A AGOTAI MIKULIENEI mirus, 
Veronikai Mykolaitienei ir šeimai reiškia
me nuoširdžią užuojautą. 

BRONĖ IR PETRAS MARTINAIČIAI 

. A f A. VIKTORAS M ASON 
Gyveno 306- - 7 th Ave., Haddon Heights, New Jersey. 
Mirė gegužės 14 d.( 1981 m., 2 vai. popiet sulaukęs 

53 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Biržuose. Amerikoj išgyveno 32 m. 
Kūnas pašarvotas Iredell - Franeeaconi koplyčioje, 

402 White Horse Pike, Haddon Heights. 
Laidotuvės įvyks pirmad., gegužės 18 d. Iš koplyčios 

bus atlydėtas į St Rose of Lima par. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Sunset Memorial kapines, Somerton, Pa. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Dolores, duktė 
Michelle ir Lietuvoje motina, 2 seserys ir brolis. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOV YDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-^852 

4b05-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas — YArds 7-174 1-2 

M 
I J U 

až 

1 

eika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

« 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8&00 
Tel. 737-8601 
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8 DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. gegužės mėn. 16 d. 

X I iii ja Jasaitė (Mockūnas), 
anksčiau baigusi Illinois univer
sitete anglistiką, studijavusi ir 
gavusi magistro laipsnį Loyolos 
universitete, šiomis dienomis 

, Roosevelto universitete gavo 
, magistro laipsnį iš Educational 
| Administration and Supervi-
| sion. 

x Lietuviu prekybos rūmai 
sekmadienį, gegužės 17 d., 4:30 
vai. p. p. turės savo metinį j 
banketą Martiniąue restorane.1 

Bus įteiktos stipendijos studen- i 
t ams ir bus pagerbtos kun. J. j 

mS^' j Prunskis kaip ją parinktas 
I "Man of the Year". 
I 

X Viktoria Alekna, Oceanį 
j Gate, N. J., rašo: "'Draugas' mū- i 
', sų namuose buvo nuolatinis sve- j 
čias - lankytojas, bet pasilikusi į 
viena (pensininkė) turėjau atsi-

1 sakyti nuo jo, kai jis buvo man 
I labiausiai reikalingas, šį anks-
i tyvą pavasarį turėjau (malonų 
; sveč ' i iš Puerto Rico. Jis nu-
I stebo neraaęs mano namuose 

Draugo'. Koks buvo man ma-
; lonus nustebimas ir džiaugsmas, 
, kai motinos dienos proga gavau 
• pasveikinimą iš to mielo svečio-
Algio ir Julės Dantų. Kartu su 

i pasveikinimu ir dovaną — pre
numeratą 'Draugo' visiems me-

i tams". Dėkingi mes ir ypač 

X Dailininkės Natalijos Sodei-
kieaės keramikos paroda vyksta 
šiuo metu Morton koledžo bi
bliotekos patalpose. Paroda tę
sis iki gegužės 20 d. 

X Mokytoja Laima (Jauniū-
tė) ii inž. Romas Rupinskai ge
gužės 14 d. susilaukė 
mio sūnelio Tomo-Antano. Nau
juoju šeimos nariu džiaugiasi 
jaunieji tėvai, seneliai Zigmas 
ir Felė Jauniai, Vladas ir Sta
sė Rupinskai ir proseneliai An
tanas ir Stefa Masiuliai. Būsi
mu nariu džiaugiasi ir visas 
"Ldtuanicos" skautų tuntas, ku
rio tuntininku šiuo metu yra 
naujasis tėvas s. fiL Romas Ru-
pinskas. 

X Stasys Dargis, Chicago, 
UI., kartu su prenumerata at
siuntė 8 dol. auką. Nuoširdus 
ačiū. 

X Irenos Veleckytės Baleto ir 
Piano Studijos metinis koncer
tas įvyks birželio mėn. 5 d., 
penktadisnįj :30 vai. vak. Jau
nimo centre. Prckramą pradės j skaitytoja, 
piano mokiniai, užimdami trum- į x Pavasario šokiai, rengiami 
pą koncerto dalį. P o to seks Jaunimo sąjungos, šiandien (ge-
dviejų baletų pastatymas: Per- ^ ž ė s 16 d.) 7:30 vai. vak. Jau-
raulto pasaka "Raudonkepurai- j n jmo centro mažojoje salėje, 
tė" ir gerai žinomas baletas j Groja '"Dead Freddie" orkest-j 

ras . Laukiamas visas jaunime-! 
Uis. 

X Dr. Leonas P . šulas, Chi
cago. UI., pratęsdamas "Drau-

I go" prenumeratą, atsiuntė ir 
I 8 dol. auką. Dėkojame. 

kun. Rikteraitis yra dirbęs kaip i komisija lieka t a pati. 
1 asistentas. Be to, jubiliatas yra 
j veiklus ir lietuvių visuomenėje, 

— Phoenixo L B apylinkė nu
sprendė savo vardą pakeisti į 

LB tarybos narys ir lietuviškų j A rįzonos apylinkę, nes jirizono-
reikalų skatintojas. Pamokslą Į 
sakė Hartfordo švč. 
lietuvių parapijos klebonas kun 
Juozas J. Matutis. 

je kitos LB nėra. Numaty ta 
Trejybės j -pucsone steigti LB seniūniją. 

Susirinkimas nubalsavo pasiųsti 
stambesnę auką Denverio tauti-

- "New York Times* gegu-jnių šokių sambūriui "Rūtai", 
žės 1 d., penktadienį, Style sky- į kaip dėkingumo ženklą už ątvy-
nuje rašo apie tas moteris, ku
rios gyvena laukinėje gamtoje. 

i Ten pamini Birutę Galdikas, dak-
\ tarę. Aprašomos trys moterys, 
į kurios tyrinėja beždžiones. Dr. 
' Birutė Galdikaitė studijuoja 
i orangutangus. Balandžio 29 d. 

kimą į Phoenbrą savo lėšomis 
ir čia gražų pasirodymą vasa
rio 16-tos minėjime. 

— Monografija apie Algirdą, 
didįjį Lietuvos kunigaikštį, jau 
surinkta, taisomos korektūros. 
Knyga spausdinama pranciško
nų spaustuvėje Brooklyne, lei-

Los Angeles jaunučiai ateitininkai vaidina "Senelį ir senelę" Nuotr. 

IŠ A R T I IR T O L I 
i. L VALSTYBĖSE 

— Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos Nr. 46 sąsiuvinys 

I anglų kalba jau a tspausdintas 
Pranciškonų spaustuvėje, Brook-

labai didelį įspūdį padarė įdėtos j metu jis daug padėjo iš Sovie 
kun. B . Povilanskio, Karmėla
vos klebono, sunkiai sužalotu 
veidu nuotrauka, o taip pa t kun. 
J. Zdebskio, Gemmos J. Stanely-
tės, dr. Alg. Statkevičiaus, jau

tų Sąjungos pabėgusiam dr, 
Leonardui Gittelmanui, buvu
siam vienos Leningrado ligoni 

j jos buvo suvažiavusios į &weet 
| Briar, Va., kolegiją ir dalyvavo j d z j a Š i m o Kudirkos šaulių kuo-

A. Gulbinsko | simpoziume, kuris kaip tik ir j p a Knygos autorius — dr. Al-
j nagrinėjo beždžionių klausimą. Į gįrdas Budreckis. 
! Apie Birutę Galdikaitę rašoma, 
kad jos tėvai lietuviai, gimusi 

į V. Vokietijoje, Kanados pilietė, 
34 metų. Jos tėvai dabar gyve
na Los Angeles. J i yra dail. 
Adomo Galdiko giminė. 

— Pabaltijo Moterą tarybos 
metinė šventė vyks gegužės 17 
d., sekmadienį, 4 vai. popiet E s 
tų namuose. I š latvės Helgos 
Ozolins pirmininkavimo parei
gas perims estė Mal Jurma. Lie-

Balandžk) 5 d. kun. A. Va- \ tuvėm pirmininkauja Aldona 
, , _ . „ , ' Imskos svetainei LB tureio savo pi»,fc«h 

nes radiologui. Dr. Gittelmanas; __ . . . , . _. , . rmiscn. 
! visuotinį susirinkimą. Cia buvo yra žydų kilmės, 53 m. amžiaus. 

Pergyvendamas spaudimą dėl 

"Gulbių Ežeras", kuris bus už
baigtas su Saint-Saens "Mirš
tančios Gulbės" variacija. Abie
jų baletų choreografija I. Ve
leckytės. dalyvaujant jos studi
jos mokiniams. Visuomenė savo 
atsilankymu palaikys mūsų ilgą 
ir kruopštų darbą, 
visų. 

lyne, N. Y. Vertė Vita Matu- j nuolio Juliaus Sasnausko, Ant 
saitienė. š iame numeryje doc.! Terlecko nuotraukos ir bolševi- j savo tautybės, dr. Gittelmanas j 
Vytauto Skuodžio teismas ir jo i kų teismų aprašymai. Pradeda! su žmona ir dukterimi praeitą 
kalba teisme rodo, koks kietas ' atsiliepti Amerikos vyskupai i r : vasarą pabėgo iš Sovietų Sąjun-
pasipriešinimas yra tautoje prieš I senatoriai bei kongresmanai. O j gos. Gedgaudo skatinamas ir 
religijos persekiojimą ir pagrin- Į t am tylos sąmokslui reikėjo j globojamas dr. Gittelmanas iš-
dinių žmogaus teisių laužymą, kantraus ir didelės aukos ranka- j laikė egzaminus, gavo teisę 
Šio numerio išleidimą parėmė i laujančio devynerių metų darbo, j praktikuoti mediciną ir dabar 
Lietuvių fondas. L. K. Bažny- j Šiandien daugelis mūsų brolių 
čios Kronikoms atskirais sąsiu- į už tai kenčia Sibiro koncentraci-
viniais anglų kalba leisti Lie tu- ' jos stovyklose. 
vių fondas iki šiol y r a paauko-1 — Dr. Eugenijus Gedgaudas 
jęs 8.5C0 dol. Kunigų vienybė, yra Minnesotos universiteto 
kuri šias Kronikas nuo pat pir-'. diagnostinės radiologijos depar-
mojo numerio leidžia, y ra labai | tamento vedėjas. Be savo tie-
d^kinga. I š atsiliepimų į 45-jį sioginio darbo universitete, Ged- , 
sąsiuvinį, išsiuntinėtą prieš Ve- j gaudąs pasižymi savo nuoširdų- ' 
lykas. atrodo, kad skai tytojams mu padėti kitiems. Paskutiniu 

aptarti einamieji reikalai, duo-į 
tos apyskaitos iš pereitų metų j 

l- veiklos, be to, buvo smulkiai j 
pateikta finansinė apyskaita. 
Revizijos komisija rado viską! 

yra radiologo asistentas Minne
sotos universitete. 

Laukiame I > Po Damoklo kardu II dalies 
(pr.). į sutiktuvės įvyksta rytoj, šaulių 

namuose. 3 v. p . p . Kalbės kun. 
! J. Prunskis, žurn. A. Kučvs, pirm. 

vargonų ir akordeono m o k i n „ „ | ^ ^ ^ ^ į ^ į ^ ^ j f c į 

rys, ištraukas skaitys jaunimas. 
programą referuos akt. V. Sa
dauskas, šauliai ir visi knygų 
mylėtojai maloniai kviečiami da
lyvauti šioje kultūrinėje popie
tėje, (pr.). 

x Muz. A. Jurgučio pianino, 
urgonų ir akordeono mokinių 

koncertas įvyks gegužės 17 d., | 
sekmadienį, 2 vai. popiet Jau
nimo centro kavinėje. Malo
niai kviečiame visus dalyvauti, j 

(pr.). 
X Visuomenės organizacijų su- • 

darytas komitetas, rengia kan. I 
Vaclovo Zakarausko kunigystės; 
50 metų sukakties minėjimą, ku-' 
ris įvyks sekmadienį, gegužės, 
mėn. 31 dieną. švč. M. Marijos : 

Gimimo lietuvių bažnyčioje, Mar. 
ąuette Parke, 10:30 vai. r. bus 
iškilmingos šv. Mišios. Parapi
jos salėje, 6812 S. Washtenaw 
Ave., 3 vai. p . p. įvyks kanau- i 
ninko pagerbimo akademija i r ' 
pietū3. Visus lietuvius kviečia-1 
me dalyvauti. Pakvietimai gau- j 
narni kas komiteto narius ir] 
Marginiuose, telef. 778-4585. 
2511 W. Lithuanian Plaza Court j 
arba telef. 925-1089. Auka 12'. 
dol. Komitetas 

fpr.). 
x Akiniai siuntimui j Lietu

vą. Kreipkitės į V. Karosaitę — 
Optical Studio 2437y2 W. L i - j a r b a ( 9 0 4 ) 2 5 * ^ 8 7 6 -
thuanian Plaza Ct. (69th St.) 
Chicago, m. 60629. Teief. — 
778^766. (sk.) 

x Dr. P r . Rūdininkas, Cicero, r x Rita Bareikaitė, Claremont, 
BL, atsiuntė prenumeratą su 25 ! Cal., Pomona College, pakeis-
dol. auka. Dr. Pr . Budininką j dama adresą, pridėjo ir 5 dol. 
skelbiame garbės prenumcrato- • auką su prierašu: "Gegužes 15 
rium. Už paramą dienraščiui d. prasideda vasaros atostogos, 
labai dėkojame. i todėl 'Draugą' prašau siuntinėti . 

X Po 3 doL a ts iuntė : Zina I i Glendale. Cal.". Nuoširdus ačiū ; 
Vyšniauskas, P. Jančauskas , L . ! "Draugo" jaunosios kar tos skai- j 

tytojai. 
x Bonifacas Bukauskas, Ci

cero, UI., grįžo iš Floridos ir t a 
| proga paaukojo "Draugui" pre-

Labai 

OPEROS ŽINIOS 
"I Lituani — lietuviai" ope-

pilnoj tvarkoj. Ateinantiems i r ° s pastatymui, kuri sukur ta 
metams buvo sudaryta nauja j Lietuvos laisvės tema, savo au-
valdyba. Jos sudėtis dabar to- i kas atsiuntė: 
kia: pirm. -— Vincas Ruseckas, i Cicero Lietuvių Bendruome-
vicepirm. — Sofija Liubartienė, i n ė s apylinkė, kurios pirminin-
sekretorė — Irena Ambraškie-! k u >T a Kostas Aras, 100 dol., 
nė, iždininkas — Henrikas Bo- *i«aas Gribauskas, šv . Anta-
kas, parengimų vadovas — Leo- n o Taupymo bendrovės vykd. 
nardąs Strikauskas. Revizijos į sekretorius, 100 dol , 

___! Diana ir daiL Arvydas Alg-
MMmnmimiiimiiiiMiiimittumnmm 

Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
Darbo vai.: 9 v. r. iki 6 v. v. 

i šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 v. d. 
1 ir pagal susitarimą. 

Tei. 776-5162 arba 776-5168 
2649 W. 63rd Street 
Chicago, HL 60029 

minai 100 dol., £į 
Banguolė ir Eugenijus Bart-

kai 100 dol., 
Vincentina ir Jonas Jurkūnai 

100 dol., 
Irena ir Edmundas Vaitkai 

100 dol., 
Rūta ir Romanas Butkūnai, 

j nauji mecenatai iš Crystal iLa-
i ke, 111., 100 dcL, 

x Chieagos Skautin4okų,4du j _ Kun. Jonas E . Rikteraitis, 
Ramovė per j . ps. Bronę St ra- šv. Andriejaus lietuvių parapi

jos klebonas New Britain, Conn. 

aciu. 

Rumšas, S. Jurgilas, S. Pikūnas, 
B. Klimavičius. Po 2 dol. — An
tanina šalčius ir M. Trumpaus-
kas. Vi«^ems ačiū. 

X Avalon Galerijos krautuvė-1 x B i r u t t K o p e r s k L Rickory j numeratos likutį 12 dol 
je parduodama 14 ir 18 karatų R i l l s m atsiuntė 6 dol. P o 5 'ačiū. 
auksiniai ir deimantiniai papuo- . d o l a t s i u n t ė : Kazys U n k u s 
šalai. Taip pat didelis pasirinki-, M i a m i B e a c h ^ P e t r a s p e t e _ 
mas kristalo, gintaro, porcelano, | r i g k J u o z a s c ^ * ^ č į k a g i š . 
HummeI .Dresden i r I i ad ro f igū-5 k i a i ; J u ] i j a š i d l a u s k a s ? W a t e r . 
relių ir įvairių kitų dovanų vi- j ^ 
šokioms progoms. Savininkai 
DaHa ir Romas Daukšai malo
niai jums patarnaus. Pensinin
kams duodama 109c nuolaida. 
Adr.: 4248 Archer Ave. (tarp 
Sacramento ir Whipple S t ) . 
Tel. 247-6969. Gegužės mėn. 
krautuvė atdara 7 d. savaitėje. 

(sk.). 
x Beverly Shores, Ind., ant 

Michigan ežero kranto arba to-

" a u k r t ^ ( l ^ 4 7 k 1 ^ 5 i ^ i r d i n ^ **<>* - Pakeitimą .mažas skaičius įvairių leidinių, i 

(sk) 
i dol. paremti jūsų darbą. Į Flo- j x Liudas Kulnys, Sudbury, 

x Dail. Jonas Tričys sukūrė I ridą 'Draugas' ateidavo pavėla-j Ont., Kanada, Kazys A. Vasai- V m k a p i t : ; . 1 5 l i , r„ , , _ T l ; , 
labai gražų ženklą - emblemą Į ves . Sutinkame su tuo, nes paš-! tis, Beltsvile, Md., LGataveckas, i 1 9 Q 5 ^ ^ ^ a k t o r i u s H e n r y 
kan. Vaclovo Zakarausko 50 me- t as darosi nepatikimas. Labai į Toronto, Kanada, atsiuntė po j F o n d a 

Irena ir Edmundas Vaitkai 
HiMiiimiitiiumiimiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiini n o dol., 

i Genovaitė i r Mykęlas Bajorū-
— Į nai 120 dol. ^E 

vinskienę atsiuntė 15 dol. auką 
su prierašu; - 'Skautiškas ačiū i gegužės 10 d. šventė kunigys-

Conn., Juozas Kaziūnas, I 'Draugui' už patalpinimą vakaro- i tės sidabrinį jubiliejų. Kun. J. 
Toms River, N. J., Jurgis Unde-1 nės laužo lietuvei motinai p a - j Rikteraitis yra gimęs 1925 m. 
rys, Cicero. 0 . Visiems tar iame gerbti". Nuoširdžiai dėkojame j liepos 24 d., kaip Hartfordo vys-

už lietuviško žodžio vertinimą ir ; kupijos kunigas įšventintas 1955 
auką. j m. gegužės 10 d. Jo iškilmingo-

x A. Ragehs, Gulfport, Fla,,; se koncelebracinėse Mišiose da-
mūsų nuoširdus knygų platinto- j lyvavo daugelis apylinkės lietu-
jas, šiomis dienomis a ts iuntė j vių ir kitataučių kunigų bei pa 

Advokatas JONAS G1BAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 
Chicago, Illinois 60628 

Tel — 776-8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vaL d. 

nuoširdų 
x Vacius Prižgintas, Los An

geles, Cal., kun. J. Grabys. Wa-
j tervliet, N. Y., J. Miezaitis, Or-
mond Beach, Fla., įvairiomis 
progomis atsiuntė po 5 dol. au-1 205 dol. už parduotas knygas. Į sauliečių iš tų parapijų, kuriose 
kų. Labai dėkojame. | A. Ragelis 

knygnešys, 
t ikras l ietuviškas. 

x Julija šakinskas, Chicago, I knygnešys, nes kiekvieneriais j 
31., atsiuntė auką su laiškučiu: metais per jo rankas perema ne- j 

adreso. Siunčiu mažą auką 10 j Linkime ir toliau sėkmės. 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

Gegužės 16 d. 
1596 m. ispanų tvirtovė 

Vasarotojų L>emesiui! 
ATOSTOGAUJANT CAPE COD, 

MASSACHUSETTS, 
prašome apsistoti mūsų motelyje: 

SPBING HILL MOTOR 
LODGE 

351 Route 6 A 
East Sand\rieh, MA 02537 

Tel. 617—888-1456 
VYTAS ir AUGĖ RASTONIAI 

Visiems šiems mecenatams 
Lietuvių Opera nuoširdžiai dė
koja. 

šia proga l ie tuvių Opera, 
ypač vis labai didėjant išlai
doms, prašo tuos, k a s dar nė ra 
Operos mecenatu, padėti savo 
auka pastatyt i "Lietuviu" operą. 
Aukavęs bent 100 doi., f a u n a 2 
bilietus nemokamai į savo pasi
rinktą spektakĄ, ^nirių d a t o s 
yra birželio 13, 14 ir 20 dienos. 
Visos aukos atleidžiamos nuo 
taksu. Tad, jei kas galėtų, s avo 
čekį prašome siusti, pažymint 
spektaklio datą bilietams, šiuo 
adresu: 

Lithuanian Opera Co., 6905 S. 
Artesian Ave., Chicago, Ulinoie 
60629. 

La 

x Pianiną reikia sustyguot? 
.Skambinkit te!. 776-9428 Ant. 
Koverai. Darbas sąžiningas. 
Taip pat noriu pirkti pianiną 
"Console" geram stovyje, (sk.) 

x Savininkas parduoda rezi
denciją Beverly Shores. India 

tų kunigystės sukakčiai paminė- ačiū už paramą dienraščiui 
ti. Minėjimas įvyks gegužės i 
31 d. (pr.). j 

X Battic Monuments Mar-, 
ųoette Parke. Gegužės 1 d. at- j 

• sidarė nauja lietuviška pamink- \ 
' lų bendrovė, Baltic Monuments, į 

! 4 dol. aukų. Ačiū. 

na. Architekto suprojektuota. į toc" 2 6 2 1 w * 7 1 " į <*tefonas 
3 maš. garažas. Netoli n u o į *76-2«82, kuriai vadovauja, per 
ežero. Suinteresuoti skambiu- | d a u ^ e l i met* š i o J e ^ ^ ^ ^ w i 

kitę telef. 219 — 872-4963 arba P ^ y ™ 0 . !*»**«* Kazemene. 
879-9162. (sk.) 

X RHkaJlrc* moteris prižiū
rėti 1 metų vaiką. Lengva na
mų ruoša. Gyventi vietoje, Mar-
quette Parke. Skambint Graži
nsi tsl. 326-2724 arba 737^263. 

(sk.). 
X NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais '.r priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 2212 
West Carmak Road — Telef. 
VI 7-7747. (sk.) 

Atdara kiekvieną dieną, išsky
rus antradienius nuo 10 vai. ry
to iki 5 vai. vak. (sk.). 

i 
x Už a. a Mariją Sirutytę jos , 

mirties metinių proga šv. Mišios 
bus šį sekmadienį, gegužės 17 > 
d., 9 vai. ryto Marijonų koply-' 
čioje prie "Draugo" (6336 So. į 
Kilbourn Ave. ^. Velionės arti- j 
mieji ir buvę mokiniai prašomi Į 
pasimelsti. (pr.). i 

Iš k.: Beverly Shores. Indiana, A u d ^ l f e s chieagos Lietuvių tautodailės instituto audimo kursuose 
parduodamas beveik naujas na- Į „ c ^ k a z i m i e r i e t ė M . Perpetua. Aldona Underienė, Aldone Veselkienė — in-
mas. Kreiptis į savininką tel. ! struktor« ir Audronė Tamulienė Gilumoj — Darnu Koj^Iyt* 
(312) 887-0320. (s ic) . , Nuotr. G. Juuio. 

1907 m. britai, prancūzai ir 
ispanai sudarė Cartagenos pak-

! tą. priešintis vokiečių kėslams 
i į Balearų ir Kanarų salas. 
! 1932 m. japonų premjeras 
i Tsuyoshi Inukai buvo nužudy-
, tas Tokyo mieste. 
, 1969 m. sovietų erdvėlaivis 
j pasiekė Venus planetos apylin-
!kes. 

1980 m. JAV valstybės se
kretorius Musltie ir sovietų už
sienio reikalų ministras Gromy-
ko pirmą kartą susitiko pasita
rimui po sovietų invazijos į Af
ganistaną. 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RTSUJ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti 

ShanriMnlBto *••» 
ARVYDUI KIELAI 

Trt.: 434-9655 arba 737-1717 

'Anjtei* H©lWaysM 

1981 METŲ EKSKURSUOS I LIETUVA 
IŠ BOSTONO/NEW YORKO 

Maskva, VilnU 
birželio 18 
liepos 6 

liepos 20 
rugpiūčio 3 
rugpjūčio 19 

— $1148.00 
— $1068.00 

(su Varšuva 
— $1112.00 
— $1112.00 
— $1382.00 

rugsėjo 3 
rugsėjo 17 
rugsėjo 24 
spalio 8 
gruodžio 26 

— $1148.00 
— $1059.00 
— $1069.00 
— $1019.00 
— $ 979.00 

(su Riga) 

Visos grupes aplankys KAUNĄ ir TRAKUS, bus lydimos vadovų. Prie Uų 
grupių galima jungtis iŠ VISŲ AMERIKOS ir KANADOS MIESTŲ, su pa
pildomu mokesčiu. 

MEM8ER 

Registracijos reikalu kralpkttfe t 

TRANS-ATUNTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
396 W. Broadway, P.O. BOT lis, S. Boston, Mass. 02127, Tei (617) M8-87S4 

{staigai vadovauja Aldona Adomonis ir Albina Rndltftnaa. 
Priccs are basod on doublc oceupancy and are mihject to chan^ea. 

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome dokumentus. 

M 


