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Kratos ir tardymai 
(Tęsinys) 

Rase in ia i . 1983 m. rugsėjo 
16 d. Raseinių saugume buvo 
tardoma Genovaitė Butkuvie
nė. Nepasisakęs pavardės sau
gumietis pirmiausia užsipuolė 
tardomąją, kodėl ji į saugumą 
atėjo prisisegusi kryželį. Kiek 
vėliau čekistas įsakė G. But
kuvienei rašyti pasiaiški
nimą, nurodant, kokiu tikslu 
šių metų rugpjūčio 29 d. vaka
re ji buvo Kaune, kur buvo 
susirinkęs būrelis žmonių ir 
meldėsi; reikalavo pasakyti, 
ką iš ten buvusių tardomoji 
pažįsta, su kuo važiavo; sakėsi 
turi žinių, kad iš Raseinių 
buvę du „tokie pažeidėjai". G. 
Butkuvienė buvo kaltinama ir 
už dalyvavimą Viduklės baž
nyčios procesijose. 

* * * 

Viduklė. 1983 m. rugsėjo 16 
d. į Raseinių saugumą buvo iš
kviesta viduklietė M. Sau-
kienė. Čekistą domino, kas per 
susirinkimas buvo rugpjūčio 
29 d. Kaune, kuriame ji daly
vavo. Užklaustoji paaiškino, 
kad tai jos asmeninis reikalas 
ir prašė nesikišti, nedaryti sau 
gėdos. V. Saukienei pareiš
kus, kad į pateiktus klau
simus neatsakinės, saugumie
tis išsikvietė viršininką 
Gardauską. Čekistas Gar-
dauskas niekino ir šmeižė 
Viduklės parapijos kleboną 
kun. Alfonsą Svarinską, kal
tino M. Saukienę „uoliai laks
čiusią" suimto kunigo reika
lais. I tardymą prisistatęs 
trečias čekistas pareiškė: 
„1947 m. mes tokius pakabi
nome, pakabinsime ir jus!" 
Taip jis kartojo keletą kartų, 
grasindamas areštu, kalėjimu 
ir Sibiru. 

Kybar ta i . 1983 m. spalio 11 
d. į Vilniaus saugumą pakar
totinai tardymui buvo iškvies
tas Kybartų parapijos vikaras 

kun . J o n a s Ma tu l ion i s 
(rugpjūčio 8 d. kviečiamas — 
nenuvyko;. Tardytoją Li-
niauską domino klausimai, lie
čiantys kun. Sigito Tamkevi-
čiaus bylą: nuo kada J . 
Matulionis jį pažįsta, ką kun. 
S. Tamkevičius kalbėdavęs pa
mokslu metu, teiravosi apie 
jaunimo diskriminaciją lie-
čiantį pareiškimą, rašytą 1982 
m., kalėdinę eglutę Kybartuo
se, Tikinčiųjų teisėms ginti 
katalikų komiteto veiklą ir 
kita. 

Tardymo metu saugumietis 
Liniauskas parodė kun. J. Ma
tulioniui „LKBK" Nr. 52, 
klausdamas, kaip į jį pateko jo 
pareiškimas, rašytas LKP CK 
sekretoriui Petrui Griškevi
čiui, kaltino tardomąjį — esą 
jis pareiškime įžeidinėjęs tary
binius darbuotojus, konkrečiai 
Vilkaviškio ra j . vykdomojo 
komiteto pirmininko pava
duotoją Juozą Urboną, va
dindamas jį apsišaukėliu, kun. 
J . Matulionis paaiškino, kad 
pareiškime to nėra, priešingai, 
ne jis, o vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotojas J . 
Urbonas kun. J. Matulionį, 
kai tik šis atvyko dirbti į Ky
bartus, savo paskaitose pra
dėjo vadinti apsišaukėliu, 
netikru, be šventimų kunigu; 
kun. J . Matulionis priminė 
tardytojui Liniauskui, kad 
rugpjūčio mėnesį Vilniaus 
saugumiečiai, tardydami jo 
pažįstamą, klausinėjo apie jį, 
susinervinę iškoliojo, vadin
dami antitarybininku, svola-
čium. 

Kun. J. Matulioniui atsi
sakius pasirašyti po proto
kolu, tardytojas supykęs 
pareiškė, jog tokie, kurie ne
pasirašė, jau sėdi ir parodė į 
saugumo pusrūsį. Paklausus, 
— gal būtų galima pasimatyti 
su klebonu kun. S. Tamkevi-
čium, — t a r d y t o j a s L i 
niauskas atsakė: „Pasimatysi 
lageryje". 

Tardymas truko 4 valandas. 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
P . Korėjos kun iga i 

Jonas Paulius II kunigystės 
Šventimus suteikė 32 diako
nam, atstovaujantiem visom 
Korėjos vyskupijom. Korėjoje 
nėra pašaukimų krizės. Ketu
rios kunigų seminarijos yra 
pilnos studentų. Šiuo metu 
kunigystei rengiasi apie 720 
jaunuolių. Tai yra tikrai 
didelis skaičius, prisimenant, 
kad Korėjoje y ra tiktai 
1.700.000 katalikų. 

Iškilmingose šv. Mišiose 
dalyvavo 7 Korėjos vyskupai, 
150 kunigų, 850 seserų vienuo
lių ir daugiau negu šimtas 
tūkstančių tikinčiųjų. 

Pa r l amen tų p a r e i g a 
Popiežių Joną Pa"Hų II 

aplankė grupė Anglijos parla
mento narių. Jiem tartame 
zodyio popiežius pažymėjo, 
kad dabartiniais laikais, kai 
ž*r„<~ .'3s vis giliau suvokia 
savo asmens orumą ir iš 
cpties Dievo gautas prigim
tines teises, parlamentarų už
davinys yra rūpintis, kad žmo-
g a u s o r u m a s i r j am 
priklausančios pagrindinės 
teisės bei laisvės būtų pilnai 
apsaugotos įstatymais. Įsta
tymais turi būti kuriamos 
tokios sąlygos, kuriose kiek
vienas žmogus galėtų nevar
žomai vystyti savo asmenybę, 

lygiomis teisėmis dalyvauti 
viešajame gyvenime, siekti 
visuotinės gerovės, kuri su
daro pagrindą vidinei ir tarp
tautinei taikai. 

Lie tuvos d iena 
Kanadoje ir šiais metais 

buvo pravesta vadinamoji 
Tikinčios Lietuvos Diena — 
maldos diena už persekiojamą 
Lietuvos Bažnyčią. Į Šią mal
dos dieną už Lietuvą plačiai 
įsijungė Kanados katalikiš
kos parapijos. Kanados vys
kupų konferencijos pirmi
ninkas vyskupas Sherlock 
pasiuntė visom parapijom 
specialų laišką su kvietimu įsi
jungti į maldos dieną už 
Lietuvą ir painformuodamas 
apie dabartinę Lietuvos Baž
nyčios ir jos tikinčiųjų būklę. 
D a u g e l i s k i tų K a n a d o s 
vyskupų atskirai kreipėsi į 
parapijas, ragindami visus 
tikinčiuosius, dvasios vieny
bėje su katalikiškąja lietuvių 
tauta, melstis už Lietuvą, iš
reikšti solidarumą už savo tei
ses kovojantiem Lietuvos 
tikintiesiem. Daug vyskupų iš
re iškė s a vo p a l a n k u m ą 
Lietuvai laiškuose, kuriuos pa
siuntė Kanados lietuvių ka
talikų centrui. Šio centro ini
ciatyva Kanadoje yra kasmet 
r e n g i a m a T i k i n č i o s i o s 
Lietuvos Diena. 

Naujos Maskvos 
išnaudojimo gairės 

Saudi Arabijoje įvyko naftą eksportuojančių Per
sų įlankos valstybių ministerių pasitarimas. Ira
nas buvo pasmerktas už naftos laivų puldinėji

mus. Visi Arabų Lygos nariai prašomi padėti 
saugoti tarptautinės laivininkystės kelius. 

Naftos valstybės 
svarsto padėtį 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Riyadh. — Saudi Arabijoje 
posėdžiavo Persų įlankos šešių 
valstybių ministeriai, svarstė 
išsiplėtusiu Irano - Irako karo 
veiksmus, kurie palietė neut
ra l ias į lankos valstybes. 
Paskutiniu metu karo lėktu
vai puolė penkis naftos tank
laivius ir tris prekinius laivus, 
juos padegdami, sunkiai 
sužalodami. 

Saudi Arabijos ambasa
dorius Washingtone princas 
Bandar bin Sultan posėdžia
vo su valstybės sekretoriumi 
Shultzu, vėliau tarėsi su 
Kongreso vadais Praneši
muose sakoma, jog buvo 
svarstoma padėtis Persų įlan
koje. 

Valstybės departamento 
atstovas John Hughes pareiš
kė, kad Amerika kreipėsi į 
savo sąjungininkus, prašy
dama raginti Iraną ir Iraką 
užbaigti konfliktą, nedidinti 
įtempimų. Amerika, kaip žino
ma, laiko Arabų jūroje ir In
dijos vandenyne stiprias karo 
laivyno jėgas. Joms vado
vauja lėktuvnešis ,,Kitty 
Hawk". Baltųjų Rūmų spau
dos sekretorius Larry Speaks 
pareiškė, jog JAV vyriausybė 
bando visus galimus diploma
tinius kanalus, bandydama 
sumažinti pavojų tarptautinei 
laivininkystei Persų įlankoje. 

J au gegužės 2 d. Mobil Oil 
Co. painformavo savo laivus 
neplaukti Persų įlankoje to
liau į šiaurę kaip iki Saudi 
Arabijos uosto Ras Tanura. 
Kai kurios japonų bendrovės 
irgi nesiunčia laivų į įlankos 
šiaurinį regioną, kur laivams 
kilo pavojus. Laivų draudimo 
bendrovės trigubai pakėlė 
apdraudos kainas. Lloyds 
bendrovė Londone pareiškė, 
kad, jos žiniomis, padėtis dar 
pablogės, kol įtempimai pra
dės mažėti. Chevron bend
rovės atstovas pareiškė, kad 
laivininkystės problema ta, 
kad ateina laikas, kai prade
da neapsimokėti plaukti į 
pavojų pilną zoną. Bendrovės 
laivai nebus siunčiami į Persų 
įlanką, kol pavojus praeis. Da
bar ten plaukti „ekonomiškai 
neapsimoka". 

įlankos bendradarbiavimo 
taryba, kuriai priklauso: Saudi 
Arabija, Kuvaitas, Qataras, 
Bahrainas, Omanas ir Jung
tinis Arabų Emiratas, aptarė 
susidariusią padėtį. Iranas 
ėmė puldinėti kaimyninių 

šalių laivus. Irano Šijitų mu
sulmonų vadovybė bando eks
portuoti savo „islamo revoliu
ciją" į kaimyninius kraštus. 
Smurto veiksmai jau pasirodė 
Kuvaite, Saudi Arabijoje ir 
Bahraine. Kovo 27 d. Kuvaite 
šeši asmenys nuteisti mirti už 
seriją bombų atakų. 

Bahraino užsienio reikalų 
ministeris šeikas bin Muba-
rak ai Khalifa pasakė spau
dai, kad taryba rems bet 
kurias priemones, kurios išlai
kytų įlankos vandenis atvirus 
ir saugius tarptautinei preky
bai. 

Arabų spauda rašo. kad po 
JAV pasitraukimo iš Libano 
arabų vadai mano, kad Ameri
ka „negalima pasitikėti". 
Todėl vengiama kviesti Ameri
kos karo jėgas saugoti įlankos. 
Arabai nori turėti įlankoje 
JAV karo laivus, tačiau pa
brėžia, kad jie turėtų būti „už 
horizonto". Bahraine jau daug 
metų yra keli JAV nedideli lai
vai. Dėl to Bahrainas puo
lamas kitų arabų šalių. Laivų 
grupė vadinama „administra
ciniu paramos vienetu". Bah
rainas yra ypatingoje pa
dėtyje , nes jo 350,000 
gyventojų du trečdaliai yra 
šijitai, kurie gėrisi Irano revo
liucijos žygiais, klauso Irano 
radijo ir net pagauna Irano te
levizijos programas. Pats Bah
raino emiras yra šunis musul-
m o n a s , i š a r d ę s v i e n ą 
sąmokslą jį nuversti 1981 m. 

Įlankos Kooperavimo tary
ba nutarė apkaltinti Iraną 
agresija Jungtinių Tautų Sau
gumo Taryboje. Saudi Ara
bija tačiau pabrėžė, kad ji 
neprašė pagalbos iš jokios 
užsienio valstybės. Yra ži
noma, kad šalia JAV karo lai
vų netoli Hormuzo sąsiaurio 
plaukioja keli Prancūzijos 
karo laivai ir ketur. Britanijos 
minogaudžiai. 

Naujasis Panamos 
prezidentas 

P a n a m a . — Panamos 
vyriausia Rinkim* taryba pa
skelbė, kad prezidento rin
kimus laimėjo N.cholas Arti-
do-Barletta, 45 metų amžiaus, 
Amerikoje mokslu? baigęs eko
nomistas. Jis gavo tik 1,713 
balsų daugiau už savo opo
nentą Arnulfo Anas Madrid, 
82 m. Dar nežinia kaip nauja 

— Lenkijos Olimpinis ko
mitetas paskelbė „nemalonų ir 
sportininkus apviliantį" nuta
rimą nedalyvauti Los Angeles 
Olimpinėse žaidynėse. 

— Meksikos prez identas 
baigė keturių dienų vizitą 
Amerikoje. J i s pasakė, jog 
pasitarimuose su prezidentu 
Reaganu „abu išmoko gerbti 
kito nuomonę". 

— Balandžio mėn. Ameri
kos naftos importai pakilo 9.9 
nuoš. Vidutiniškai buvo įve
žama po 4.99 mil. statinių naf
tos kasdien. 

— Du demokratų senatoriai 
pareikalavo, kad vyriausybė 
painformuotų Kongresą, kas 
buvo nutarta Kinijoje ir kokia 
branduol inio bendradar
biavimo sutartis buvo pasi
rašyta su Kinijos vyriausybe. 

— Nikaragva ir Kostarika 
susitarė sudaryti tarptautinę 
komisiją, kuri stebėtų abiejų 
valstybių sieną. Šalia abiejų 
valstybių atstovų kviečiami 
stebėtojai iš Meksikos, Pana
mos, Venecuelos ir Kolum
bijos. 

— Eritrėjos Išsivadavimo 
frontas paskelbė Londone, kad 
kovose su Etiopijos kariuo
mene nušauti 700 Etiopijos 
kareivių, dar daugiau sužeis
ta. 

— Karo laivyno kariūnų 
išleistuvėse Annapolyje pa
aiškėjo, kad šių metų abitu
rientų tarpe pirmąja mokine 
buvo 21 metų mergina Kris
tine Holderied. 

— Salvadore ateinančią sa
vaitę prasidės penkių buvusių 
kareivių teismas. Jie kal
tinami nužudę keturias ame
rikietes vienuoles. 

— NATO gynybos minis
teriai Briuselyje nutarė stip
rinti ir modernizuoti konven
cinius ginklus. 

— Jugoslavija pasiskolino 
iš tarptautinės bankininkų 
grupės 1.2 bil. dol. Jugo
slavija skolinga užsieniams 
apie 21 bil. dol. 

— Vakarų Vokietijos apelia
cijos teismas patvirtino Bad 
Harzburg miesto nutarimą už
drausti buvusių nacių SS ka
rių suvažiavimą. 

prezidentą priims 14,000 vyrų 
kariuomenė. 

Naujasis prezidentas stu
dijas baigė Šiaurinės Karo
linos universitete, o eko
nomijos daktaro laipsnį gavo 
Chicagos universitete. 

Maskva . — Kaip jau rašė
me, Sovietų Sąjungoje nutar
ta reformuoti švietimo sis
temą. Didesnis dėmesys 
kreipiamas į profesinį techni
nį mokymą, nes ėmė stigti 
kvalifikuotų darbininkų, ypač 
kaimuose. Gegužės 10 d. So
vietų Sąjungos komunistų par
tijos centro komitetas ir mi
nisterių taryba vėl paskelbė 
nutarimą profesinių mokyklų 
klausimu, paskelbė gaires 
rengti kvalifikuotų darbi
ninkų kadrus. 

Bus steigiamos naujos tech
nikos mokyklos, kur bus nau
ja technika: kompiuteriai, 
robotai, mikroprocesoriai ir 
lanksčioji technologija. Moky
mas bus jungiamas su moks
leivių gamybin iu darbu. 
Įsakyta „plačiau praktikuoti 
gamybinį mokymą su nau-

Komitetas bando 
gelbėti Sacharove 
K o p e n h a g a . — Tarptauti

nis Sacharovo vardo komi
tetas Danijoje pasiūlė, kad 
sovietinės valdžios ištremtas 
Nobelio Taikos premijos 
laureatas akademikas Sacha
rovas būtų išmainytas į Vaka
ruose įkalintus sovietinius 
šnipus. Tuo tikslu Komitetas 
k re ipės i j s ep tyn io l i ka 
pasaulio kraštų, kuriuose yra 
kal inami sovietų šnipai, 
kviesdamas juos mainų 
pasiūlymą oficialiai iškelti 
Sovietų Sąjungos vyriausy
bei. Už Sacharovo išlaisvini
mą ir suteikimą jam galimy
bės išvykti į Vakarus, 
Komitetas siūlo išduoti sovie
tam apie 20 Vakaruose kalina
mų sovietų šnipų. Pažymė
tina, kad Sacharovo vardo 
komitetas Danijoje, kuris 
rūpinasi žmogaus teisių gyny
ba komunistų valdomuose 
kraštuose, pirmasis iškėlė 
1976 metais įvykdytą sumany
mą, iškeisti sovietų kalinamą 
rašytoją Vladimirą Bukovf.kį į 
Čilės komunistų vadą Corva-
laną. 

Prancūzijos prezidentą*! Mit-
terrandas gegužės 17 pareiškė 
Stokholme, kad Europos 
Rinkos valstybės greit susi
rinks ir svarstys Sacharovų 
padėtį. Bus paskelbtas tuo 
klausimu Rinkos pareiš
kimas. 

Vakarų Vokietijos kancleris 
Kohl pasakė reporteriams, kad 
jis prašė sovietų vyriausybę iš
leisti Sacharovus į užsienį 
gydytis. 

Londone prie teatro, kur 
vyko Maskvos baleto spektak
lis, minia žmonių demonst
ravo prieš sovietų elgesį su Sa-
c h a r o v a i s . Po l ic i j a du 
demonstracijos dalyvius su
ėmė, du žmonės sužeisti. 

Prancūzijoje Cannes Filmų 
festivalyje pirmą kartą paro
dytas naujas filmas „Sacha
rovas". Jame vaidina garsus 
amerikietis aktorius Jason Ro-
bards ir anglė Glenda Jack-
son. Filmas pagamintas tele-
v i z i j a i . F i l m a s e s ą s 
nepolitinis, daugiau meilės 
istorija. Bandoma atsakyti į 
klausimą, kodėl Sacharovas, 
patekęs j sovietų sistemos 
viršūnes, laimėjęs garbę ir bui
tinio gyvenimo privilegijas, 
atsisakė visų lengvatų ir išėjo 
į kovą už žmogaus orumą ir jo 
teises. 

— Danijoje už akių nuteis
tas biznierius, kuris ekspor
tavo ginklus į P. Afrikos 
respubliką. 

dingą produkcija". Ruošiami 
nauji vadovėliai, ugdomi 
mokytojų kadrai. Įsakyta 
stiprinti technikos mokyklų 
materialinę bazę (moky
tojams didinamos algos). 
Įsakyta didinti jų autoritetą, 
gerinti būsimų darbininkų 
auklėjamąjį procesą. Spaudai, 
televizijai ir radijui įsakyta 
sistemingai ?.iušviesti geriau
sių profesinių mokyklų peda
gogų ir j?iunų darbininkų 
darbo pagyrimą, didinti 
sistemos prestižą. 

Tų profesinių techninių 
mokyklų moksleiviams leista 
mokėti ne mažiau kaip 50 
nuoš. sumų, jų uždirbtų gamy
binio mokymo ir gamybinės 
praktikos laikotarpiu. (Kaip 
matome, jaunuol ia i bu.s 
verčiami dirbti, gaminti, lenk
tyniauji, tačiau atlyginimo 
gaus tik 50 nuoš.) 

iŠ praeities išnaudotojų 
pasiskolinta ir ši idėja: „Tary
biniai ūkiai galės naujiems 
jauniems darbininkams, pri
imtiems į nuolatinį darbą 
ūkiaose, išmokėti vienkartinę 
50C rublių pašalpą ūkio reik
menims įsigyVi. Asmenys, 
išdirbę mažiau kaip 3 metus ir 
atleisti iš darbo savo noru (be 
svarbių priežasčių) arba už 
darbo drausmės pažeidimą, 
privalo grąžinti visą gautą pa
talpą". Ši taisyklė primena 
JAV angliakasių dainą: „Aš 
pardaviau savo sielą kompa
nijos parduotuvei". 

Valdžios nutarime naujoms 
mokykloms numatyta duoti 
mašinų, mechanizmų, žemės 
ūkio ir melioracijos technikos, 
matavimo, pjovimo ir kitų 
jrankių, degalų ir tepalų. 
Įsakyta plėsti mokyklų tinklą 
kaime, ypač melioracijos, van
dens ūkio, vaisių ir daržovių 
ūkių darbams. Naujieji moko
mieji ūkiai gaus žemės skly
pus, gaus statybines medžia
gas namų konstrukcijai, butų 
mokytojams statybai. Šių 
mokyklų darbuotojai galės 
pirkti iš mokomųjų ūkių mėsą, 
pieną, kiaušinius valstybi
nėmis, mažmeninėmis kai
nomis. 

Valdžios paskelbtam nu
tarime nurodoma, kaip teks 
tas mokomąsias darbovietes 
prižiūrėti, kontroliuoti, ska
tinti, tobulinti socialistinį 
lenktyniavimą, kaip paskirs

ty t i naujus darbininkus, kad 
| visi jų gautų. 

Numatoma vilioti moky
tojus j naujas profesines 
mokyklas geresnėmis darbo ir 
buities sąlygomis, skirti jiems 
gyvenamąsias patalpas pir
mąja eile. Pagaliau pabrėžta, 
kad partijos komitetai turi 
sekti ir prižiūrėti darbininkų 
rengimą, jų komunistinį auklė
jimą darbininkų klasės revo
liucinėmis tradicijomis. 

KALENDORIUS 

Gegužės 19 d.: Ivas, Pruden-
cija, Gilvinas. Taura. 

Gegužės 20 d.: Bernardinas, 
Alfreda, Eidvilas, Augmantė. 

Gegužės 21 d.: Valentas, 
Viktorija, Vaidevutis, Vyd-
minė. 

Gegužės 22 d.: Kastas, Rita. 
Eimana8. Elena. Aldona. 

ORAS 

Saulė teka 5:28, leidžiasi 
8:06. 

Debesuota, su pragiedru
liais, gali lyti su perkūnija, 
temperatūra dieną 80 1., naktj 
60 1. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. gegužės mėn. V d. 

REDAGUOJA Jonas Žadeikis. Informacinę medžiagį ir nuotraukas 
siųsti: 4048 W. 91st PI., Oak Lawn, IL <>0453. Tel. ,312-424-4150. 

VAKARAS SU BIRUTE 
PUKELEVlClUTE 

Chicagos ateitininkų sen
draugių skyrius šiais metais 
suruošė visą eilę vakaronių, 
kurių metu Jaunimo centro 
kavinėje lietuviškoji Chicagos 
visuomenė turėjo progos susi
tikti su mūsų rašytojais ir 
menininkais. Pirmoji vaka
ronė buvo skirta susipažinti su 
poete Egle Juodvalke. An
troji buvo susitikimas su dai
lininku Albinu Elskiim ir susi
pažinimas su jo vitražų 
kūryba. Trečioji — viikaras su 
poetu Kaziu Bradūnu, sutin
kant jo naująjį poezijos 
rinkinį. Gegužės 11d. vakare į 
Jaunimo centro kavinę sugu
žėjo didelis būrys klatisytojų 
vakaronei su rašytoja ir akto
re Birute Pūkelevičiūte. Pir
mojoj vakaro dalyje ji kalbėjo 
teatro temomis, o antrojoj — 
apie savo literatūrinę kūrybą. 
Klausytojų minia buvo kaip 
užburta. Publikoje buvo ma
tyti ir iš toli atvažiavusių 
rašytojos skaitytojų, kuriems 
šis vakaras buvo tiesiog lite
ratūrinė puota. 

Birutė Pūkelevičiūte teatru 
domėjosi nuo pačios vaikys
tės. Papasakojo linksmą ir įdo
mią istoriją, kaip įstojo dra
mos s t u d i j o n . Įdomios 
atsiminimų nuotrupos iš 
teatro gyvenimo V okietijoje — 
kaip kelionė iš Reg'ensburgo į 

-Tuebingeną buvo pertraukta 
nenumatytu pasilikimu Augs
burge. Metai Montrealyje ir 
gausybė teatrinių projektų. 
. .Baltaragio ma lūno" i r 
„Milžino paunksmės" plokš
telių projektai, filmas „Aukso 
žąsis", reakcijos ir rūpesčiai. 
Visa tai labai įdomu išgirsti, 
tad publika klausėsi labai ati
džiai. 

Pertraukos metu rinkomės 
prie užkandžių stalo, kurį 
paruošė ir papuošė M. Salik-
lienė ir A. Vadeišienė su kitų 
ponių talka. Nešini lėkštu
tėmis ir kavos puodukais, 
grįžome į savo vietas, nes sky
riaus pirmininkas inž. Kazys 
Pabedinskas kvietė pasiklau
syti antrosios vakaro dalies. 
Šioje Birutė Pūkelevičiūte kal-

- bėjo apie savo literatūrinį 
darbą. Buvo labai įdomu iš
girsti, kaip užsimezgė ro
manai ir kaip nevienodai 
sunku buvo juos atbaigti. 
Skai tytojams ypač buvo 

įdomu pamatyti, kaip autorės 
pergyveninai išvystomi ir 
pakeičiam. rašymo procese — 
ji tam pavyzdžių davė „Nau
jųjų metų istorija". Gyvas 
Birutės Pūkelevičiūtės pasako
jimas dažnai iššaukdavo ne 
tik šypseną, bet ir skanų 
juoką. Buvo atvejų, kai klau
sytojai dalinosi ir liūdesiu — 
štai sužinojome, kad vienas 
vaikutis, kuris rašė autorei 
laišką apie Kriuksiuko istoriją 
(jo nuomone, sprausminio lėk
tuvo garsas plokštelėje nėra 
tikras), pats vėliau tapo karo 
lakūnu ir mirė lėktuvo ava
rijoje. Įdomu, kad užsimintas 
sprausminio lėktuvo garsas 
buvo turbūt vienintelis auten
tiškas garsas toje pasakoje 
(kiti sukurti daužant į butelius 
pagaliukais, ar panašiai) — 
autorei atrodo, kad vaikas čia 
parodė t ik r^ įžvalgą — 
pasakoj tikrovės garsas skam
ba neįtikinančiai, nes pasaka 
sukuria savąjį pasaulį. Buvo 
smagu pabendrauti su talen
tingąja mūsų rašytoja ir akto
re Birute Pūkelevičiūte. : s 
knygos entuziastingai skai
tomos — kaip ji pati sakė: 
„Jaučiuosi suprasta rašy
toja". Šioji vakaronė turėtų 
ilgai išlikti dalyvių atmintyje. 

V.T.P. 

SEKMINĖS -
ATEITININKU 

ŠEIMOS ŠVENTĖ 

Savo kalendoriuose prašome 
pasižymėti Sekmines — 
birželio 10 d. Tą dieną Atei
tininkų namuose Lemonte 
įv.yks Chicagos ir apylinkių 
ateitininkų šeimos šventė. 
Susirinksime į Ateitininkų na
mus 11 v.r. — jei oras bus gra
žus, š v. Mišios vyks lauke, po 
ošiančiais ąžuolais. Šv. Mi
šias a tnašaus ir pamokslą 
sakys lietuvių tėvų jėzuitų 
provinc/olas kun. Antanas 
Saulaitn?. Tuoj po Mišių šven
tės dalyviai turės progą už
kąsti šiltų pietų, kuriuos pa
ruoš gabi šeimininkė Danutė 
Kurauskienė. Yra svarbu iš 
anksto žinoti tikslų pietaujan
čių skaičių, todėl rengėjai jau 
dabar prašo rezervuoti sau ir 
savo šeimai pietus Atei
tininkų šeimos šventėje, skam-

Įžodis Partizano Daumanto kuopoje. Iš k.: kuo- Braune, Alina Volodkaitė, Angelė Žvinakytė, 
pos kapelionas kun. Antanas Saulaitis, S J. , Viktorija Žvinakytė ir Viktorija Ramonytė. 
Monika Gylytė, Kęstutis Barkauskas, Janina Nuotr. A . Gi lvydž io 

STUDENTŲ KURSAI 
Kviečiame visus Chicagos 

studentus ateitininkus į SAS 
CV ruošiamus Pavasario kur
sus II. Jie įvyks Ateitininkų 
namuose, Lemonte, gegužės 25 
- 28 dienomis. Kursų tema yra 
„Katalikiškumas". Tikimės, 
kad tai bus gera proga rimtai 
susimąstyti, smagiai padrau
gauti ir smarkiai pasportuoti. 
Jei negalėsite pašvęsti viso sa
vaitgalio, atvažiuokite vienai 
kitai dienai, ar vienai kitai 
paskaitai. 

Kursų kaina 35 dol. Atsivež-
kite miegmaišius. Registra
cijai telefonuokite Ramintai 
Pemkutei, (312) 226-2858 arba 
426-2120. 

Iki pasimatymo! 
Chicagos draugovės 

valdyba 

SAS KURSU 
DARBOTVARKĖ 

Penktad . , gegužės 25 d. 
8:00 v.v. Poezijos pava

s a r i s Jaunimo centre. Tema: 
„Katalikybė poezijoje". 

Po vakarienės važiuojam į 
Ateitininkų namus miegoti. 

Šeš tad. gegužės 26 d. 
8:30 Pusryčiai. 
9:00 Ryto malda. 

b inan t vakarais Marytei 
Saliklienei 737-1258 arba Mil
dai Tamulionienei 246-5390. 
Pietūs suaugusiems kainuos 
penkis dolerius, o studentams 
ir moksleiviams — tris do
lerius. Šventės dalyviai 
prašomi jau dabar skambinti 
Marytei Saliklienei arba Mil
dai Tamulionienei ir palikti 
savo rezervaciją — už pietus 
užmokėsite atvykę į Atei
t i n i n k ų namus . Šeimos 
šventės ruoša rūpinasi Chi
cagos ateitininkai sendrau
giai. 

9:15 Paskaita: Dr. Lino 
Sidrio — „Kaip ateitininkai iš
raiškia savo tikėjimą". 

9:15 Paskaita: „Šv. Kazi
miero šventė Europoje ir Šv. 
Velykos Lietuvoje". Kalba 
Arūnas Pemkus, SAS CV 
pirm. 

11:30 Diskusijos. 
12:30 Pietūs. 
1:00 Laisvalaikis (kandida

tų ruošimasis). 
3:00 Paskaita: „Susipa

žinimas su katalikų veikla ir 
spauda". Kalba Saulius Kup
rys. ALRKF pirm. 

4:30 Vakaro programos pa
aiškinimas. 

Sportas. 
Kandidatų ruošimasis. 
6:00 Vakarienė. 
7:00 Kandidatų temų patei

kimas ir apgynimas. 
7:45 „Iliuzijos ir bombos". 
9:30 Vaizdajuostės. 

Kuopos šventėje su Partizano Daumanto kuopa 
atsisveikina (iŠ k.:) Lora Vasiliauskaitė, kuopai 
vadovavusi 6 metus, abiturientės — Andrea 

Damušytė, Asta Kazlauskaitė, Alina Volodkaitė 
ir Jane Shreckengost. Dešinėje — dvejus metus 
kuopos globėja Vida Damušienė. 

Nuotr. A. Gilvydžio 

A T E I T I N I N K U O S 
DEIMANTINIS 
KONGRESAS 

Kongresas vyks Chicagoje 
1985 m. rugpjūčio 28 - rugsėjo 
2 dienomis. J au sudarinėja
mos kongreso komisijos. 

Žiemos kursuose, vadovaujant ses. Ignei Marijošiūtei. jau
nimas susipažįsta su Lietuvos pogrindžio spauda. 

Nuotr. R ū t o s Musonytė s 

Sekm., gegužės 27 d. 
8:30 Pusryčiai. 
9:30 Pasiruošimas šv. Mi

šioms. 
10:00 Šv. Mišios. Kandida

tai duoda studento ateitininko 
įžodį. 

11:00 Priešpiečiai. 
12:00 Simpoziumas: „Atei

tininkų korporacijos". Kalba 
dr. Kazys Pemkus, atei
tininkų federacijos pirm. 

Dalyvauja atstovai iš „Ga
jos", „Šatrijos", „Giedros", 
„Grandies". „Kęstučio" korpo
racijų. 

2:00 Atsikvėpimas. 
2:30 Paskaita: „Šv. Kazi

mieras — p a v y z d y s i r 
įkvėpimas". Kalba kun. Juo
zas Vaišnys, SJ. 

4:00 Tinklinio rungtynės. 
BBQ. 
Dainavimas • 
Šokiai ir t . t iki vėlyvos 

nakties. 
Pirmad., gegužės 28 d. 
9:00 Pusryčiai. 
9:30 Kursų uždarymas. 

Pranešimas k a n d i d a t a m s 
Kandidatai (studentai, kurie 

neturi juostelių arba 8į pava
sarį gimnaziją baigiantys 
moksleiviai) galės duoti stu
dento ateitininko įžodį kursų 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANT V GYDYTOJAS 

2555 VV Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olytnpia Fields, III. 

Tel. 748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

metu. Bus paskirtas laikas pa
ruošti temas, jas pateikti ir 
apginti. Kandidatai privalo 
visą savaitgalį dalyvauti kur
suose. Kursų metu norintieji 
duoti įžodį apie tai praneškite 
Ramintai Pemkutei registruo
jantis į kursus. 

Kandida ta i , negalintieji , 
dalyvauti kursuose, galės 
duoti įžodį ateinantį rudenį, jei 
vasarą parašys temą. Skam
binkite Vidai Kuprytei, 863-
0935 arba Vitai Reinytei — 
425-1595 dėl tolimesnių in
formacijų. 

AUTOBUSAS Į 
MOKSLEIVIU STOVYKLĄ 

Chicagos ir apylinkių moks
leiviai, norintieji į moksleivių 
ateitininkų stovyklą vykti au
tobusu, yra raginami neati
dėliojant registruotis pas 
Dalią Katiliūtę - Boydstu-
nienę, MAS CV pirmininkę. 
Svarbu iš anksto žinoti norin
čių važiuoti autobusu skaičių. 
Nesusidarius atitinkamam 
skaičiui norinčių šia susi
siekimo priemone pasinau
doti, autobusas nebus sam
d o m a s . K u o p o m s j a u 
išsiuntinėti registracijos lapai. 
Jų negavusieji prašomi kreip
tis į Dalią Boydstunienę tel. 
434-0298. Stovykla prasidės 
liepos 2 d. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANT V GYDYTOJAS 

Tel. 767-7S7S 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai ) vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 
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DR. LINAS A. SIDRYS 
A K i y LIGOS, CHIRURGIJA 

2636 VV. 71st Street 
Priima trečiad. nuo 2 iki 5 v.v. 
Ketvirtad. nuo 10 v.r. iki 6 v.v. 
Susitarimui skambint 436-5566 

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Peter T. Brazio ofisą perėmė 
DR. VIJAY BAJAJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

Tel. HE 4-5849 
Vai.: pirm. ir penkt. 12—5; antr ir ketv 
12-«-6:30; šešt tik susitarus. 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr., ir penkt. 10-4; seJtad. 10-3 vai 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

DR. JONAS MAŽEIKA 
DANTV GYDYTOJAS 

4600 VV. 103 St. Oak Lavvn 
Tel. 423-8380. 

Valandos, pagal susitarimą 

Ofs. tel. L t 5-0348; Rez. PR 9-5S33 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS -

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm irketv 12—4) 

o—8 antr 12—o. penkt 10—12. 1—o 

Oh 73S-4477 Ru 246 0067 arba 246 658; 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVV IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIV LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o te l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
J O K 5 A 

VA1KV LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Family Medical Clinic 
217 East 127 St., Lemont, III. 

1 mylia į vakarus nuo Ateitininkų namų 
Tel. 257-2265 

Vai pagal susitarimą. 

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

t>132 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIIA 
Valandos pagal susitarimj 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS -
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave., Elgin, III. 6O120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3925 VVest 59th Street 
Vai pirm . antr , ketv ir penkt 

nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak 
Tre<f ir Sešt uždaryta 

0R. IRENA KYRAS 
DANTV GYDYTOJA 

2659 VV. 59 St., Chicago 
Tel. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą — Pirm 
antr . trei . ketv ir ieitad 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L 0. PETREIKIS 
DANTV GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

I mylia \ vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Ccmtact lenses" 
2e>18 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą Uždaryta tret 

Dr. Juozo Meškausko ofisą perėmė 

T. RAMA. M J . 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 

Tel. 434-1818 ir 476-3344 
Res. 852-0889 

Vai : pirm , antr, ketv ir penkt. 
3 'ki 7 v p p Tik susitarus 

T e l . o f i s o ir buto : O L y m p i c 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak 

išskyrus treč 5e4t 12 iki 4 vai popiet 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTV P0SLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Streė« 

Vai . antr 1-4 p p ir ketv 2-5 p p 
5ešt pagal sustyrimą 

Ofiso tel. 776-2880, rez. 448 -5545 

DR. IRENA KURAS 
K0DIKIV IR VAIKV LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 VV. 81st. Street 
Ofiso tel. RE 7-1168; 

Rezid. 385-4811 

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

2454 W«t 71tt StrMt 
Pirm . antr. ketv ir penkt. 
valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. 586-3166; namų 3S1-3772 

0R. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

2-6; šeštadieniais pagal susitarimą 

. 



Kunigų Vienybės 

DEIMANTINĖ 
SUKAKTIS 

Viena iš seniausių organi
zacijų, iki šiol Amerikoje išsi
laikiusių, yra Lietuvių Kuni
gų Vienybė. Ji buvo įsteigta 
1909 metais gegužės 5 d. kuni
gų suvažiavime New Yorke. 
Jos iniciatorius buvo šviesus, 
mokytas ir dvasingas kun. dr. 
Antanas Staniukynas. Bet 
prie jo prisidėjo ir daugelis to 
meto lietuviškų parapijų va
dovų, kurie rūpinosi stiprinti 
jau sukurtas parapijas, kurti 
naujas ten, kur buvo daugiau 
lietuvių, ir pagelbėti toms 
parapijoms, kurios dar tik ve
getavo. Taip pat norėta, kad 
kunigai vieningiau veiktų 
lietuviškuose reikaluose, kad 
parapijos neliktų be lietuvių 
kunigų aptarnavimo ir kad 
parapijų vadovai nepaskęstų 
kasdieniuose organizaci
niuose darbuose, kurių buvo 
begalės, lietuviams vis dau
gėjant, darbams gausėjant. 

Įsteigti Kunigų Vienybę, 
kuri pradžioje vadinosi Kuni
gų Sąjunga, buvo bendri visų 
parapijų bei lietuvybės rūpes
čiai. Reikėjo katalikiškos 
spaudos, reikėjo platinti blai
vybę, steigti mokyklas ir jas 
tobulinti, vesti lietuviams misi
jas ir teikti pagalbą vieniems 
.pas kitus nuvykstant reikia
momis progomis. Pagaliau jau 
vis augo senesnių lietuvių 
skaičius, kurie neturėjo kur 
baigti savo senatvės dienas. 
Taigi bendromis pastangomis 
reikėjo steigti prieglaudas ir 

- senesniųjų globa rūpintis, kad 
jie nežūtų neturėdami kur 
prisiglausti. 

Tai buvo dideli užmojai, 
nors jėgos dar nebuvo stiprios 
ir tos pačios išsklaidytos pla-

- čiose Amerikos vietovėse. 
: Pirmajame susirinkime buvo 

patvirtinta ir beveik visų susi
rinkusių priimta laikinoji 
konstitucija, kurią vėliau pa
tvirtino vyskupai. Buvo iš
rinktas pirmininku kun. A. 
Staniukynas, jam padėjėjais 
valdybon kun. S. Čepanonis ir 
kun. S. Pautienius. Tuo metu 
Kunigų Sąjungai priklausė 
apie 50 kunigų, kurie dirbo 
parapijose ir lietuviškose 
organizacijose. 

i 
* * * 

nin.ko" įsteigimo 1915 m. 
Vėliau įkūrė Brooklyne 
„ A m e r i k ą " , P i t t s b u r g h e 
„Lietuvių Žinias", leido savo 
reikalams ir platesnei infor
macijai „Kunigų Vienybės 
Biuletenį", „Kunigų Vienybės 
Forumą", vėliausiai — „Lux 
Christi". Taip pat ji išleido 
kelis Metraščius ir angliškai 
apie okupuotos Lietuvos pa
dėtį. Spaudoje ypač pasižy
mėjo tokie ano meto kunigai, 
kai Antanas Kaupas, pirma
sis „Draugo" redaktorius, K. 
Vasys, J. Karalius, A. Milu
kas, J. Balkūnas ir kt. 

Ne tik spaudoje, bet ir 
organizaciniam darbe Kunigų 
Vienybė ir jos paskiri nariai 
stovėjo pirmose eilėse, kuriant 
Balfą, parūpinant pagalbą pa
bėgėliams Vokietijoej ir Ita
lijoje, stipendijas studentams 
ir klierikams. Dar anksčiau 
padėjo įkurti nepriklausomoje 
Lietuvoje institucijoms būs
tines, kaip prisidėdama prie 
Vilkaviškio kunigų semina
rijos, Ateitininkų namų pasta
tymo, stiprindama vienuoly-
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Tai tik Kunigų Vienybės 
pradžia, kuri tą vardą pasi
ėmė 1920 metais. Bet jų dar
bai ir užmojai nebuvo tik lai
kini, tik to meto sąlygų 
padiktuoti, kad palengvėtų 
kunigų sielovadinis ir orga
nizacinis darbas. Susijungę į 
organizaciją ir palaikomi 
vyskupų, kurie savo vysku
pi jose turė jo l ie tuviškų 
parapijų, kunigai siekė, kad 
lietuviškas, katalikiškas ir or
ganizacinis lietuvių ateivių 
gyvenimas pagyvėtų, sustip
rėtų ir atliktų savo krikščio
n i š k a s p a r e i g a s . P a t y s 
kunigai norėjo savo tarpe la
biau išlaikyti lietuvio kunigo 
būdą, tautines ir katalikiškas 
tradicijas perkelti išeivijos lie
tuviams, kad jie nepasimestų 
kitataučių ir skirtingų tikėji
mų mišinyje. 

Tais pačiais metais, nors 
sąjunga dar nebuvo stipri, 
kunigai pradėjo organizuoti 
galimumus savai spaudai 
leisti. Liepos pradžioje gimė 
„Draugas" Pennsylvanijoje, 
kur tuo metu buvo susispietę 
didžiausi būriai lietuvių. 
„Draugą" Kunigų Vienybė 
savo pečiais išlaikė iki 1920 
metų pradžios, nors jau nuo 
1912 metų jį buvo perkėlus į 
Chicagą. Kunigų Vienybė taip 
pat prisidėjo prie „Darbi-

nus. 
* * * 

Žvelgiant į Kunigų Vieny
bės praeitį ir deimantinę 
sukaktį dabartyje, negalima 
praeiti ir pro sutelktinį kuni
gų darbą, kuriant aukštąsias 
mokyklas, stiprinant vienuo
lynus, kurie savo keliu padėjo 
vykdyti bendrąją lietuvišką ir 
krikščionišką misiją išei
vijoje. Pradžioje Kunigų Vie
nybė teturėjo tik apie 50 kuni
gų, kurie buvo nuoširdūs tos 
organizacijos nariai, siekė 
bendro tikslo. Vėliau ji pasiekė 
daugiau kaip 500 narių, kurie 
daugiau ar mažiau rūpinosi 
vieningu darbu, pastoracijos 
tarp lietuvių suvienodinimu ir 
pagyvenimu, kurie rūpinosi 
savo spauda ir krikščionišku 
bei lietuvišku auklėjimu. Nuo 
pradžios ji buvo pasiskirsčiusi 
į apskritis, kad galėtų leng
viau susisiekti ir darniau 
veikti. Kasmet ar kas keleri 
metai turėjo visuotinius suva
žiavimus — seimus, kuriuose 
būdavo apsprendžiami bendri 
reikalai ir visiems rūpimi 
klausimai. 

To nebūtų galima pasakyti 
šiandien, kai švenčiama jau 
deimantinė — 75-rių metų 
Kunigų Vienybės sukaktis. 
Atlanto pakraštyje ir dabar 
daromi seimai, kunigai turi 
savo išskirtines rekolekcijas, 
studijų dienas, susirinkimus 
didesniais a r mažesniais 
būriais. To nėra Vidurinėje 
Amerikoje, kur anksčiau stip
riai veikė Kunigų Vienybės 
apskritis. Vyresnieji jau išsi
skyrė iš gyvųjų tarpo, o jau
nesnieji yra pasidavę vietos 
aplinkos įtakoms ir mažiau 
rūpinasi bendrais lietuviškais 
ir katalikiškais reikalais, kata
likiškomis organizacijomis, 
katalikų veikla. 

Lietuviška katalikų veikla 
jau yra atitrūkusi nuo parapi
jų, nes parapijos čia užsi
sklendė savo išsilaikymo 
reikaluose. Dėl to negalima 
kaltinti kunigų, kad pasikeitė 
sąlygos. Bet reikia tik pri
pažinti faktą, kad taip yra. 

Tačiau Kunigų Vienybės 
organizacija dar nėra mirusi. 
Ji dar tebegyvuoja ir tebe
veikia, nors jau ne tokiu pla
čiu mastu ir ne tokiu intensy
vumu. Reikia pagerbti Atlanto 
pakraščio kunigus, o kitus tik 
paskatinti, kad Kunigų Vie
nybė sulauktų ir dar reikš
mingesnės sukakties. 

P r . Gr. 

Lauktoji bomba sprogo — 
sovietai ir greičiausiai jos sa
telitai Los Angeles olimpia
doje nedalyvaus! Rašant šias 
eilutes buvo žinoma, kad šalia 
Sov. S-gos olimpinius žai
dimus boikotuos Rytinė 
Vokietija ir Bulgarija. Tačiau 
„draugystės" Maskvai nepalai
ko Kinija, Rumunija, Jugo
slavija. 

Nors būta daug spėliojimų ir 
abejonių dėl Sov. S-gos daly
vavimo, tačiau oficialus pra
nešimas dalinai sukrėtė ne tik 
organizatorius, bet taip pat ir 
Vakarų pasaulį, kadangi olim
pinė idėja yra pagrindinis žai
dynių veiksnys, siekiant viso 
pasaulio jaunimą — iš 
Afrikos, Australijos, Azijos, 
Amerikos ir Europos (penki 
rutuliai tą ir atvaizduoja) su
traukti ne vien tik sportui, bet 
susipažinimui, bendravimui. 
Deja, graži olimpinė idėja yra 
nunerta į šalį. Šiandieną ji 
atsidūrė politikų rankose, 
valstybės galvų kabinetuose. 

Kas slepiasi už Sov. S-gos 
pečių? Revanšas — atsigrie-
bimas už boikotą Maskvos žai
dynių? Taip ir ne. Cia reikia 
prisiminti buv. prezidentą J. 
Carterį ir jo pasakytą 1980 m. 
sausio mėn. 20 d. kalbą: 
„Jeigu sovietai vieno mėnesio 
laikotarpyje neatitrauks savo 
dalinių iš Afganistano, JAV 
olimpinė r'nktinė nevyks į 
Maskvą". Sov. S-ga savo 

I kariuomenės neatšaukė, o 
JAV nepasiuntė sportininkų į 
Maskvą. Dėdės Šamo pė
domis pasekė Vakarų Vokie
tija, Japonija, Norvegija ir kt. 
valstybės. Tad Maskvos žai
dynėse dalyvavo tik 81 vals
tybė. 

Antra boikoto priežastis — 

JAV prezidento rinkimai. 
Atrodo, kad Sov. S-ga nelabai 
laukia antro R. Reagano ter
mino (taip sprendžia vokiečių 
ir šveicarų spauda), norė
dama savo boikotu pabloginti 
jam priešrinkiminę kampa
niją. Tačiau oficialiai Maksva 
skelbia, kad JAV negali už
tikrinti sovietų sportininkams 
saugumą, kadangi įvairūs 
„gaivalai" (sic!) žada komu
n i s t i n i o pasau l io spor
tininkus... mušti, grobti bei 
didžiausiom priešsovietinėm 
d e m o n s t r a c i j o m drumst i 
olimpinės chartos ramybę! 

Apie šias demonstracijas 
plačiai kalbama ir rašoma 
vokiečių spaudoje. Štai tele
vizijos programoje Vokietijos 
olimpinio komiteto sekre
t o r i u s p a r e i š k ė , k a d 
demonstracijas ruoš ukrainie
čiai, Sov. S-gos pavergtų tau
tų atstovai. Tačiau tik š.m. 
gegužės mėn. 10 d. į viešumą 
i š p l a u k ė , , b a l t i s c h 
amerikanische Freiheits liga" 
(pabaltiečių - amerikiečių 
laisvės lyga), kuri pasiruošusi 
ne tik demonstracijoms, bet 
taip pat yra įrengusi „Flucht-
hauser" — pabėgėlių namus ir 
t.t. 

Ar sprogusios bombos žaiz
dos bus užgydytos — sunku 
šiandieną pasakyti, nors sta
tomi labai dideli žingsniai 
sovietus sugrąžinti į olimpinę 
stovyklą. Tiesa, nieko naujo 
Washingtono vyriausybė 
Maskvai nepasiūlė: tas pats 
užtikrintas saugumas sporti
ninkams, jokių įvažiavimo 
vizų, neleidžiant demonstra
cijų stadione. Tačiau už jo ribų 
— laisvė demokratiniame 
krašte! Paskatinė registra-

New Jersey gubernatorius Thomas H. Kean, išleidęs Vasario 
16 proklamaciją ir paskelbęs Lietuvių dieną su Lietuvos Vy
čių vadovais. Iš kairės: lietuviškų reik. komisijos pirm. prof. 
dr. Jokūbas Stukas, gubernatorius Thomas H. Kean ir 
Lietuvos Vyčių centro valdybos pirmininkė Loreta Stukienė 
įteikia Lietuvos Vyčių simbolinę dovaną. 

cijos data yra birželio mėn. 2 
d. Ar atšauks Sov. S-ga savo 
nutarimą ir vyks į Los Ange
les, ar rengs socialistinio 
pasaulio žaidynes Sofijoje — 
tai savaičių sprendimo klausi
mas. 

O kaip reagavo Maskvos 
satelitai? Ir vėl, pasirem
damas vokiečių „media" turiu 
pranešti, kad šios sovietinės 
„bombos" sprogimas sprorti-
ninkų tarpe buvo priimtas di
džiausiu liūdesiu ir net aša
romis. Be abejo, oficialūs 
spor to l a i k r a š č i a i s a v o 
puslapiuose talpins sporti
ninkų pasisakymus, smer
kiančius imperialistinę Rea
gano politiką, priešsovietinę 
nuotaiką, tačiau iš tikrųjų, 
daugumas jų TASS'o pra
nešimą, kaip minėjau, priėmė 
su liūdesiu. Štai Romos plau
kymo varžybose užklaustas 
ukrainietis Sidorenko su aša
romis akyse atsakė: „Ak, 
palikime tai ramybėje". Vėl 
Vakarų Vokietijos disko 
meisteris A. Wagner spaudos 
bendradarbiams pareiškė, kad 
jo draugai — sportininkai 
Rytinėje Vokietijoje laiškuose 
ir pasimatymuose džiaugėsi 
Los Angeles išvyka, galėdami 
keletą savaičių pakvėpuoti 
tyru laisvės oru, ką nors nusi
pirkti, kadangi visiems iš
vykstantiems į užsienį komu
nis t in io p a s a u l i o spor
tininkams duodama vaka
rų valiuta. Kalbama taip pat, 
kad Rytinės Vokietijos olimpi
nis komitetas įtikinėjo Mask
vą atsisakyti nuo to žingsnio, 
tačiau Kremlius laikėsi savo 
sprendimo. Garsusis čekų 
bėgikas E. Zatopek — „liūd
nas olimpiados nesusipra
timas, liūdesys visiems sporti
ninkams". Taip, liūdesys ne 
tik visiems sportininkams, bet 
ir valstybės iždui, investavu
siam ir atitraukusiam nuo 
gyventojų burnos gardesnį 
kąsnį, kadangi į sportininkų 
paruošimo penkmečio planą 
buvo įdėta milijonai dol. 
Kodėl? Mat, sportiniai laimė
jimai užsienyje t a rnau ja 
komunistinės ideologijos pro
pagandai, o gyventojas gali 
džiaugtis juoda duona, bul
vėm, vaikščioti lopytom 
kelnėm. 

Įvairūs pareigūnai su įvai
riais pasiūlymais važinėja į 
Maskvą. Ar duos tos kelionės 
kokius nors vaisius, ar liks tik 
Sizifo darbu — parodys atei
tis. Tačiau faktas yra, kad 
tarp vakarų ir rytų įvyko 
skilimas ir sportiniame gy
venime, sunkiai pastatant 
ateityje tiltą glaudžiam 
bendradarbiavimui. 

Evoliucionistai, aiškindami 
žmogaus kilmę yra sudarę va
dinamą trijų laipsnių teoriją, 
pagal kurią žmonija vystėsi 
pirmiausia turėdama pite
kantropo formą, paskui antro-
pinę Neandertalio žmogaus 
formą ir pagaliau atrado tre
čiąją formą — homo sapiens 
— tikrasis jau protingas 
žmogus. Tačiau reikia paste
bėti, kad daugelis rimtų moks
lininkų šios teorijos nepriima. 
Ir štai dėl ko. Iškasenos ne
rodo, kad žmogus vystėsi 
pagal šią evoliucijos teoriją 
per laipsnius. Tarpledyninio 
periodo sluoksniuose ran
dama šalia beždžionių formų 
tipiškos žmogaus formos. 
Taigi nėra to palaipsninio vys
tymosi, kurį suponuoja evoliu
cionistai. 

Žmogaus vystymasis su
prastas mechanistine ir mate
rialistine prasme yra kaip tik 
silpnoji žmogaus evoliucijos 
pusė, nes ji paneigia organi
niame pasaulyje bet kokį 
tikslingumą. Lygiai ir neodar-
vinizmas nepripažįsta tokio 
tikslingumo. J i s kalba apie 
vystymosi pasikeitimus, natū
ralią atranką — taigi apie 
priežastis, kurios buvo grynai 
atsitiktinės, be jokios krypties 
į galutinę žmogaus struktūrą 
ir jo funkcijas. Tiesa, yra pasi
keitimai ir natūral i atranka, 
tačiau visa tai palenkta tam 
tikram tikslui. To tikslo link
me veikia tiek atsitiktinumas, 
tiek ir kiti veiksniai. 

Visoje gamtoje pastebima 
labai svarbūs tikslingumo pro
cesai, kurie savo formomis ir 
funkcijomis veda į harmo
ningą suderinimą visų dalių į 
vienetą. Gana sudėtingas kai 
kurių augalų žiedas supran
tamas tik turint prieš akis, 
kad to žiedo skirtingos ir su
dėtingos dalys yra tam tikro 
plano vyksmas. Arba pa
imkime irgi labai sudėtingą 
žmogaus organą akį. Kokia 
yra galimybė, kad akis susi
formavo atsitiktinai ir jos su
formavimas neturėjo aiškaus 
tikslo — regėjimo? Bet tai yra 
tik vienas žmogaus organas, o 
ką jau kalbėti apie daugybę 
atskirų organų, kurie yra su
derinti taip, kad suformuotų 
tobulą žmogų. Tai jokiu būdu 
negalima išaiškinti vien tik 
mechaniniu ir atsitiktiniu 
dalykų. Visa, kas gamtoje 
vyksta, turi savo tikslą ir pa
skirtį. 

Vedant žmogaus evoliuciją 
iš kitų gyvulių, negalima iš
aiškinti, kaip atsirado kalba, 
mokslas, kultūra, moralė ir 
religija. Žmogaus išskirtinu
mas yra ne jo biologinės evo
liucijos laipsnyje, bet dvasi

nėje sielos prigimtyje. Taigi 
žmogus nėra vien išsivystęs 
gyvulys, o įkūnyta dvasinė 
siela. 

Turime žmogų nuo pat pir
mųjų jo pasirodymų ant že
mės kaip turintį dvasios ap
raiškas. Kad yra kada nors 
buvęs „žmogus - gyvulys", toji 
tarpinė grandis tarp žmogaus 
ir gyvulio, niekas dar neįrodė. 
Iškasenos rodo, kad žmogus 
gaminosi sau įrankius, indus, 
naudojo ugnį. Visa tai jį ski
ria nuo gyvulių. Netgi patys 
primityvūs žmonės buvo tikri 
žmonės, turėję ir parodę dva
sinių savybių: protavimo, gal
vojimo, sprendimo. 

Ką dėl to sako religija? Ar 
yra buvę žmogaus išsivysty
me evoliocionistų skelbiami 
trys laipsniai, ar evoliucija 
prasideda nuo vieno kamieno 
ar nuo daugelio, kitaip ta
riant, ar yra vienas genealo
gijos medis, bendras visiems 
gyvuliams ar daug tokių gene
aloginių medžių, pagaliau ar 
evoliucija yra vykusi per tar
pines formas, ar priešingai, 
šuoliais — visa tai religijai 
neturi jokios reikšmės. Įvai
rūs tos pačios evoliucijos teo
rijos aiškinimai, kaitaliojimai 
įspėja, kad evoliucijos teorijos 
daromos išvados reikia pri
imti labai atsargiai ir neti
kėti, kad tai jau paskutinis 
mokslo žodis, kad tai šventa 
tiesa. Tik prisiminkime sura
dimą vadinamo Eoanthropus 
Davvsoni — griaučius, iš kurių 
buvo atstatytas, sukonstruk-
tuotas Piltdovvn žmogus. At
statyta kaukolė buvo pava
dinta „Eoanthropus" (Aušros 
žmogus) vardu. Kai kurie 
antropologai tuojau paskelbė, 
kad tai trūkstama tarp gy
vulio ir žmogaus grandis. Bet 
padarius pagrindinius tyri
nėjimus paaiškėjo, kad rastoji 
kaukolė ir žandikaulis yra ne 
500,000, bet 50,000 metų senu
mo, kad kaukolė yra tikrai 
žmogaus, o žandikaulis oran
gutango. Suradėjai tą žan
dikaulį atitinkamai nudažė, 
nudilino dantis ir taip suklas
toję iškaseną siekė savo iš 
anksto turimo tikslo: paro
dyti, kad būta kada nors gran
dies tarp gyvulio ir žmogaus. 
Piltdovvn vadinamo žmogaus 
tyrimu buvo atskleistas di
džiausias antropologinis klas
tojimas. 

Lygiai antropologai ginči
jasi ir dėl Neandertalinio žmo
gaus, kurio griaučiai esą 100,-
000 metų senumo, ras t i 
Neandertalio apylinkėje, Vo
kietijoje 1856 m. Juos anglų 
anatomas King pripažino, kad 
tai yra atskiros, panašios į 

(Nukelta į 4 psl.) 

Uršulietės Indijoj 
Seserys vienuolės uršulietės 

Bandra mieste, Indijoje, stato 
naują šimto lovų ligoninę, 
kurioje bus įrengtas taip pat 
moderniškas medicininių ty
rimų centras. Ligoninė bus 
skirta daugiausiai vargstan
čiųjų nemokamam slaugymui. 

Nekalto Marijos Prasidėjimo 
uršulietės seserys vienuolės 
Indijoje apaštalauja jau 
beveik 50 metų. Jų veikla 
apima ne tik ligonių slaugy
mą, bet ir jaunimo auklėjimą, 
vargstančiųjų globą. Indijoje 
šiuo metu veikia net 35 uršu-
liečių išlaikomi įvairūs cen
trai. 

PIETŲ KRYŽIAUS 
DUKRA 

ANDRIUS NORIMAS 
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Petras nugeria škotiškosios ir apžvelgia visus, 
tarytum norėdamas įsitikinti, kokį įspūdį daro jo 
pasakojimas. Visi rimti ir pasirengę toliau klau
sytis, tik Elzė burbteli Antanui kažką apie 
„pasakėles". 

— Taigi, va... Žmonės labai tikėjo tuo pa
davimu, o kai kurios Naujasodžio moterėlės įsiklau
sydavusios ir net girdėdavusios piliakalnio viduje 
skambant varpus... Vienas žmogus... O! jau labai 
seniai... sugrįžo iš Amerikos ir, susidomėjęs tais pa
davimais, norėjo įsitikinti, ar iš tiesų viduje pilia
kalnio glūdi bažnyčia. Todėl jis susikvietė i talką 
kaimynus ir ėmė kasti pačiame piliakalnio viršuje 
gilią duobę. Sako, jeigu ten tikrai užkasta bažnyčia, 
tai ties kalnelio viduriu užtiksime jos bokštą. - Kai
mo davatkos jau džiūgavo, kad atkasus seną baž
nytėlę, nebereikės eiti į tolimesnę Šilavoto bažny
čią... Tuo laiku ir Šilavoto bažnyčią buvo tik 
rengiamasi statyti, o žmonės eidavo melstis į Plu
tiškių koplyčią... 

— O tasai amerikonas yra buvęs angliškasis 
kažkur Pensilvanijoje, tai jis, sako, mokėjęs kasti 
žemes ir jas gerai sutvirtinti. Bet kai ano meto caro 
valdininkai sužinojo apie tokį sumanymą, tai tuojau 
uždraudė toliau kasinėti. Bažnyčia nebuvo atkasta, 
užtat rusai lengviau davė leidimą statytis naują. O 
iki tol vis delsė su leidimu, nes juk nenorėjo leisti 

plisti katalikybei, o paversti krašto žmones stačiati
kiais. Tai va, tai ir parodo, kad kiekviena inicia
tyva šį tą reiškia ir neša labai gerus vaisius... 

— Aha, bišiuk... Tai įdomi istorija! Na, tai 
išgerkime dabar! Ponios, ponai! Vaišinkitės! O tu, 
Petrai, ar jau baigei, ar dar ką nors papasakosi? 

— Aš dar norėjau pasakoti apie Šilavotą... Mat, 
kai paaugau, tai teko eiti mokyklon. Visą laiką Šila
votas priklausė Klebiškio valsčiui, o kuriantis ne
priklausomai Lietuvai susidarė valsčiaus komite
tas... Tais metais aš buvau tik gimęs, bet man tėvai 
pasakojo... Kai mokiausi pradžios mokykloje, atsi
menu, miestelyje buvo policijos nuovada, kredito 
draugija ūkininkams, pašto agentūra ir dvi ar trys 
žydų krautuvėlės. Bet man, nedideliam berniukui, 
Šilavotas atrodė stačiai stebuklinga vieta! 

— Taigi, va... Sakoma, kad senovėje apie Šila
votą tiesėsi vieni smėlio laukai. Viską iš pagrindų 
pakeitė kunigas Radusis, buvęs ten klebonu daugiau 
dvidešimties metų. Pradžioje jis atvykdavo iš 
Skriaudžių miestelio, o kada buvo pastatyta Šilavo
to bažnyčia, tai jis apsigyvenęs nuolat. O!.. Bažny
čia labai graži! Dviejų mūro bokštų su smailomis 
viršūnėmis ir mažesniu kyšuliu tarpe jų. Buvo pa
vadinta Švenčiausios Jėzaus Širdies bažnyčia... J i , 
rodos, priskiriama gotikos stiliui... O klebonas mirė 
tais pat metais, kada aš gimiau... Jisai buvo kultū
ringas, apsišvietęs žmogus ir net platino lietuviškas 
knygas anais spaudos draudimo laikais. Be to, 
sakoma, rinko liaudies dainas ir kitokią tautosaką, 
rašinėjo į lietuviškus laikraščius ir savo lėšomis 
rėmė liaudies švietimą. 

— Sakai, bišiuli, tasai klebonėlis viską iš pa
grindų pakeitė? 

— Teisybė! Nukrypau į bažnytinius reikalus, 
mat... Nė pats bažnytininku nebūdamas! Taigi, va. 

Antanai... klebonas Radusis apželdino smėlynus 
medžiais, pasikvietęs talkon ūkininkus, prisodino 
pušaičių, klevų ir maumedžių, o prieš jo mirtį, sako, 
visos kalvos jau žaliavo jaunais medeliais. Neži
nau, kiek tūkstančių jų ten buvo pridaiginta, bet 
mano vaikystės metais Šilavotas jau buvo apsuptas 
vešlių medžių paunksme, ogi klebonija turėjo gražų 
vaismedžių sodą. Taigi, va... kai Radusis buvo atvy
kęs į Šilavotą, tai ten stovėjo vos keletas vargingų 
trobų ir nebuvo jokio miestelio. 

— Taigi, bišiuli... Kunigai Lietuvoje atliko di
delį darbą! Žinoma, tik tokie, kurie stengėsi žmo
nėms daryti gera... 

Petras nugeria savo stiklinės turinį, o atidus Sei
mininkas tuoj vėl papildo, tartum kokį perpetuum 
mobile bandydamas sudaryti. 

— Tai, va... mielos ponios... jau baigiau! 
Olivija perima pranešėjos rolę nušvitusiu 

veidu. 
— Ačiū Petrui už įdomų pasakojimą! Toliau 

seka šeimininko eilė! Prašom! 
Antanas lyg nelaukė, kad jis turės ką nors 

pasakoti. Labiau pats mėgo klausytis kitų pasa
kojimo. Patylėjęs, ima teisintis. 

— Aš, matot, bišiuliai... kaip ir nepasiruošęs... 
Bet jeigu Petras jau taip nustatė, kad apie gimtas 
vietas, tai ir aš panašiai tęsiu toliau... 

— Gerai! Gerai! Mums labai įdomu. 
— Bet ir pasivaišinti, stiklus papildyti nepa

mirškite! Daugiau nieko negausite, nes užklupot 
nepasiruošusius! 

— Tvarkoj, Elze! Kauniečių klubo nariai turi 
žinoti, kada ir kieno vardinės ar gimtadienis, tai 
tomis dienomis ir susirinkimas, ar ne? 

tBus daugiau) 



DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. gegužės mėn. 19 d. 

MITYBA SOVIETU 
SĄJUNGOJE 

Teorijomis maitinama, o žmonės badauja 
J . VAICELICNAS 

• 

Sovietų Sąjungoje žmonių 
maitinimas yra neišspren
džiama problema. Tą proble
mą - nagrinėja komunistai 
mokslininkai, duodami įvai
rių patarimų žmonių mitybos 
pagerinimui. Bet tie patari
mai mažai duoda naudos, nes 
komunistų valdomame krašte 
teorijos labai skiriasi nuo 
praktikos. Didžiausia kliūtis 
žmonių mitybos pagerinimui 
yra pati komunistinė sistema. 
Bet šios srities — komunizmo 
tie mokslininkai neliečia, nes 
tai yra tabu, kuris sudaro di
delį pavojų patiems auto
riams. 

Sovietų Sąjungoje žmonių 
mitybą teoretiškai nagrinėja 
du mokslininkai: prof. N. Aga-
džianas ir A. Katkovas (Svyt. 
1983. Nr. 9, 14 p.). Sovietų Są
jungoje normalus žmonių 
maitinimas yra sunki proble
ma, kuri tęsiasi jau 66 metus. 
Ta problema neišnyksta nė 
taikos metu, nes sovietai neo
ficialiai puolamuosius karus 
veda visą laiką. Tam reikalin
gi ne tik ginklai, bet ir maisto 
produktų ištekliai. O kaip pa
tys sovietai prisipažįsta, apie 
30 proc. jų maisto produktų 
dingsta dėl netinkamos admi
nistracijos. 

Kad lengviau būtų išspręsta 
maitinimosi problema, tie ko
munistai mokslininkai siūlo 
žmonėms pereiti prie vegeta
riško maisto, kaip tai naudojo 
mūsų (komunistų) protėviai.Tie 
mokslininkai rašo: „Mūsų 
tolimieji protėviai iškastinės 
žmogbeždžionės buvo vegeta
rės... Ir vis dėlto mėsišką mais
tą mūsų tolimieji protėviai jau 
labai seniai pradėjo ragauti. 
Pvz., Afrikoje, tarp Viktorijos 
ir Turkano ežerų 1982 m. buvo 
aptiktos laužų liekanos. 
Sluoksnių, kuriuose jos ras
tos, geologinis amžius — 1,4 
mil. metų. Apie tas seniausias 
laužavietes rasta gyvūnų kau
lų ir akmeninių darbo įran
kių. Vėliau, maždaug prieš mi-
l i j o n ą m e t ų , u ž e i n a n t 
ledynmečiui, labai sumažėjo 
galimybė misti augaliniu 
maistu. Žmonės buvo privers
ti jau visiškai pereiti prie mai
tinimosi mėsa, kurią apdoro
d a v o u g n y j e . . . N o r s 
ledynmetis baigėsi prieš 10,-
000 metų, įpratimas prie mė
siško maisto įsitvirtino ir dau
gelyje tautų tapo tradicija". 

Beždžionės buvo vegetarės 
prieš daug tūkstančių metų, 
jos yra vegetarės ir dabar. Le
dynmečiai jų mitybos nepa
keitė. Jei ledynai sunaikino 
žmonių maistui skirtus auga
lų plotus, tai kuo mito gyvu
liai, žvėrys? Juk jie daugiau
sia žolėdžiai. Mėsa iš dangaus 
žmonėms nekrito. Žmonės ir 

Rimties valandėlei 
(Atkelta iš 3 psl.) 

žmogų grupės atstovas. Kiti 
tuojau ėmė spėlioti, kad tai 
esanti pereinamoji stadija iš 
gyvulio į žmogų. Neandertali-
nio žmogaus griaučių arba jų 
dalių vėliau rasta apie 100 Bel
gijoje, Prancūzijoje, Jugo
slavijoje, Kryme. Tie radiniai 
rodo, kad neandertal inis 
žmogus buvo įsikūręs nema
žuose žemės plotuose. Šian
dien daugelis rimtų moksli
n i n k ų p r i p a ž į s t a , k a d 
neandertalinis žmogus yra ne 
koks tarpininkas tarp gyvulio 
ir žmogaus, tačiau tikras 
žmogus, nors ir turįs skir
tingų fizinių savybių. 

Materialistai ypač domisi 
įvairiomis iškasenomis, kur 
tik randama gyvių likučiai. 
Bet reikia atsargumo su tokiu 
mokslu ir su tokiais neva 
mokslininkais. 

J . V. 

gyvuliai ant ledyno negyve
na. Jei jie ir toliau gyveno prie 
Viktorijos ežero, kur ledynas 
matyt, jų nepasiekė, tai jie ir 
toliau naudojosi vegetarišku 
maistu. Kam keisti vertingos 
mitybos pobūdį? 

Tie mokslininkai sako, kad 
Afrikoje buvo ras ta laužavie
tė, kur buvo gyvūnų kaulų 1,4 
mil. metų senumo. Nepasaky
ta, kokių gyvūnų buvo tie kau
lai: gyvulių ir žmonių. Jei ta
da gyveno žmonija, tai tokių 
laužaviečių su tokiais kaulais 
būtų galima rasti tūkstan
čiuose vietovių. Betgi taip nė
ra. Jei ledynai sumažino lau
kus gauti vege t a r i škam 
maistui, tai jie turėjo suma
žinti plotus ir gyvulių žvėrių 
ganykloms. Jei hektare išau
gintų vegetariškų produktų 
galima gauti daugiau, negu iš 
viename hektare išaugintų gy
vulių, tai koks tikslas nuo ve
getariško maisto pereiti prie 
mėsiško maisto kad ir anais 
laikais? 

Tie mokslininkai nurodo, 
kad ir dabar sveikiau maitin
tis vegetrišku maistu, negu 
mėsišku. Betgi komunistai 
vartoja mėsišką maistą, kurio 
jie gauna pakankamai ir pi
giai. Darbo žmonėms — liau
džiai siūlo vegetarišką mais
tą: daržoves, žoles, javus. O ir 
vegetariško maisto sovietų 
liaudis pakankamai negauna. 
Ir be mokslininkų patarimo 
sovietų liaudis daugiausia 
maitinasi vegetarišku maistu 
— sriuba ir duona, nes sovieti
nė liaudis mėsos nusipirkti ne 
visada gauna ir ne visada pa
jėgia jos nusipirkti. 

Vienas tautietis iš paverg
tos Lietuvos rašė, kad po ant
rojo pasaulinio karo keletą me
tų ir jie gyveno taip, kaip 
Žydai to karo metu gyveno 
prie vokiečių valdžios: nieko 
neturėjo. Dabar gyvena kiek 
geriau, nes jau beveik 40 metų 
po to karo. Nepriklausoma 
Lietuva po 10 metų po pirmo
jo pasaulinio karo jau nebetu
rėjo kur dėti maisto produktų, 
o bolševikai ir po 66 m. nuo jų 
valdymo pradžios ekonominė
je srityje dar vis yra elgetiško
je padėtyje. Žinoma, toje pa
dėtyje yra ne komunistai, bet 
liaudis, kuri sudaro 95 proc. vi
sų krašto gyventojų. 

Tie mokslininkai aiškina, 
kad žmonės, perdaug prisival
gę mėsos, suserga apendicitu. 
Esą, anais laikais, kai žmo
nės daug vartojo mėsos, jie 
gyvendavo trumpai — apie 30 

„Fausto" 
opera. 

operos 2 pav. dekoracijos. Operą gegužės 5 ir 6 dienomis statė Chicagos lietuvių 

metų, nes dažnai susirgdavo ir 
mirdavo nuo apendicito ligos. 
Ar ta i tų mokslininkų skelbto
ji t iesa yra tikra tiesa — klau
simas. Komunistai neserga 
apendicitu, nors jie valgo mė
są kasdien. Juk ir Lietuvos 
laisvės laikais kaimo žmonės 
daugiausia maitinosi mėsiš
kais ir pieniškais valgiais, o 
apendicitiniai susirgimai pa
sitaikydavo labai retais atve
jais. O šiais laikais ir apendi
cito operacija nėra sudėtinga. 
Nenormalus persivalgymas 
mėsiškais valgiais susargdi
na žmogų ir kitomis ligomis. 
Bet kai žmogus mėsos valgo 
tik kartą per savaitę, toks 
maistas žmogui sveikatos taip 
pat nepriduoda. Reikia many
ti, kad ir tie mokslininkai, 
kaip komunistai, mėsos pri-
valgo sočiai. 

Esą, pagrindinis žmogaus 
maistas yra baltymai. O da
bar pasaulyje baltymų trūks
ta apie 60 mil. tonų. Gal tų 
baltymų ir netrūksta, bet jie 
pasaulyje nelygiai paskirsty
ti. I r juodojoje Afrikoje yra 
daug įvairių žvėrių ir naminių 
gyvulių. Gal tik iš jų gauna
ma mėsa nėra proporcingai 
paskirstoma visiems žmo
nėms. 

Tie mokslininkai pataria 
baltymų ieškoti kitose srityse, 
ne vien gyvuliniuose maisto 
produktuose. Esą, saulėgrąžų 
išspaudos — atliekos nuo alie
jaus, jų kg kainuoja 24 kapei
kas, turi 88 proc. baltymų, ly
giagrečių žuvies ir vištos 
kiaušinių baltymams. Ar kitų 
paukščių kiaušinių baltymai 
tos vertės neturi? Kodėl liau
dis baltymų turi ieškoti saulė
grąžų išspaudose? Pagaliau ir 
tų išspaudų visiems neužten
ka. Betgi mokslininkai teore
tiškai duoda fantastiškų teori
jų baltymams gauti. Jie sako: 
„400 kg sverianti karvė per 
parą gali pagaminti 400 gra
mų baltymų, o 400 kg bakte

rijų per tą patį laiką baltymų 
gali pagaminti 40,000 tonų". 
Tik jie nepasako, iš ko bakte
rijos tuos baltymus gamina ir 
kur gauti tas bakterijas. Ne
pasako, ar Sovietų Sąjungoje 
yra tokių kolchozų, kur turi 
400 kg bakterijų. Šimtas to
kių kolchozų išspręstų pasau
linius baltymų stokos reika
lus, o ir Sovietų Sąjungoje 
maisto problemos nebebūtų. 
Jeigu tie mokslininkų išve
džiojimai yra tik teoretiški, tai 
tomis teorijomis žmonių nepa
maitinsi. 

Pagaliau tie mokslininkai 
pataria žmonėms maitintis 
nauju arba švelnesniu vegeta
rizmu, kur, be augalinių pro
duktų, neatsisakoma ir nuo 
pieno produktų, nė nuo kiauši
nių. Esą, ir tokia mityba yra 
pilnavertė. Maitinantis tokiu 
maistu.tikrai būtų išsaugota 
daug gyvulių ir paukščių nuo 
jų paskerdimo. Iš pašarinių 
baltymų su pienu ir kiauši
niais naminiai gyvuliai ir 
paukščiai mums grąžina iki 25 
proc, o su mėsa — 10 proc. 
baltymų. 

Tie mokslininkai savo 
straipsneli baigia: "Jeigu atei
tyje visuotinai būtų prieita 
prie vegetarizmo, kiek galima 
būtų gauti baltymų iš I ha že
mės? ar nebūtų vertingiau pil
naverčius gyvūninius balty
mus žmonių mityboje pakeisti 
pilnaverčiais augaliniais rie
balais? (Kodėl riebalais,o ne 
baltymais? - JV). Liucerna 

duoda 3O00 kg. baltymų iš I 
ha , soja — 600 kg , kukurūzai 
— 360 kg , kviečiai — 200 kg, 
o derlių iš I ha pavertus pie
nu, gaunama tik 110 kg bal
tymų, pavertus mėsa — 50 kg 
baltymų. Eksperimentuojant 
su greitai derančiomis žalio
mis daržovėmis iš I ha buvo 
gauta iki 7 tonų baltymų. Šie 
skaičiai verčia maryti, kad po 
keleto dešimtmečių vienos ar 
kitos šalies ūkyje išlikusi gy-
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vulininkystė, ko gero, bus ne
abejotinai jos ekonominio at
silikimo požymis". 

Sovietiniai mokslininkai 
žmonių mitybos pagerinimui 
pripasakoja visokių teorijų, 
bet neduoda konkrečių nuro
dymų, kaip tuojau pagaminti 
tuos maisto produktus, kad 
žmonės jais galėtų pasinaudo
ti. Žodžiais žmonių nepamai
tinsi. Kodėl komunistiniai 
mokslininkai neįtaigoja savo 
vyriausybės, kad ji moderniš-
kiau gamintų maisto produk
tus, o ne juos pirktų iš užsie
nio. Sovietai turi didelius 
derlingos žemės plotus, turi 
daug mokslininkų, bet žmo
nių maitinimo problemos ne
išsprendžia. Kodėl? Komunis
tai patys nedrįsta prisipažinti, 
kad jų komunistinė sistema 
yra pastatyta ant blogo pa
grindo. Kol bus komunizmas, 
tol tame krašte bus ekonomi
nis skurdas. Nieko to krašto 
žmonėms nepadės mokslinin
kai, nei jų skelbiamos teorijos. 

LINAMYNIO ŽAIDIMAI 
Per linamynį kovoti su 

snauduliu, su mintuvų tarškė
jimo monotoniškumu tal
kininkams padėjo žaidimai, 
žaidžiami tiek jaujoje per pyp-
kiarūkius, tiek troboje paval
gius ar per mynės pabaigtu
ves. Linamynio talkose 
būdavo žaidžiami tie patys 
žaidimai, kuriuos jaunimas 
žaisdavo ir kitomis progomis. 
Minimi net 30 žaidimų, ku
riuos žemaičiai ypač mėgę 
žaisti per linamynius. Tal
kininkų žaidimus pagal žaidė
jų sudėtį ir žaidimo pobūdį ga
lima suskirstyti į dvi grupes: 
vien vyrų ir mišrius. Vyrų žai
dimuose demonstruojama jė
ga, vikrumas, sumanumas. Jie 
valiūkiški, šiurkštūs, kartais 
kupini atviro berniško bruta
lumo, artimai besisiejantys su 
naktigonių žaidimais. Mišrieji 
žaidimai buvo taip pat judrūs, 
reikalavo žvalumo, o kai kurie 
duodavo progos artimiau 
bendrauti. Daugumas jų buvo 
palydimi žaidimo esmę nusa
kančios dainos, žaidžiami sus
tojus ratu ar vienon eilėn. 

Kviečiame įsigyti šiuos leidinius 
Lietuvių Enciklopedija 36 tomai $366.00 
Encyclopedia Lituanica 6 tomai $125*00 
Vinco Krėves Raštai 6 tomai $32.60 
Iš mano atsiminimu — Petras Klimas $13.25 

Laukiame užsakymų papildomam L. E. tomui. 
Užsakymus siųsti: J.Kapočius, P O Box 95, So. Boston, MA 02127 

Telef. dieną (617) 268-7780, vakarais (617) 282-2758. 

Veda KAZĖ BRAZD2IONYTE 
Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 

8:30—9:00 v. vakaro. 
Visos laidos is WCEV stoties 

1450 AM banga. 
St. Petersburge: šeštadieniais, 12:30—1:00 vai. 

p.p. iš WTIS stoties 1110 banga. 
Adresas: 2646 West 71st Street — Chicago, IL 

60629. Telefonas: (312) 778-5374 arba 436-5035. 
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m sutvarkant dokumentus iškvietimams 
m nuperkant automobilius, kooperatinius butus bei kitas dova
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tą ir labai naudingą giminėms Lietuvoje palikimų sutvarkymą. 

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas 

Smulkesnių žinių teiraukitės nauju adresu: 
1576 Bloor St.W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4 

(Priešais Lietuvių namus) 
Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 

Telex 06-986766 TOR 
Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872 

Savininkė — Audronė Našlėnaitė-Simon 

(\^l midlcind Fcdcrcil 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2657 WEST 69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

598-9400 

Clevelando Koliziejus 
do ritulio žaidynėms. 

kuriame gali tilpti arti 17,000 žiūrovų, nuotraukoje matyti paruoštas 

rSDJJ 
fJJU«l£W 
LENOER 
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Baltų klubas Urbanoje 

LAIŠKŲ RAŠYMAS, 
PIKNIKAS, ETNINĖ 
VAKARIENĖ 

Jau oras gražėja, baigiamie
ji egzaminai artėja, o lietuviai 
ir latviai University of Illinois 
veikliai tebegyvuoja. Pirma
dienį, balandžio 9 d., Baltų 
klubas ant greitųjų suorga
nizavo netikėtą susirinkimą 
išklausyti paskaitos apie OSI 
bylas ir nuvykusiųjų į 
Washingtoną studentų paty
rimus. Viena studentė iš Čika
gos pristatė dabartinę lietuvių 
politinę veiklą, parodydama 
dokumentus, kurie buvo iš
dalinti amerikiečių rinktie
siems atstovams. Ji sklan
džiai išaiškino Washingtone 
nuvykusių atstovų tikslus: 
pirmiausia, įteigti mintį, jog 
gal ne vien tik Ed. Meese 
turėtų būti apklausinėjamas, 
bet ir visa Teisingumo depar
tamento OSI sekcija. Antroji 
priežastis, kad tokiems žmo
nėms, kaip Bakučionis ir Ru-
denko, neturėtų būti leista 
turėti tokius artimus ryšius su 
JAV valdžia. Paskaitininke 
baigė, ragindama Baltų klubą 
rašyti laiškus Amerikos atsto
vams. Ji išdalino kelias kopi
jas jau parašytų laiškų ir 
straipsnių, ir sąrašą svarbiau
sių atstovų, kuriems reikėtų 
parašyti. Po gerų diskusijų 
susirinkimas tuo užsibaigė. 

Balandžio 13 d. įvyko dar 
vienas susirinkimas, kuriame 
pristatėme OSI žinias tiems, 
kurie praleido pereitą susi
rinkimą, suorganizavome laiš
kų rašymo komitetą ir išpla
navome mokslo metų baigimo 
projektus, pvz. Baltų pikniką, 
etninę vakarienę ir gal iškylą į 
Šokių šventę tiems lietuviams, 
kurie lieka Urbanoje per va
sarą. Kitą savaitę susirinko 
pora studentų ir klubo vardu 
parašė ir išsiuntė laiškus į Wa-
shingtoną. 

Šeštadienį, balandžio 28 d., 
dvidešimt studentų pasidžiau

gė puikia, saulėta diena, sma
giai dūkdami Crystal Lake 
Park per Baltų klubo pikniką. 
Popietė greit prabėgo, visiems 
lošiant tinklinį, "hackey 
sack", „frisbee" ir valgant. 

Kitą sekmadienį visi stu
dentai vėl susirinko paruošti 
etninę vakarienę. University 
of Illinois Cosmopolitan Club 
kas mėnesį užleidžia etni
nėms grupėms virtuvę ir 
p a r ū p i n a m a i s t ą , k a d 
paruoštų etninę vakarienę 
maždaug keturiasdešimčiai 
žmonių. Po visos popietės 
darbo, klubas skaniai paruošė 
lietuviškų dešrų su kopūstais, 
agurkų su grietine, latviškos 
koldūnų sriubos su juoda 
duona bei latvišką obuolių py
ragą. Kai svečiai pavalgė, 
klubo nariai išaiškino, kokie 
valgiai buvo paruošti ir ap
lamai apibūdino keletą mūsų 
tautinių tradicijų. Klubas su
ruošė mažą parodą su juos
tomis, tautiniais rankšluos
čiais, medinėmis statulomis ir 
tautinėmis lėlėmis. Klubo 
nariai dėvėjo lietuviškus ir 
latviškus tautinius drabužius. 
Baigdami Paulius Šarauskas, 
Rita Stukaitė, Renata Du-
daitė, Erikas Vasiliauskas, 
Linda Chiapetta, Arūnas Pa
bedinskas ir Rūta Sidrytė 
padainavo „Tave aš pama
čiau". 

Rūta Sidrytė 

Aukšti kalnai negali būti 
pereinami be sukreivintų ta
kų. 

J. W. v. Goethe 

Kontroliuoki savo aistras — 
arba jos pradės tave kontro
liuoti. 

Horacijus 

STUDENTŲ 
KALENDORIUS 

Gegužės 19 d. — Mu
zikinio vieneto „Vaiva" 
pokylis Jaunimo centre. 

Gegužės 20 - 22 d. — JAV 
JS politinio skyriaus išvyka į 
Washingtoną pasimatyti su 
senatoriais, kongresmanais ir 
jų padėjėjais. 

Gegužės 2 5 - 26 d. -
Poezijos dienos Jaunimo cen
tre. 

Gegužės 26 d. — Chicagos 
LJS šokiai - gegužinė Union 
Piere. 

B i r ž e l i o 3 d . — 
Abieturientų supažindinimo 
balius Sabre Room. 

Rugpjūčio 19 - 26 d. -
ASS stovykla „Mūsų Vytis" 
Dainavoje. 

Iki pasimatymo! 

Loyolos universiteto 
Lietuvių klubas 

Universitetuose yra lietuvių Į Rudenį į futbolo rungtynes su-
klubai, bet jų sąrašai dažnai ' ruošėm balių. Paprastai mes 
pustušti ir susirinkimai reti. kviesdavom visus lietuvius 
Šiemet Loyolos lietuvių klubas studentus dalyvauti mūsų 
nepakliuvo į tą liūdną padėtį, i šky lose . Ž i emos metu 
Mūsų lietuvių klubo veikla važiavom slidinėti. Vasario 
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Keturi pusbroliai įdainuos plokštelę. Prie pianino 
sėdi Darius Polikaitis, iš kairės į dešinę stovi Vi

das Neverauskas, Audrius Polikaitis ir Linas 
Polikaitis. 

YPATINGAS JAUNIMO UŽMOJIS 
prasidėjo rudenį. Keletas drau
gų susirinko išrinkti naują 
valdybą, kurią sudarė Dainė 
Kerelytė, Laura Ragaitė, 
Jonas Vaikutis ir Daina Ti-
jūnėlytė. Mes nutarėm, kad 
pirmoji mūsų pareiga buvo su
jungti Loyolos lietuvius. Praei
ty nariai dažnai neatvykdavo 
į susirinkimus ir, be to, nebū
davo jiems jokio užsiėmimo. 
Mes nutarėm paskambinti na
riams telefonu prieš kiekvieną 
susirinkimą. Šitaip jie pajus
davo pareigą atvykti į susi
rinkimą, kai į juos asmeniš
kai buvo kreiptasi. Pagaliau 
trisdešimt du nariai prisirašė 
prie klubo, o apie dvidešimt jų 
pastoviai dalyvavo veikloje. 

Su didoku narių skaičium 
mes suruošėm keletą iškylų. 

mėnesį pakvietėm vice
konsule p. M. Krauchunienę 
surengti lietuvišką parodėlę 
Loyolos knygyne . O šią 
vasarą Loyolos klubas pa
aukos pinigų Pedagoginiam 
lituanistikos institutui. Su
ruošėm keletą „lėšų sukėlimo" 
projektų. Šie užsiėmimai pa
dėjo sustiprinti lietuvių klubą. 

Balandžio mėnesi buvo iš
rinkta nauja valdyba, kurią 
sudaro Laura Ragaitė, Jonas 
Vaikutis, Rasa Tijūnėlytė ir 
Rūta Stroputė. Tikimės, kad 
kitais metais narių sąrašas 
didės, ir Lietuvių klubas 
stipriai veiks. 

Daina T. 

Lietuvių-latvių klubas 
Northwestern 

universitete 
Northwestern universitete 

Evanstone Lietuvių-latvių klu
bas šiais 1983 - 84 mokslo me
tais vėl mėgino skleisti in
formaci ją apie B a l t i j o s 
kraštus, jų kultūrinę, religinę 
bei politinę padėtį. 

Rudenį perėmė pareigas 

vereiteto lietuviais pasidalinti 
mintimis ir pasilinksminti. 
Mums svarbu supažindinti 
universiteto visuomenę su 
baltų dabartim ir praeitim, tai 
Lietuvos nepriklausomybės 
dienos proga Northwesterno 
laikraštis, The Northwestern 

Kam teko dalyvauti V PLJS 
kongrese, tas gyvai prisimena 
jaunimo meninius pasirody
mus. Vienas iš tokių gabių 
jaunuolių, besireiškiančių 
muzikos srityje ir atkreipusių į 
save dėmesį, buvo Darius Poli
kaitis, studijuojąs elektros 
inžineriją Illinois tech
nologijos institute. Nors, kaip 
matote, jis kasdieninei duonai 
pelnyti ruošiasi būti inžinie
riumi, bet iš pat mažens, 
gimęs muzikalioj šeimoj, pa
juto meilę muzikai. Būdamas 
septynerių metų, pradėjo mo
kytis skambint i p ian inu . 
Vėliau išmoko groti akor
deonu, gitara ir pūsti trimitą. 
Įsijungęs į „Aido" orkestrą, jis 
tapo jo vadovu. 

Dar ius y r a g a b u s i r 
kompozicijoje. Jis yra su-
orkestravęs VI Tautinių šokių 
šventei keletą šokių. Jis moko 
dainavimą l i tuanis t inėse 
mokyklose, o pakviestas ir 
Dainavos stovykloje. J o 
žodžiais, meilę lietuviškai 
dainai įkvėpęs muzikas Faus
tas Stroiia. Pirmą dainą 
parašęs būdamas 16 metų. Jo 
dainose yra jaučiama ameri
kietiškos muzikos ir lietuviš
kų melodijų ir harmonijų 

Dariaus Polikaičio 
dainų plokštelė 

derinys. Pritaikius lietuviškus 
žodžius, gaunama įdomi kom
binacija. Dėl tos priežasties jo 
dainos tinka ir jaunimui, ir 
senesniems. 

Savo muzikinei kūrybai 
Darius dažniausia panaudoja 
senesniųjų poetų (pavyzdžiui 
B. Brazdžionio) tekstus. Bet 
nevengia ir pačių jaunųjų, o 
taip pat ir patsai yra sukūręs 
ir žodžius, ir melodiją. Savo 
sukurtas dainas yra dainavęs 
su savo broliais, seserim ir 
pusbroliais Poezijos dienose 
Č i k a g o j e , A t e i t i n i n k ų 
kongreso susipažinimo vakare 
1982 m. ir daugelyje stovyklų. 

Tad nenuostabu, kad PLJS 
valdyba atkreipė dėmesį į Da
riaus muzikinę veiklą ir 
pasiūlė išleisti jo kūrybos 
plokštelę. Ši plokštelė bus 
įrekorduojama Montrealyje 
birželio mėnesį. Ją įdainuos 
Vidas Neverauskas, Linas ir 
Audrius Polikaičiai ir pats 
Darius. Priežiūra bus muziko 
Aleksandro Stankevičiaus. 
Tikimasi, kad plokštelė bus 
pagaminta rugsėjo mėnesį. 

Išėjus plokštelei, Darius ir jo 
kolektyvas yra numatę kon
certuodami aplankyti di
desnes lietuvių kolonijas: 

Čikagą — rugsėjo mėn., To
rontą ir Los Angeles — spalio 
mėn. Darius tikisi, kad ši 
plokštelė lietuvių visuomenės 
bus sutinkama su dideliu entu
ziazmu, ir tai bus jaunimo 
didelis šuolis, praturtinant 
lietuvių muzikinį pasaulį. 

Šio užsimojimo išlaidas pa
dengti įsipareigojo PLJS val-

_dyba. Maloniai kviečiame šią 
plokštelę užsisakyti iš anksto 
ir mūsų darbą savo auka 
paremti. Sumokėję plokštelės 
gamybos i š la idas , pelną 
panaudosime jaunimo organi
zaciniams reikalams. Savo 
mecenatams atsidėkosime, 
įrašydami pavardes antroje 
plokštelės pusėje. Jūsų atsi
liepimas ir parama skatins 
Darių ir Pasaulio lietuvių jau
nimo sąjungą atlikti reikš
mingus tautai darbus. 

Plokštelės kaina 10 dol. ir 
pašto išl. 2 dol. 

Čekius siųsti PLJS (World 
Lithuanian Youth Associa-
t ion), 5559 Modena PI., 
Agoura, California 91301, 
U .S. A. 

Rita Bareikaitė 

Vitas Laniauskas, vicepirmi
ninkas, Rimas Rekašius, iždi
ninkas ir Nerija Gureckaitė, 
sekretorė. Kelis kartus mes 
susitikom su Loyolos um-

Vida Budrytė, pirmininkė, Daily, atspausdino klubo var
du parašytą vedamąjį apie 
Lietuvos ir kitų Baltijos kraš
tų situaciją. Kovo mėnesį 
Northwesterno bibliotekoje 
suorganizavome lietuvių paro
dą su įvairiais gintarais, au
diniais, drožiniais, knygomis 
ir jų paaiškinimais, kuri tesėsi 
visą mėnesį. Neseniai atva
žiavo Laima Sidrytė, kuri įdo
miai kalbėjo apie Office of 
Special Investigations (O.S.I.) 
bylas ir ragino parašyti laiš
kus Amerikos atstovams, kad 
kuo daugiau jų atkreiptų dė
mes} ) Sį svarbų reikalą. Gegu
žės mėnesio pradžioj pir
mininkės pareigas atei
nantiems metams perėmė 
Nenja Gureckaitė. o šio mė
nesio «ale planuojama prisi
dėti prie universiteto pa
vasario šventės su lietuvišku 
maisto stalu. Tikimės, kad 
toliau mūsų klubas gyvuos ir 

SUBRENDIMAS 

Lietuviu latviy ir »-ty jaunimą*, -usir.nkę* 
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Pavasaris vėl atėjo. Galų ga
le šviečia saulė, oras šiltesnis. 
Laikas grįžti iš universiteto at
gal į namus, laikas stoti prie 
vasarinių užsiėmimų. Ši vasa
ra man ne tokia kaip kitos. 
Vasara jau nebe atostogos, o 
darbo laikas. Klausiu draugų, 
nu, ką veiksite per vasarą? O, 
tai mokysiesi? Teisybė, reikia 
užsidirbti pinigų. Puiku, ga
vai progą kur nors išvažiuoti? 
Ką daryti? Aš pati per vasarą 
tai mokysi uosi , tai dirbsiu. 
Kur dingo tos vasaros, kai 
svarbiausias rūpestis buvo ap
sispręsti, į kurias stovyklas 
nuvažiuoti, kiek sykių prie eže
ro pabūti? Teisybė, tada nebū
davo svarbu kuo greičiau baig
ti mokslus, kuo daugiau 
pinigų užsidirbti. Tada tik rū
pėjo saulė ir draugai. O kur 

kad daugiau pradedančių ir dingQ t i e m a n Q d r a u g a i ? T a i p 

šiaip susidomėjusių studentų retai 8 U s i e i n u 8 U g a v o 8 k a u č ių 
prisidės ateinančiais metais. būreliu, retai turiu progos iš-

Nerija Gureckaitė dykauti, pajuokauti. Norisi 
trupučiuką sustoti, vėl sugrįž
ti į stovyklos kelelius. Nebū
davo taip blogai statyti varte
lius, nebūdavo taip blogai 
gauti barti nuo vadovių. Tada 
nors buvome draugų vienetas. 
O dabar? 

Atrodo, kad kai susieinu su 
senais draugais, kalba vis 
grįžta į praeitį. Ar atsimeni, 

kaip mes?... Ak, ir tą kartą, 
kai mes beveik... Niekada kar
tu nekalbam apie bendrą atei
tį. Tai asmeninis reikalas: ką 
tu veiksi, o ne ką mes veiksi
me. Gaila prarasti tamprų ry
šį tarp senų draugų, gaila iš
siskirti atskirais keliais. 

Ar mano kelias ves mane 
tolyn, ar paliks jis mane šioje 
vietoje, vis tiek jis nuves ma
ne toliau nuo artimų draugų. 
Neturiu tiek daug laiko pa
skirti draugui, tėvams, lietu
vybei. Kadaise sueigose buvo 
sunku nurimti, visos turėjome 
apie ką kalbėti, juoktis. Dabar 
neturiu susirinkimams laiko, 
nuėjus į sueigą, nejauku, ne
smagu. Gal kai baigsiu mo
kyklą, ateinančią vasarą įsi
jungsiu, dabar neturiu laiko, 
reikia gyventi sau. rūpintis sa
vimi. 

Ne, negaliu! Sustoju, pagal
voju. Lietuvybė tiek man da
vė, tiek prisiminimų, gražių 
dienų! Daug laiko prsaslinko 
nuo tos dienos, kada galėda
vau džiaugtis vaikų žaidi
mais, juokais. Bet mano ryšis 
su lietuvybe neturėtų sunykti. 
Iš tikrųjų, turėčiau jausti di
desnę pareigą savo tėvynei. 

Praėjo laikas imti, semtis; atė
jo laikas duoti, kitus uždegti. 
Ar man rūpi lietuvybė, ar aš 
noriu perduoti savo džiaugs
mą kitiems? Neužtenka lan
kyti lietuviškus susibūrimus, 
šokius, lietuvybei nereikia šo
kėjų, jai reikia darbininkų! Pa
žvelgus į savo gyvenimą, aš 
retai ką darau, jeigu nėra grei
to atpildo. Mokausi, gaunu pa
žymį, dirbu, gaunu pinigą. Pri
sijungdama prie lietuvybės, 
nejaučiu greito atlyginimo. Pa
ti daug negaunu. Koks būtų 
buvęs mano gyvenimas be va
dovių, pasišventusių darbi
ninkų? Pavasaris vėl atėjo, ir 
gal aš galiu grįžti į praėjusius 
stovyklavimo laikus, bet šį sy
kį daugiau lietuvybei duoda
ma. Turiu skolą atmokėti, o at
s imokėdama gal gausiu 
didžiausią pasaulio atlygini
mą — šypseną. 

Rū ta St roputė 

Aš mylėjau ir myliu Lietuvą, 
nes tai mano Tėvynė, mano 
gyvybė, mano džiaugsmas ir 
pasididžiavimas. 

Vaižgantas 



DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. gegužės mėn^ l^d . cijai vykstant, tuomet susida
rytų palankesnės sąlygos 
pavergtoms tautoms išsilais
vinti iš imperialistinės Rusi
jos replių, pasinaudojant tau
tų aps isprendimo teise 

IIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiUIHIIIIIlllll 
ADVOKATV DRAUGIJA 

V. BYLAITIS ir 
V . B R I Z G Y S 
6606 So. Kedzie Avenue 

C L A S S I F I E D GU I DE 
Atominio karo atveju, kažin Chicago, IL 60629. Tel. 778-8000 
kiek beliktų nesužalotų tautų. Darbo valandos: 

Nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro. 
Šeštadieniais pagal susitarimą. 
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Bepuoselėjant pavergtų tautų 
išsilaisvinimo viltis, tuo tarpu 
matome, kad ir virš Vakarų 
valstybių taip pat telkiasi ne
šviesūs debesys, kai komunis
tinės imperijos veržlumo ne
pajėgiama sulaikyti. 

Jei Dievas prižiūri tautų is
torijų, tai prisimenant senojo A p d r a u s t a s perkraus tymas 
Įstatymo pranašus, kad Die-

A . V I L I M A S 
MOVING 

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS 

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus. 

Darbas garantuotas. 

4612 S. Paulina St. 
(Toim of Lake) 

Skambint 927-9107 

R E A L E S T A T E 

58-os Ir Menard apyl. parduodamas 
mūr. "raised randi" namas. 3 miega
mi, didelis salionas, didele virtuvė. 6 
rūbinės. Pilnas įrengtas rūsys, baras 
(su vandeniu), 2 rūbinės rūsy. Skalbi
mui kamb. 2 maš. garažas. $69,900. 
Skambint (angliškai) 585-2888. Agen
tai prašomi nesikreipti. 

R E A L E S T A T E 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

Ingrida Bublienė. LB atstovė, ir Jonas Putrimas, LB 
Kanados atstovas. įteikia Šv. Tėvui lietuvišką koplytėle Sv. 
Mišių metu Šv. Petro bazilikoje, minint šv. Kazimiero sukaktj 
kovo 1 d. 

vas baudė tautą už neklusnu
mą ir nusikaltimus, tikėkime, 
kad ir sių laikų tautų skriau
dėjai ir žudytojai bus nubaus
ti. 

J. Navakas 

LAIŠKAS „ D R A U G U I " 

KADA GRIUS 
SOVIETINĖ IMPERIJA? 

Moterys, pinigai ir vynas 
turi savo malonumų, bet turi ir 

£ių laikų tarptautinė padėtis savo nuodų, 
dar nerodo greito tautų išsi- Prancūzų priežodis 
laisvinimo iš komunistinės 
prispaudos. Sukilimai Vengri- Jei nori pailginti gyvenimą, 
joje, Čekoslovakijoje. Lenkijo- trumpinki valgymą, 
je ir kitur buvo nesėkmingi. Anonimas 
Tada laisvasis pasaulis ir di _ 

Įvairių atstumų 
TeL 376-1882 arba 376-5996 

KXX)O00O0OOO000OOO00<XK)O<^ 
10 — 20 — 30% pigiau mokėsite u^ 
apdraudę, nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
TeL GA 4-8654 

8208*4 W. 95th Street 
) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < X X X X > 0 < 

>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOO< 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 

Išnuomojama 6 kamb. (3 mieg.) bu
tas ir uždaras porčius. 1-me aukšte. 
Balkonas. Tik suaugusiems be vaikų. 
Jokių gyvuliukų. 61-os ir Artesian 
apylinkėje. Skambint tel. 476-4187. 

ISNUOM. 5 kamb. b»tas Marąuette 
Parke. Skambint >o 7-os vaian«io? 

2S46 W. 09 S t , teL 776-1486 vakaro 434-8852. 

Balandžio 6 d. „Drauge" 
ska i tėme J o n o Daugėlos 
sklandžiai parašytą straipsnį: džiosios demokratinės valsty- KK>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO< 
..Tamsūs debesys Kremliaus °ės, kurios buvo Stalino su- ADVOKATAS ALGIS GLAMRA 
valdų padangėje". Jį perskai- p a n č i o t o s J a l t o s t*00 South Pulaski Road 
čius man susidarė toks įspū- konferencijoje, tylėjo ir nepa- Cfcteago, U. 60 $2 9 
dis, kad, kai sausroms užėjus, gelbėjo. Helsinkio susitarimo 
Lietuvos ūkininkas, žiūrėda- aktu dar užantspaudavo Eu-

Telef. — 7 6 7 - 0 6 0 3 
Valandos pagal susitarimą 

)000000<>000<)<>000<3 OOOOOOOOO-jnas j tamsius debesis, laukia ropos padalinimą, tartum pa- iwntmimiiimiiii^ 
lietaus, o to lietaus vis nėra. tvirtindamos sovietinės impe w w f c T 
';Gal dėl to atsirado ir priežo- rijos padidinimą ilgam laikui. K U K I A M U A L U l M U K h l 

dis: „Iš didelio debesio — ma- Jos išlaikymą stropiai saugo D A U G I A U ? 
žas lietus". Taip gali atsitikti gerai ginkluota raudonoji ar p K K D A M 1 N A U J U S ^ VARTOTUS 
ir su tamsiais debesimis virš mųa ir KGB agentai, vado- A U T O M O B n J U S S U T A P S I T E 
Kremliaus valdų, belaukiant vaujant komunistų partijos ? ' " " , s u r A L F Y M l t 

greito sovietinės imperijos su- parinktiems Kremliaus va- N U O *300 ua $1,00° 
dams, nesvarbu, kokios gene-JJgriuvimo. 

Mums seniai laukiantiems 
Lietuvos ir kitų tautų išsilais
vinimo iš komunistinės ver
gijos, malonu g rdėti kalbų ir 
skaityti spaudoje apie barba
riškos santvarkos griuvimo 
galimybes ar sukilimus už ge
ležinės uždangos. Tačiau per 
didelis optimizmas ar per 
drąsūs pranašavimai gali 
suklaidinti ir apvilti. Gal dėl 
to iŠ dalies skaudžiai nuken-" 
tėjo ir Lietuvos partizaninė re
zistencija. Straipsnyje nuro
doma ir priežastys, kurios 
veda prie sovietinio režimo 
bankroto, kurio pasekmėje pa
vergtieji, nebepakęsdami areš
tų, teroro, kalėjimų, ekonomi
nio skurdo ir kitų persekiojimo 
priemonių, gali iššaukti maiš
tą ir sudrebinti Kremlių. 

Negalima sakyti, kad ši pro
gnozė visai neturi pagrindo, 
tik klausimas, kada ir kaip tai 
galėtų įvykti. iŠ istorijos žino
me, kad griuvo didelės ir ga
lingos imperijos, išnyko tau
tos ir jų kultūros. Tuo tarpu 

racijos jie bebūtų. Tai ar gali 
pavergtieji sukilti neturėdami 
nei ginklų, nei vadų, kurių bet 
koks disidentinis pasireiški
mas sutramdomas žiauriau
siomis fizinio ir moralinio te
roro priemonėmis. Ar rusų 
kariuomenė sukils kada nors 
prieš savo krašto tironišką 
valdžią, tai klausimas neats?-
komas dabar. Kontrarevoliu-

f GINKIME LIETUVOS TEISES 
Nepamirškite savo aukos Lietuvių Teisėms 

Ginti Fondui 
Prašome pasinaudoti šia atkarpa. Čekius rašyti "lietuvuj 
Teisėms Ginti Fondas" (arba "American Lithuanian 
Rights Fund, Inc.") ir siųsti adresu: 5620 S. Claremomt 
A ve., Chicago. Illinois 60636. 

Auka lietuvių Teisėms Ginti Fondui 

Pavardė, vardas 

Adresas 

US $. 

^ J-

INTERNATIONAL 

SOI- ALGIO GRIGO vadovaujama kelionių agentūra G. T. INTERNATIONAL, INC. 
praneša, kad spalio X dieną, 1984 prasideda įdomi 16 dienų i*v\ka į F.uropą. Marš
rute: Ne* York'an, HeUinki, Leningradą-, VILNILS. Maskva, Helsinkis. Ne** 
York'as. 

11 DIENV LIETUVOJE (spalio 6 iki 16) 

Labai r ibotas \ i e t u s k a i f i u s ! T o l i m e s n ė m i n f o r m a c i j o m praSom k r e i p t i s j : 

G. T. I N T E R N A T I O N A L . INC. 6 2 1 0 * o K . d z i e \ v e . . <Mnte # 3 
arba P. O. B o \ 2 9 1 * 3 , ( h irapo. III. 60f>2° 

T K L L r O N A I : ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 1 7 * 6 arba 4 7 1 - 1 7 0 2 

PILNA KAINA IŠ: NLW YORK 
CHICAGO 
TORONTO 

% 1.540.00 
% 1.720.00 
$l,6QO.OO 

(Miejrant d > i e m kambaryje) . įskaitant \ i s a s s u s i s i e k i m o i&laida«. vieftbu£iu*, ma i s tą , 
o p e r o s , teatro , arba baleto b i l i e tus , įvairias ekskurs i jas ir dauje k i tu p r i e d u ! 

$iai ke l ionei \ a d o \ a u s ir pats h d ė s sol . ALGIS <;RICA$ 
S k r e n d a m e erdviais r'INNAIR lėktuvais . 

•; Chfysl^t.LeBaron MedallionĮ 
j2-dr Coupe" ] . -' 

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • LeBARON 
PLYMOUTH • K CARS 

"U WILL LIKĘ US" 
4030 ARCHER — 847-1515 

llllllllilIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 

MAR0UET1E PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR M6GFJAMS 

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

3314 YVest 53rd Street 
TeL— PRospect 6-8998 

SOPHIE B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Lietuvių kalba šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Stotis W0PA 1490 AM 
Transliojam iš nuosavos studijos Mar-
quette Pk., vedėja Aldona Daukus. 

Chicago, EL 60629 
7159 S. Maplewood Avenue 

Tel. 778-1543 

>oooooooooooooooooooooooooc 

PACKAGE E3LPRESS AGE>'CY 
MARIJA XORt'.rKtF>'ž 

SIUNTINIAI l LIETUVĄ 
Labai p*«e:d&u.xrr.os senos ruM«B pre-
k«s. Maistas iš Europos sandelių. 

2606 W. 69 SU Chicago, IL 60629 
TeL — 925-2787 

>00<>CKX>000<><><><>000<XX>0<>000<>< 
E L E K T R O S 

[VEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. 

Dirbu ir užmiesty. Dirbu gTeitai, ga
rantuotai ir sąžiningai. 
4514 S. Talmau Ave. 927-3559 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
XKX>OOOOOOOOOOOO<K>OOOOOOO<X 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis I Hermaną DečkJ 

TeL 385-6624 po 5 vai. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

Pensininkams auto apdrauda 
Amžius 62 iki 80 metų 

P U S M E Č I U I 
$126.00 Chicagoje 

# 9 7 . 0 0 
C I c e r o j e 
(15/30/10/UM) 

6529 So. Kedzie Avenue 
1. BACEVIČIUS — 778-2233 

IŠNUOMAMAS 6 kambarių butas 
Brightoii Parke 

Skambint — 523-9572 

H E L P W A N T E D 

Screw Machine Operator 
Hardinge Automatic Set-up 

and Operate, Machining Metals 
and Plastics. 

JETRON INC. — TeL 539-3065 

AUTO BODY MEN 
T O P P A Y 

RED'S AUTO BODY 
GLENVIEW, ILLINOIS 

TEL. 724-8084 

M I S C E L L A N E O U S 

Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2501 W. 69 St., Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
TeL 925-2737 

Vytautas Valantinas 

HOT SPRINGS, ARKANSAS 
Parduodamas mūr.nis (13 metų senu
mo) namas vienai šeimai. 3 miegami. 
Garažas. Centr. šildymas ir vėsini
mas. Sklypas 130 x 106 pėdų Kaina 
43,000 dol. Informacijai skambint 
Chicagoje (angliškai) telef. — 

(312) 736-5740 

62-os Ir Franclsco. Modernus 6 
kamb., 3-jų miegamų mūro namas, 
{rengtas rūsys. Vertas dėmesio. 

62-os ir Keeler. 5 kamb. (2-jų miega
mų) mūro rezidencija. Garažas. Pra
šoma 68,500 dol. 

44-os ir Artesian. 2-jų butų po 3 
miegamus. 52,500 dol. 

2822 W. 67 Street. Grožio salionas 
ir 3 butai. Geram stovy. Tik 69,000 
dol. 

Summit, I1L 4 butu. mūr. namas. Pui
kiai išlaikytas. 89,900 dol. 

Lemont, I1L Puucus investavimui. 4 
butai po 2 miegamus. 109,000 dol. 

Skambinkit Budraičiui. 

BUDRAITIS REAJLTY 
6600 South Pulaski Road 

TeL 767-0600 

Atdari apžiūrėjimui sekmadienį 
nuo 1 iki 4 vai. popiet 

5187 S. ARCHER AVENUE 
Archer Pasididžiavimas 

12% už nustatytą paskolą Naujas 3 
butų mūr. namas.. Po 3 miegamus ir 
ll/z vonios 1-me ir 2-me aukšte, ir dai
lus 2-jų miegamų kamb. "garden" bu
tas apačioje. 3 gazo boileriai. Aukštos 
nuomos. Tik keletą žingsnių iki au
tobuso. Arti Jewel ir Dominick krau
tuvių ir banko. Priedai. Skubėkite. .'.". 

I 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
nos yra visiems prieinamos. 

6425 S. KOSTNER AVE. 
Tik $56,900 

Prieinama kaina už šj 3-jų miegamų 
kzmb. mūro namą. 30 metų senumo. 
Pilnas rūsys. 2y2 maš. garažas. Arti 
sv. Marijos bažn. Jei galite rasti ge
resnį namą šioj parapijoj už tokią 
žemą kainą, tai pirkite. Skambinkite 
dabar. r 

6740 YV. 63 S t. — Naujas 3-jų butu, 
po 3 mieg. \y2 vonios. 

3827 W. 61 Street — iy2 aukšto. 5 
kamb. apačioj, 3-jų kamb. butą* 
viršuj. Modern. virtuvės, spintelės. 
Pilnas rūsys. Naujas stogas. Ther-
mopane langai. Garažas su automaU 
atidaromom durim. Turite pamaty
ti. Paskubėkite. 

r 

•55 
•* 

10-TIES METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI 

VOKALINIS VIENETAS „VAIVA" 
vadovaujamas F. Strolios 

stato linksmą muzikinį vaizdelį 

VIRS VAIVORYKŠTĖS5 

(paimtą iš „Wizard of Oz") 
Gegužės 19 d., šeštadienį, Jaunmo centro didžiojoje salėje 

6:30 v. v. kokteiliai — 7 v. v. šilta vakarienė 
Programa — ir šokiai, grojant AIDO orkestrui 

Vietas rezervuokite skambinant Vidai Momkutei tel. 925-6193 
Bilietai bus gaunami ir prie įėjimo. 15 dol. asmeniui 

Visi kviečiami šventėje dalyvauti ir padėti „Vaivai" 
gyvuoti. 

3 0 0 O 0 O 0 O 0 0 0 0 O 0 0 0 0 O 0 0 O 0 0 0 0 O -

MASTER PLUMBING 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo-. 
mi elektra. Palikite pavardę ir telefo-15604 S ' P u t o s k i ~ N a u > a s 2 "* b u t w 

ną — lietuviškai. i P° 3 miegarmi3> l V2 vonios. Krautu
vės patalpa tinka grožio salionui, 
dovanų prekybai *.rba "income tax" 
patarnavimui. Atskiri šildymai. 33 p. 
sklypas. Reikmenys. Aukštos nuo
mos. 2ema kaina. Skubėkite. 
3818 W. 63rd Place — 3-jų miega
mų mūrinis. Modern virtuvė ir vo
nia. Įrengtas rūsys, su baru. 50 p. 
sklypas. Reikmenys. Laba: švarus. 2 
maš. garažas. Pasiskubinkite, nepra
lenkite progos už šią kainą — tik 
$56,900. 

SERAPINAS — TeL 636-2960 
>ooooooooooooooooooo<xxxxxx 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

TeL — WA 5-806S 

n 

R E A L E S T A T E 

GRIGALIŪNAS CONSTR. 
Nauja statyba — Medžio darbai 

Namų pataisymai 
M . — 925-1518 

Apdraustas — Sąžiningas 

DATT0NA BEACR, FLORIDA 
baigmiri sfctfjti ,Atfeatfe V I D M " Oondofntatam Tovnfcoase 
botai,-- « • * S. AttMtfc A r e , ftaytoam Beaeh, Florida. 

Erdvus kambariai; visi butai su keturiais balkonais ir dvi
gubu garažu — skersai gatvę nuo pajūrio. Per priekinius 
langus netrukdomas vaizdas j jūrą; per užpakalinius — \ 
žaliuojantį Halifaxo siėnį. 
Kainos prieinamos. Skambinti vakarais ir savaitgaliais — 

1- 312-^125-7160 

JONAS STANKUS: P.O. Box 728 Ffcrtatm Bnrh r*L. 32029 

F A S H I O N C A R P E T S 

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

W. 68 St. — TeL 778-9064 

No. 864. Archer ir Narragansett. 2-jų 
butų: Savininkui su 3-mis miega
mais, išnuomavimui 2-m miega
mais. Švarus. 2 židiniai. 60 p. skly
pas. 2 maš. garažas. 1 blokas iki 
Archer autobuso ir krautuvių. 

AR NORITE PARDUOTI ? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu. Mūsų pardavė
jai sėkmingai jums patarnaus Mes 
jums galime padėti, nes daugiau sten
giamės. Nemokamam namo įvertini
mui ir greitam pardavimui skambinkit 

O'BRIEN FAMILi' REALTY-
TeL — 484-7100 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

DEDAS, 40St Archer Avenue 
OUcafo. IL 60*32. TeL 927-3980 

V A L O M E 
KILBfUS IR BAIJttJS 

Plauname Ir vaškuojame 
visų rūiių grindis 
B U B N Y S 

TeL — RE 7-5168 

PUVTTNKITE 'DRAUGĄ" 

iiiiimiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiimiimii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymą* 

Namu pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimas 

BELL REALTY « 
i. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2238 
eimniiiiiiiiii»iii miniiiiiiiiiiuiniiui 

Perskaitę "Draugą" duokite 
kitiems pasiskaityti. 

file:///ietu
file:///isas
file:///ado/aus


Paga lba afganams 
Katalikai Pakistane, nors 

sudaro labai negausią krašto 
gyventojų mažumą jų tėra 
apie 430 tūkstančių iš bendro 
83 milijonų gyventojų skai
čiaus yra veiksmingai įsi
jungę į pagalbos afganam 
pabėgėliam akciją. Katalikai 
— kunigai, vienuoliai ir pasau
liečiai, — ypač rūpinasi su
žeistų pabėgėlių slaugymu, 

invalidų globa. Kai kuriose 
Pakis tano rajonuose, pa
bėgėlių globos akcijoje katali
kai veikia drauge su protes
tan ta i s . Pak i s tane , ka ip 
žinoma, dabar yra prisiglaudę 
daugiau negu trys milijonai 
afganų pabėgėlių. Masinis 
afganų pasitraukimas iš tėvy
nės, pažymėjo vienas katalikų 
kunigas, yra baisi tragedija, 
kurios apimties pasaulio viešo
ji opinija dar nesuvokia. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. gegužės mėn. 19 d. 

Radviliškio geležinkelio stotis. Prieškarinė K. D a u g ė l o s nuotrauka. 

VOKIETIJOS KARIUOMENĖ 
K. BARONAS 

M Ū L 4 k o r e s p o n d e n t a s 
Europoje 

Mažėjant gimimų skaičiui 
(juk uždaromos mokyklos!), 
apskaičiuojama, kad šio am-

Vakarų Vokietijos konsulo pa
galba ji pasiekė Vakarų pa
saulį. Globoti ir į universitetą 

žiaus pabaigoje Vakarų Vo- toliau leisti sutiko viena Va-
kietijos karinės pajėgos suma- k a n i Vokietijos šeima. Gana 
žės iki 420 tūkst. karių (šiuo drąsiai vokietė atsakinėjo į ko
metų aktyvioje tarnyboje yra mentatoriaus klausimus. Jos 
495 tūkst. karių). Tačiau nu- matyti vaizdai, subombarduo-
matoma, kad vyrų vietas už- ti kaimai, užmušti nekalti vai-
ims 15 tūkst. moterų. Tokiu k a i i r moterys — kėlė pasibai-
būdu pavojaus atveju Vokieti- sėjimą jau penktus metus 
ja prie ginklo galės pašaukti vedamo karo prieš beginklius 
apie 1.3 mil. karių, savaime žmones. Buvo parodytas nuo 
aišku, įjungiant dalį atsargi 
nių. 

Tai maža dalelytė krašto ap
saugos ministerijos slaptų 
duomenų su didžiausiu „malo
numu" paskelbtų Vakarų Vo
kietijos spaudos, kartu pride
dant ministerijos atstovo 
komentarus. Jis paneigė kraš
to ministerijos ruošiamus do
kumentus patvirtindamas, 
kad 1986 m. rengiami kariuo
menės perorganizavimo pla
nai. Karių skaičių nustatys 
vyriausybė, o galutinį spren
dimą padarys parlamentas. 

Vokietijos bundestago — 
parlamento biudžeto debatuo
se koalicija atmetė opozicinės 
socialdemokratų partijos pa
siūlymą kelti kareivių atlygi
nimą nuo š. m. sausio 1 d. Spė
jama, kad koalicija pasiūlys 
atlyginimą didinti nuo š. m. 
spalio 1 d. pridedant į dieną 
vieną markę. Šiuo metu eili
nis gauna 7,50 m. į dieną (1 
dol. * 2,70 m.), grandinis 9 m. 
Kalėdinis priedas bus pakel
tas iš 270 m. iki 310 m. Atlei
džiant iš kariuomenės, eilinis 
vietoje gaunamų 70 m. gaus 74 
m. ir vedęs 84 m. 

Sunku būtų atsispirti, Var
šuvos pakto kariams su 57 di
vizijom netikėtai puolus Euro
pos NATO valstybes, nes jų 
eilėse stovi tik 26 divizijos. Dvi 
divizijas kelių dienų laikotar
pyje galėtų NATO sumobili
zuoti, o amerikiečiai dešimties 
dienų metu galėtų per Atlan
tą permesti šešias divizijas. 

Nors slaptų karinių planų 
buvimą krašto apsaugos mi
nisterijoje griežtai paneigė, ta
čiau vėl vokiška ir šveicariška 
spauda „iškrapštė", kad Vo
kietija savo biudžete nenuma
to pinigų naujo „Leopar
do" modelio planams bei 
WHMDM gamybai, lygiai kaip 
ir prieštankinio pabūklo pato
bulinimui. 1985 m. plane nu
matyta nauja naikintuvo ga
myba 1990-tais m. Bet šis 
planas vėl atpuola, nors Vo
kietijos, Italijos, Ispanijos ir 
D. Britanijos oro pajėgų virši-

cheminių bombų apdegęs 20 
m. partizanas, atvežtas į 
Karisruhe ligoninę (gyvybė ir 
mirtis svyruoja 50:50) bei 
krikščionių demokratų parti
jos parlamentaro kalba, lan
kiusio Afganistaną, dokumen
tuota še vietų metamom 
,peteliškėm' bombomis. Vaikui, 
palietus šią „peteliškę" ji neti
kėtai sprogsta, nutraukdama 
rankas, kojas ar palikdama jį 
aklą. 

Skaudu buvo žiūrėti į tokias 
vaikų nuotraukas. Tad ir par
lamentaro prašymą — nors 

maža pinigine auka prisidėti 
prie partizanų laisvės kovos 
bei medicininės pagalbos (te
levizijos ekrane gana ilgai bu
vo rodomas banko sąskaitos 
nr.) jau atsiliepė vokiečiai su
aukodami per 1 mil. markių. 
Kitą dieną, stovėdamas tuo 
pačiu tikslu prie banko lange
lio galvojau — kur dingo de
monstrantai prieš amerikiečių 
karą Vietname, kodėl de
monstruojama prieš amerikie
čių raketas, (kurios dar nešau
do), bet nedemonstruojama 
jau dabar prieš sovietų mėto
mas ant moterų ir vaikų? At
sakymas labai lengvas: sovie
tinė propagandinė mašina yra 
stipriausia pasaulyje. Ji pa
siekia taip pat prie pat ryti
nės Vokietijos sienos gyve
n a n č i u s žmones , ge ra i 
susipažinusius su gyvenimu 
Honeckerio rojuje. Tačiau... 
komunistinė įtaka yra labai 
didelė,ypač universitetų mies
tuose. Tai parodė Baden — 
Niurtenbergo krašto rinkimai, 
kuriuose komunistų partijos 
atstovai (komunistų partija 
yra legali Vakarų Vokietijoje) 
gaudavo 15 proc. balsų. Šie 
balsuotojai ir yra avangardas 
protesto demonstracijų prieš 
amerikiečius. 

Mylimam tėveliui 

A. f A. VLADUI NARBUTUI mirus, 
jo dukras IRENĄ SMTET J A.USKTRNĘ, REGINA SMUr-
GEVIČIENTj?, sūnų VYTAUTĄ, jų ŠEIMAS ir ARTI
MUOSIUS nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

GABRIELĖ ir ALBINAS DZIRVONAI 
EMILIJA ir LIUDAS VALANČIAI 
LAIMUTĖ ir ALEKSAS TORNAU 
BRONĖ ir ALBERTAS KREMERĮ AI 

A. f A. VLADUI NARBUTUI mirus, 
jų dukroms, mūsų mielai IRENAI SMIELIAUSKIE-
NEI, REGINAI SMILGEVIČIENEI, sūnui VYTAU
TUI ir jų ŠEIMOMS bei kitiems ARTIMIESIEMS 
nuoširdžiausią užuojautą reiškia 

BUY. TELŠIŲ GIMNAZIJOS 
MOKINIAI 

C L E V E L A N D 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

ANSEL ADAMS FOTO 
MEISTRAS IR 

GAMTOS MYLĖTOJAS 
Fotografijos pasaulyje 

Ansel Adams pasiliko žino
mas savo monumentaliomis 
nuotraukomis, vaizduojančio
mis Amerikos vakarus. Jo 
nuotraukos pasižymėjo deta
lių ryškumu ir technišku iki to
bulumo užbaigimu. Beveik 60 
savo gyvenimo metų pašven
tęs fotografijai, susilaukė įver
tinimo. Jeigu prieš 10 metų žy
miausioje pasaulio meno 
galerijose jo darbai buvo ver
tinami 200 — 300 dolerių, tai 
ne per seniausiai jo žymusis 
„Mėnulio patekėjimas, Her-
nandez, New Mexico", buvo iš
varžytas už 77,000 dolerių 

28 metų koncerto pianistas 
Adams metė muziką ir griebė
si foto aparato, kuris jam bu
vo daug arčiau prie širdies ne
gu kerėpla pianinas. Gana 
atžagarus savo įsitikinimuo
se, 1932 metais įsteigė f-64 fo
to mokyklą. Naujoji mokykla 
buvo grupė maištininkų, kurie 
propagavo didelio formato ne
gatyvus su smulkiausiomis de
talėmis, kas tuo metu nebuvo 
madoje. Pats buvo gamtos en
tuziastas, jo mėgiamiausios 
nuotraukos pasiliko gamtos 
vaizdai. Metams slenkant, 
meilė gamtai tiek sustiprėjo. 
kad 1936 metais buvo išrink-

ninkai tam vieningai pritarė, tas į Sierra klubo valdybą, kur 
Panaši padėtis su šarvuotu 

labai neigiamai atsiliepė apie 
Departamento sekretorių, o 
prezidento adresu stačiai pa
sakė: "Aš nekenčiu Reagano". 
Prezidentas, sužinojęs apie tą 
pasikalbėjimą, norėjo būtinai 
susitikti su tuo Adams, kuris 
jo taip nemėgo. 

Susitikimas įvyko preziden
to ūkyje, abiejų numylėtoje 
Kalifornijoje. Po pasikalbėji
mo Adams pareiškė, kad pre
zidentas buvo labai supran
tantis ir nuoširdus, bet — 
„Tarp mūsų yra akmeninė sie
na". 

Po susitikimo su prezidentu 
Adams, pravardžiojamas 
gamtos vaiku, toliau fotogra
favo jo pamėgtą gamtą ir ne
siliovė kritikavęs valdžią. 

Ansel Adams, žinomas kaip 
skrupulingas savo darbe, iš-
vystęs zonos sistemą, nepa
keičiamas laboratorijoje, nie
k u o m e t n e p a s i ž y m ė j o 
kūrybingumu. 

82 metų foto meistras, gam
tos mylėtojas mirė praeitą mė
nesį savo numylėtame Carmel, 
Kalifornijoje. 

Edmundas Jakaitis 

f iimnitiiuminiiimiimiiimiiiiimiuir. 
"Mt Greemrood Chapel" f 

1 OREENW0OD FUNERAL = 
= HOME 1 
i 3082 West 111 th Street = 

A. A. 

Roma V. Balyte 
Praėjusį pavasari, gegužės 23 d., gražiausioj jaunystėj, nelauk

ta perankstyva baisi mirtis atėmė taip mielą ROMUTE i5 mūsų 
tarpo. 

Mums paliko begalinis ilgesys ir niekada nesibaigiantis skaus
mas. 

Gegužės 23 d. už jos sielą bus laikomos Sv. Mišios Lietuvoje, 
šv. Kazimiero parap. bažnyčioje, Gary, Indiana, Pranciškonų vie
nuolyne, Kennebunkport'e ir Clevelande Dievo Motinos (O.L.P.H.) 
parapijos bažnyčioje 7 vai. vakaro. 

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir artimuosius gerašir
džius lietuvius, ypač ROMUTĖS jaunystės drauges ir draugus, tą 
dieną prisiminti ją savo maldose, o Clevelande — dalyvauti Sv. 
Mišiose. 

Liūdesy pasilikę: T£VAL sesutė RITA ir brolis LEONAS 
M SEIMĄ 

^ < i i M i H M « i m ' W M M W t i m m M « m m t M H M t u m 

I KMOMSI LIETUVA 1984 m. 

išbuvo jos pirmininku iki 1970 
malūnsparniu, kurio gamyba Tūkstančiams gamtos mylėto- § 288-2257 561-4843 s 
buvo patikėta Prancūzijai ir j ų j i s buvo taut inis herojus, ko !̂ ?1"'ĮV."V*1VJ1V!1V!VJ!!\"1"!V*!1"!V:̂  
" ' L i - i ; : - : vojąs už apl inkumos apsaugą. *'•••••••••••••"••••••••"•""••"••••"••* 

1 SAVAITĖS KELIONĖS 
(Maskva. Vilnius, Maskva) 

Birželio 10; Birželio 17; 
Liepos 22 ir Rugpjūčio 19 . . 
Rugsėjo 23 ir Spalio 07 . . . 

2 SAVAIČIŲ KELIONĖS 
(Maskva, Vilnius, Ryga, Maskva) 

Gegužės 13 - Gegužės 27 
Liepos 09 - liepos 23 . . . 
Rugsėjo 17 — Rugsėjo 30 . . 
Rugpjūčio 05 (su Roma) . . 

$1530.00 
81310.00 

$1485.00 
$1800.00 
$1527.00 
$2050.00 

New York 
$1360.00 
$1140.00 

$1315.00 
$1600.00 
$1315.00 
$1880.00 

Registracija, informacija ir brošiūros: 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BURBAU 

9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60648 

TeL (812) 238-9787 

Mes nieko negalime pa
daryti prieš likimo tironiją, bet 
mes galime visiškai sukontro
liuoti jautulingumo sirenas. 

Engei 

Mes s k r e n d a m e ka ip 
angelas su kovos kalaviju ir 
kovoj dėl lietuvybės esame pa
laiminti, bet ne kankiniai. 

K. P a k š t a s 

1984 M. EKSKURSIJOS j LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEVY YORKO 

Balandžio 18 
Gaguiėa 9 
GfMiėm 14 
Gegužės 30 
Birželio 11 
Birželio 18 
Birželio 20 
Liepos 9 

- $1114.00 
— $1114.00 
- $1335.00 
— $1361.00 
- $1315.00 
- $1528.00 
- $1361.00 
- $1618.00 

Liepos 18 
Rugpjūčio 1 
Rijjpjūčic 13 
Rugsėjo 5 
Rugsėjo 17 
Rugsėjo 26 
Spalio 3 

- $1361.00 
- $1361.00 
— $1528.00 
— $1361.00 
— $1127.00 
— $1142.00 
— $1268.00 

. 

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairūs maršrutai — Vilnius. Ryga. Tali
nas, Maskva, Leningradas. 

Prie siu grupių galima jungtis ii VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su 
papildomu mokesčiu. Grupes lydės vadovai. 

Registracijos, informacijos reikalu skambinkite: 

1 800-722 1300 (Toli FREE) 

I i Massachusetts ir Kanados: 1-617-268-8764 

ASTA 
Afn*tKQf\ SoOCTY 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 West Broadway. P. 0. Box 116, 

South Boston, Mass. 02127 
įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽIŪNAS. 

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms 
— sutvarkome dokumentus. 

Prices are based on double occupancy and are subject to changes. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefon.n LA 3-0440 ir LA 3-4652 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas, — YArds 7-1741-2 

' . • • • • • • • • • « • • « • • • • • • * • • • • • 

STEPONAS C. LACK ir SCNOS 
LACKAWICZ 

Laidotuvių direktoriai 
2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213 
11028 Southvvest Hwy., Palos Hills, Illinois 

TeL — 974-4410 

Vokietijai 
Ta pačia proga norėčiau pa

minėti televizijoje matytą Af-
gani *.ano klausimu progra
mą bei k o m e n t a t o r i a u s 
pasikalbėjimą su rytinės Vo
kietijos studente, išsiųsta stu
dijoms į Kabulą. Nuo pat pir
mos dienos ji sostinėje ieškojo 
ryšių su partizanais. Suradus 
juos, po penkių dienų kelionės 
kalnuotais krašto keliais vo-

iramniimmn imHnmiittiiiiiiHiiminifiniiiiiniiiiiHiii! 

1940 metais jis įtikino prezi
dentą F. D. Rooseveltą pa
skelbti Kings Canyon tauti
niu parku. Nors Vidaus 
Reikalų Departamento sienos 
ir buvo išdekoruotos jo nuo
traukų didžiuliais padidini
mais, tas jo nepatenkino ir, ne
radęs Departamente reikiamo 
dėmesio dėl padidinto gaaAoi 
aplinkos pagerinimo, 1983 me-

WAGNER and SONS 
TYPEWRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Maomtyi. Parduoda. Taiso 
V:r* 50 metų patikimas jums 

patarnavimas 

M)0 S. Pulaski Rd, Chicago 
PHONE — MM11I 

kiet*- pasiek* i'.Kistaną. Iš ten ^is 8U8i tikęs su žurnalistai* 

JAY DRUGS V A I S T I N Ė 
2759 W. 71st St, Chicago, 111 60629 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY 

SALDUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 
D. KLHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

Atdara šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. 
Srk-nader.iais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

V A S A I T I S - B U T K U S 
Laidotuvių Direktoriai 

1446 South 50 Avenue 
Gcero, Illinois 

Telefonas — 6 5 2 - 1 0 0 3 

UH wwMiiwmiiiniMHiHUnmmiimiiMiiiiiiiiiin7 Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą" 

» 



DRAUGAS, šeštadū 

••» i'iarijonų bend rada 
bių susirinkimas bus pirm 
dienj, gegužės 21 d., 1 vai. p. 
Marijonų vienuolyno sveti 
nėję. Susirinkimų diena y 
pakeista į mėnesio trečią p 
madienį. Visi nariai kvieči 
mi dalyvauti, nes yra svarb 
reikalų apsvarstyti. 

x Pr iva t i iniciatyva la: 
vinimo darbe — tokią ten 
svarstys simpoziume geguž 
19 d., šeštadienį, 4 vai. p 
Jaunimo centre. Apie Bal 
Laisvės lygą kalbės Juoz 
Kojelis ir Antanas Mažeik 
apie OSI-KGB suokalbį 
bendradarbiavimą kalbės F 
sa Razgaitienė. teisinius da] 
kus paaiškins adv. Povil 
Žumbakis. Simpoziumą re 
gia Lietuvių Fronto bičių] 
sambūris. Kviečiami visi su 
domėję lietuviška veikla da] 
vauti. 

x J o n a s Meškauskas sk, 
tys šios vasaros Mokytojų 
jaunimo studijų savaitėje D; 
navoje paskaitą apie ko: 
piuterių naudojimą lietuvisl 
me darbe ir mokyme. 

x Dr. J advyga Dubin 
kienė po ilgesnių atosto 
Miami, Fla., grįžo vasarai 
Chieagą. 

x „Dainavos" stovykli 
ruoštuose Chicagoje laimė, 
mucse didžiausia dovana b 
vo nemokama kelionė į Hav 
jus. k rią parūpino Americž 
Air.;ries per dr. V. P. Vyga 
tą. Ją laimėjęs kun. J. Prur 
kis, išs' ridęs į Havajus geg 
žės 21 d., grįš į Chicaj 
gegužės 27 d., sekmadienį. 

x Jaunučio Puodžiūno bal 
studijos vakaras įvyks birž< 
2 d., šeštadienį. 7:30 vai. vak 
Jaunimo centre. Programoj 
lėtai: Prokofieffo "Petriukas 
Vilkas", ir Dvarionio "Maž 
Suita". Kviečiame visus atsil 
kyti. (I 

x Brighton Parko lietu 
Namu savininkų Draugijos 
gužmė bus gegužės 20 di 
Saulių namų salėje, 2417 
43-čia gatvė. Pradžia 12 
Atsilankę draugijos nariai ir 
si svečiai bus pavaišinti la 
skaniu lietuviškai gamintu r 
stu. Veiks baras su visol 
rūšies gėrimais. Dovanų lai 
jimai šokiams gros puikūs r 
zikantai. Nuoširdžiai kvieču 
visus ir visas namų savininl 
svečius skaitlingai dalyvauti 
gužinėje-piknike ir paremti 
sų draugiją gausiu atsilanky 

Kviečia Draugijos valdy 
(pr 

x Sol. Algis Grigas kvi 
visus muzikos ir meno mėg» 
įsijungti kelionėn į Lietuvą 
dienų). 2iūr. skelbimą 6 ps 

(sk 
X Balti? Mocuments. I 

tni W. 71 Street, Chicago, 
TeL 476-2882. Visų rūšių 
minklai, žemiausios kainos, 
rišusiomis sąlygomis. (sk 

x Akiniai siuntimai | Ut 
v%. Kreipkitės į V. Karosaitę 
Optical Studio. 2620 Wes* 
Street, Chicago. DI. 60629. 1 
lefonai 77^6766 (s 

X NAMAMS PIRKTI I 
SKOLOS duodamos mažais i 
••ainiais įmoksjimais ir pr 
Minais nuoUmčiais. Kreipki 
| Mutual Fedaral Savings, 2: 
' m- Cermak Road — Te] 
vi 7-7747. (ai 

A R A S 
Ifc-njrbme ir tatsom*- \t%u 

STIMil S. 
Su ankstu patyrimu fsa 

npilrausti. Pats prržiūriu dar 
A * V V I ) \ N KIEXA 

7*7-1717 

lis, 1984 m. gegužės mėn. 19 d. 

_. x A l e k s a s L a i k ū n a s . 
„Naujosios vilties" žurnalo re
daktorius, įeina j Amerikos lie-

L tuvių kongreso spaudos komi
siją. Jis taip pat dalyvaus 

** kongrese. Kongresas bus spa-
a* lio 27 - 28 D. Chicagoje. Jį šau

kia Amerikos Liet. Taryba. 
x Illinois univers i te tas 

Chicagoje premijomis pager-
l" bė būrį studentų, 1983-84 m. 

mokslo metais teikusių sava
noriškas paslaugas universi
teto ir jo bendruomenės gero
vei. Tarp premijantų ir keli 
lietuviai. Vainis Aleksa, Con-
nie Kantutytė, Rūta Končiūtė 
ir Walter A. Stankus. Premi
jos buvo iškilmingai įteiktos 

ą gegužės 8 d. 
x Lietuvių jaunimo s-gos 

J Chicagos skyr iaus darbams 
paremti gegužės 26 d., 5:30 
vai. vak. Union Pier, Mich., 
lietuvių salėje rengiama gegu
žinė šokiai. Gros „Liepsna". 
Visi kviečiami dalyvauti. 

x Dalia Šumskytė, Sva
jonė Kerelytė ir D a n a Ka-
pačinskienė sudaro PLJS 

. Ryšių centro finansų komite
tą, besirūpinantį sutelkti lėšų 

' centro veiklai paremti. Ryšių 
centro vienas pagrindinių už
davinių: teikti kitų kraštų lie
tuvių jaunimui informacinę ir 
techninę pagalbą, ypač Pietų 
Amerikoje. Jo adresas: 5620 S. 
Claremont ave., Chicago, 111. 
60636. 

x Nuo 1984. kovo 1 die
nos kasdien veikia JAV LB 
Socialinių reikalų įstaiga. Ši 

. programa yra valdžios pripa
žinta ir dalinai finansuojama 
pagal Chicagos miesto federa-
linį įstatymą. Raštinė atida-
ryta nuo antradienio iki šešta-
d ien io . Cia užp i ldomos 
įvairios formos: Medicare, pi-

. lietybės, Circuit Breaker — fi
nansinė parama asmenims, 
kurių pajamos mažesnės negu 
12,000.00 per metus — Public 

'to Aid. Išreikalaujamos nuolai-
lio dos: vandens, namo mokes-
ro čių, šilumos ir teikiama infor-
>a- macija, atsiradus kokiems 
ir neaiškumams. Porą kartų sa-

>jį vaitėje, aukodami savo bran-
tn- 8U laiką, mūsų lietuviai dak-
r \ tarai atlieka bendrą sveikatos 

patikrinimą vyresnio amžiaus 
rtų žmonėms. Adresas: 2636 W. 
;e- 71 st Street, Chicago, II. 60629. 
ną Tel. 476 2655. Patarnavimai 
W. atliekami antradieniais — 
ai. penktadieniais nuo 10 - 4 vai. 
vi- P- P-

x Arūnas K. Draugelis 
f-1' VVoodridge, 111., mūsų rėmėjas 
« • grąžino „Draugo" lėšų telki 
nė- mo laimėjimų Šakneles su 2( 
u- dol. auka. Labai ačiū. 
m e X 1984 m. Lietuviu Jaumm 
u s stovykla biržeBo 24—29 dienc 
8̂ * mis artėja. Dabar jau pats la 

kas registruotis. Sekmad., gegi 
gūžės 20 d. nuo 11 v.r. iki 6 v.i 
Jaunimo centre, Ryšių centr 

'• kambaryje bus atsakomi klat 
iia simai liečiant šią stovyklą. Tu 
jus laiku vyks stovyklos registre 
11 ei ja ir taip pat registracija a\ 

tobusui iš stovyklos į VII Tai 
)t tinių šokių šventę Clevelande. 

(pr.) 
[H. X Izabelės Motekaitienėa da 
>&. navkno studijos tradicinis p? 
p. vasario koncertas įvyks gegužė 
| 20 d, sekmadienį, 3 vai. p. j 

Jaunimo centro didžiojoj salė, 
*** Akompanuos Manigirdas Moti 

kaltis. Po koncerto tėvų vaisė 
7 1 visiems, kurias praves Gražiu 
ft" Vltienė, Maloniai kviečiame a1 
u) ailankyti (pr.). 

A* x KASA, Lietuviu FederaH 
>*- nė Kredito Unija praneša, ka 
ri' š.m. gegužės mėn. 28 d. pirma 
*• dienį, įstaigos (Chicago ir Cice 
^ ro) bus uždarytos. (sk. 

j x Beverly Shores, Indiano> 
parduodamai naujas mfir. ns 
ma*. 3 miegami 1 blokas nu 
ežero. Skambint telef. 219-
879-7128. (sk.). 

X GrntArn • a >« rvietėje, t'nio 
Pter, Michigane, išnuomojam 
valgykla vasaros sezonui su vi 
sais įrengimais. Informacija 
skambinti tel. 616—4S9-3298. 

(ak.). 

au
nu. 
e 

*'-\ •<£*? 

; * • 

<C**Ž». 

•m»s 

„Kasos" narių suvažiavime Chicagoje. 
sėdi: Birutė Skorubskienė, V a n d a Alekni< 
Vytautas V'ebeliūnas ir AušraCibai tė ;s to 

CHICAGO. 
PASKAITA ma 

BALZEKO MrZBEJUJE 'Žc 
Dr. Rimvydas Šilbajoris, sla- šia! 

vistikos profesorius nuo 1967 m. nės 
Ohio State universitete, Colum- ir 
bus, Ohio, skaitys paskaitą apie rec 
"Fantaziją sovietų realizme — dag 
Šavelio, Granausko ir Apučio for 
literatūroje", anglų kalba Bal- Stu 
zekc lietuvių kultūros muziejų- ir '. 
je sekmadienį. įregužės 20 d, niu 
Priėr.lmas 4:30 vai. p. p . pro- 197 
gramą 5 vai. p. p. T 

"Profesorius Šilbajoris yra pa- Juc 
rašės 'The Versification Theo- mu 
ries of Trediakoskij, Lomono- visi 
sov and Kantemir (Columbia nov 
University Press, 1968), "Perfec- dar 
tion in Exile: 14 Contemporary vizi 
Lithuanian Authors" (Oklaho- t ry 

niu 
višl 

jek 
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x Dr. Š a r ū n a s Lazd in i s , 
Dayton. Ohio, pratęsė prenu
meratą, pridėjo 25 dol. „Drau
go" paramai ir pakeitė gy
venamą vietovę ir adresą. Dr. 
Š. Lazdinį skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už auką v ." 
labai ačiū. Dr. Š. naujas adre- c l a i 

sas yra Falls Church, Virginia. 
x Fel iksas SereiČikas , 

Chicago, 111., mūsų garbės pre
numeratorius, Simonas Stan- i 
kevičius, Toronto. Kanada, pra 
Marija Jasiulevičius, Cicero, pu< 
111., Stepas Barkauskas, Mc. Lie 
Henry, 111. Juozas Staskevi- „M 
čius, Toronto, Kanada, visi kos 
grąžino "Draugo" lėšų telki- Ne 
mo laimėjimų šakneles ir kiek- roi 
vienas pridėjo po 15 dol. aukų. koi 
Labai dėkojame. cer 

x Kun. J o n a s G u t a u s - ' 
kas, Sacred Heart Villa, Je 

Courtland, Ont., Kanada, koi 
mums rašo: "Siunčiu 50 dol. P a 

auką ryšium su dienraščio lo- *ai 

terija. Jaučiu, kaip labai te, 
„Draugui" reikalinga pagal- D€ 

ba. Mano gyvenimo laivelis kir 
artėja prie galutinio uosto. k° 
Šlubuoja širdis. Esu senelių JU 
globos namuose. Dievo palai- " e 

ma telydi visus jūsų darbus, kė; 
Jūsų nuoširdžiai Kristuje". La- tel 

bai dėkojame už nuoširdžią n e 

auką ir linkėjimus. „Draugo" ču 
vardu linkime sveikatos. ka 
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Kafttanai žydi Beinoravos parke , 1 

t 

-

.š ka i rės 
nė, p i rm. 
i: R o m a s 

Kezys, Algi rdas Šilbajoris 
mas P.emeikis, Saul ius Mi 
sevičius. 

E IR APYLIN 
University Press, 1970), 

ižiai ir Prasmė: literatūra 
iien Lietuvoje" (Akademi-
Skautijos leidykla, 1982) 

iaugelį straipsnių ir knygų 
nzijų. Jis taip pat yra re-
ivęs American Association 
the Advancement of Baltic 
lies, <Miio State universiteto 
ituanistikos instituto leidi-

(instituto prezidentas nuo 
> m ) . 
imvydas Šavelis (g. 1942), 
a s Aputis (g. 1936) ir Ro-
ldas Granauskas (g. 1939) 
šiuo metu ražo apysakas ir 
i\es ok. Lietuvoje. Šavelis 
yra parašęs romanų ir tefc-
os filmų scenarijų. "VTai 
rodo konfliktus (psichologl-

, moralinius ir klasių) lietu-
o kaimo fone. 

programa yra dalis pro-
o "Lietuvių paveldėjimas: 
imo pažiūra", kurią remia 
National Endowment for 

Humanities ir Balzeko lietu-
kulturos muziejus. Vari kvie-
li dalyvauti K. 

\RVYDO I R N E L Ė S 
KONCERTAI 

.rvydas ir Nelė Paltinai, 
noginių (estradinių) dainų 
selėtojai, 1982 m. atvykę iš 
u vos į Vakarų Vokietiją, 
irgučio" pakviesti vėl lan-
i JAV. J a u koncertavo 
v Yorke, Pittsburghe ir Det-
e, o gegužes 27 d. atliks 
certą Chicagoje, Jaunimo 
tre. 
raėjusiais metais Chicago-
t>uvo surengti du Paltinų 
certai. Abu visapusiškai 
yko. Gero pasisekimo susi-
kta ir koncertuojant Toron-
Hamiltone, Clevelande ir 
roite. Nemažesniu pasise-
IU atžymimi ir šių metų 
įcertai. Ir kas svarbiausia, 
dainomis žavisi visų kartų 
uviai. Tai ypatingai išryš-
3 šiemet Pittsburge sureng-
ie koncerte, kuriame dides-

klausytojų dalį sudarė 
gimiai — antro.' ir trečios 
tos lietuviai. 
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Vytautas Alksninis, To-
taliukas ir Jurgis Matu-

Nuotr. J . Tamulaičio 
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vydas ir Nelė Paltinai gy 
Mannheime. Arvydas 

^tojauja Vasario 16 gim-
oje, dėstydamas muziką įo n c e r t u 
linavimą. Jo vadovauja- • , . . 
choras ir orkestras pasi- 8 ^ y 

• •• . . * vme pa 
gimnazijos renguuuose, o v.,linKi 
pat ir kitur. Vasario 16 *u C l"o t l-
iazijo8 mokiniai dainuo- ^ " r , 
roja ir šoka aplankydami 
esnes lietuvių kolonijas. 
niai A. Paltino vadovau-
mokinių grupė buvo nu-

si į Paryžių ir dalyvavo 
e Dame katedroje sureng-
Šv. Kazimiero 500 metų 

no minėjime. Talkinant Dariaus 
Paltinienei, gimnazijos m°kykl°: 

•riai puikiai atliko jiems °}^ m e 

etas pareigas. Taipgi te- ^ n ^ Wi 
asirodyti Mainzo mieste ž e s }? 
tigtame Pan Europa mokiniai 
n suvažiavime, kuriame c611*™ r 

vaujantį vaidmenį atliko l a u^ė m 
dų bičiulis Otto von v e l i a i j j 
tburg. Lietuvių pasirody- Minėji 
buvo nufilmuotas ir vė- ve(iėjas 
parodytas televizijoje. Ar- trunipai 
LS ir Nelė Pal t inai n ? s d i e n 

įgiasi galėdami reikštis r e i k š m C 
aškiau8ioje aplinkoje ir n iJ0 8 8 
iguoti lietuviškumą sve rnamytė 
lučių tarpe. Motinos 
nkydamiesi JAV stengia- S™3*1** I 
ritikti su LB darbuotojais skyriaus 
>8 painformuoti apie Va- Vilutytę 
16 gimnaziją. Chicagoje 
suorganizuotas plates-

lusitikimas ir užmegztas 
i su Vasario 16 gimnazi-
emti centriniu komitetu, 
m pirmininkauja Karo-
/lilkovaitis. A. Paltinas 
>, kad JAV ir Kanados 
i a i galėtų atkreipti di-
dėmesį ir pasirūpinti di-

o skaičiaus mokinių at-
t imu į V a s a r i o 16 
aziją. 
tinai JAV laiko antrąja m u ° J a n 1 

va, o Chieagą jos sosti- apsčiai-
Praėjusiais metais Chica- v i m 0 ŠA 

susipažino su daugeliu no, kad 
ių ir įsigijo nemažai ger-
t>ei bičiulių. Gerbėjų ir bi-
i neapvils. Jiems atvežė 
ii paruoštą pramoginių 
\ repertuarą. „Margutis" 
Įtinai kviečia visus gegu-
7 d. atsilankyti į Jauni-
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n IR TOU 
RAZILIJA 
*aulo, Brazilijos, sa-
nigas Pranas Gavė-
ša, kad Brazilijoj ka-

jubiliejus „pilnam 
Sao Paulo katedroj 
i atnašavo iškilmin
is. Išleistas Brazili-
i antspaudas. Sao 
Istijoj buvo minėji-
nio instituto akade-
igoje. Suruošta mū-

pastatyti šv. Kazi-
inyčią, kaip ilgame 
kad „čia lietuvių gy-
^aikraščiai, radijas, 
plačiai pranešinėja 

pradedamą pažinti 
ir Lietuvą. Platina-
IBANKO finansuo-
ukas su šventojo at-
trumpa biografija, 
>adėtimi ir malda už 

Kazimiero centrinio 
parama išėjo portu-
a Sao Paulo Casimi-
aja. Išleistas gan di-
Cazimiero paveikslas 
kalbom užrašu. Bra-
natyta Šv. Kazimie-
iniai metai iki 1985 m. 

ą, kur 4 vai. p. p. ren-
soncertas. Pasibaigus 
i visi kviečiami neiš-
ti. Visi kviečiami į ka-
sivaišinti ir pasišne-

Arvydas Paltinas 
i norėtų susitikti su 
lis, kurie domisi Va-
gimnazija. ptr-

TINOS DIENA 
tIAUS GIRĖNO 
[OKYKLOJE 
.s dienos minėjimas 
Girėno lituanistinėje 

į e yra vienas iš tradi
cinių renginių. Šįme-
rko šeštadienį, gegu-
d. Po trijų pamokų 
. rinkosi į Jaunimo 
aažąją salę, kur jau 
amytės, močiutės, tė-
kiti šeimų nariai, 
mą pradėjo mokyklos 
mok. Juozas Plačas, 
paaiškindamas Moti-

L08 prasmę ir motinos 
vaiko, tautos ir žmo-
yvenime. Palinkėjęs 
ms džiaugsmingos 
dienos, minėjimo pro-
jrave8ti pakvietė 8-to 

mokinę Danguolę 

sji scenoje pasirodė 
lieji — darželinukai, 
aeitiui visi mokyklos 
o šventės užsklandai 

rklos mokinių choras, 
įjamas muz. Fausto 

unoje dominavo eilė-
Tai buvo tikra moti
na poezijos šventė, nes 
loję pasireiškiant vi-
lokiniams. kad ir po 

kiekvienam dekla-
,, tų posmelių susidarė 
Ši poezijos deklama-

rentė vaizdžiai išryški-
lietuviai motiną tikrai 
r myli, nes kitaip argi 
k poezijos ir dainų jai 

amą paįvairino 5-to 
3 mokiniai, vykusiai su-
ami trumpą vaizdelį, 
rpintą eilėraščiais ir 
is. Vaizdelį paruošė 
ilda Boreikienė. 
ii atgaiva buvo ir ma-
tkinukų ratelis, kur su 
ais ir pati mokytoja 
5upienė „aguonėles se
no, purtė, valgė ir gar-
i". 
ai, net atitinkamais ju-
pritardama8, dainavo 
iųjų mokinių choras, 
eji dainininkai nuste-
ainų gausumu. Tauti-
irabužiais pasipuošęs 
i choras teikė pasigė-
įspūdį. Programa už-
ruputį daugiau valan-

visiems dalyviams 
malonų jspūdj . 
•»((r.imns visi buvo pa-
, mokin iu mamv Ciu "u-

p y r a g a i s ir T ė v ų ko
pa ruoš ta kavuU' 

IR 

CHICA60S 
ŽINIOS 

SVARESNIS ORAS 
JAV aplinkos apsaugos 

g& paskelbė, kad Cbicagoj 
rime švaresnį orą. Iš šeši 
džiagų, teršiančių orą, t 
kiekis sumažėjo, bet vie 
azoto deginio — pagausėj< 
daug išmeta automobilia 
riuose nėra įtaisytų redl 
koštuvų. 

GRIAUNA PLIENO 
FABRIKĄ 

Subankrutavus Wisconsin 
bendrovei, jop fabrikai tie 
gatve ir Torrence Ave., r 
Chicagos daly, griaunami, 
ketvertą metų ten dirbo 
darbininkų. Fabrikai buv< 
mę 260 akrų ploto. 

INDELI KELIŲ RĖMO? 
Ateinančiais iždo i 

kaip sk 'bia gubernatorių 
Thompsonas, Illinois kelių, 
kelių ir tiltų remontan: 
skirta 900 mil dolerių. 1 
lis tos sumos, kuri nun 
šiam reikalui išleisti per ] 
rius metus ir kuri siek 
bilijonus dolerių. 

IŠGELBĖJO BANK. 
Didžiausias Chicagos t 

— Continental — turėjo i 
nansinių sunkumų, kad 
bankrotas. Tačiau pagalo 
skubėjo šešiolikos didesni) 
bankų sindikatas, parūpin 
Continental bankui 4 ^ h 
dolerių paskolą. 

PAGALBA NETURTĖLI 
Chicagos arkiv. kunigij 

tas priėmė nuostatą, ka< 
rudens neturtėlių šeimos 
gauti po 60 svarų maist< 
kėdamos 12 doL pinig 
maisto ženkleliais ir sutik 
dvi valandas dirbti la 
Šeima galės gauti šešis 
davinius po 60 svarų 
mėnesį numatoma išdal 
20,000 paketų maisto. A 
kūpi ja šią programą vyke 
sitardama su protestante 
ir kita labdara. 

PERTVARKYMAI 
CHICAGOJE 

JAV apeliacinis teismą 
kė pertvarkyti Chicagos 
to seniūnijas (wards), ne 
b a r t i n ė t v a r k a es 
nepakankamai teisinga 
nų ir negrų kilmės gyv 
jams. 

NAUJI BIBLIOTEK 
RŪMAI 

Rudenį bus pradėtas p 
šimas buvusios Golc 
krautuvės, State gatvėj< 
mų centrinei miesto bit 
kai. Darbai kainuos ap 
mil. dolerių. Numatoma, 
tose patalpose biblioteka 
dės veikti jau 1987 meta 

Advokatas 
GINTARAS P. CEPĖft 

2649 W. 63rd Street 
Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-5162 

Kasdien 9—6 vai. vak 
Šeštadieniais ir vakarą 

pagal susitarimą 

Advokatas 
JONAS GIBAITIS 

6247 So. Kedzie Aveni 
Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

Darbo vai. n u o 9 iki 7 vai 
Seštad. 9 vai. r. iki 1 vai 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OS 

(Ostrmnakas) 

1000 Jorte Blvd^ Suita 
Oak Brook. IL 005' 
Tel. Ofs. S25-S157 
TtL Re*. S25-6582 
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