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Kodėl Šiluva 
siaubą bedieviams? 

1981 m. rugsėjo 12 d. į Šilu
vą pasimelsti atvyko keturi 
jaunuoliai iš Estijos: Ants 
Tomson, Tanne Kelam, Tonis 
Arro ir Runno Vissak. 

Milicija juos sulaikė prie 
bažnyčios ir tardė. Vienas iš 
jų, s tudentas Runno Vissak, 
vien už tai, kad nuvyko į Šilu
vą, y r a pašalintas iš Tartu 
universiteto. 

* 
1981 m. spa l io 25 d. 

septyniolikmetis Panevėžio 
hidromelioracijos technikumo 
moksleivis Kęstutis Varia-
kojis atvyko į Raseinius, norė
damas nuvažiuoti ir pasimels
t i Šiluvos bažnyčioje. Kadangi 
Raseinių autobusų stotyje 
kabėjo skelbimas, jog penkta
dienį, šeštadienį ir sekma
dienį (spalio 23, 24 ir 25 d.) 
autobusai į Šiluvą nevažiuos, 
vaikinas nusprendė kelionę 
tęsti pėsčiomis. Keliu viena po 
kitos zujo milicijos mašinos, 
todėl jis ėjo takeliais, per miš
ką. Kai netoli Šiluvos išėjo į 
pagrindinį kelią, bematant 
privažiavo milicijos mašina, 
iššoko keletas milicininkų ir 
griežtai įsakė sėstis į jų maši
ną „išsiaiškinimui". Kęstutis 
pasiteiravo, už ką jis yra 
sulaikomas, o milicininkai į 
tai piktai atkirto: 

— Lipk greitai į mašiną, o 
tai pa tys įmesime ir dar 10 
parų gausi! 

Šiluvoje vaikiną nuvedė į 
milicijos skyrių, kur unifor
muoti ir neuniformuoti (čekis
tai) ėmė tardyti: 

— Iš kur esi? Kada gimęs? 
Kur gyveni? Ko ėjai į Šiluvą? 

Vienas iš milicijos pareigū
nų, iškraustęs K. Variakojo 
kišenes ir, paėmęs piniginę, 
rožančių, tęsė tardymą: 

— Iš kur gavai rožančių? 
Kur mokaisi? Kur tėvai gyve
na ir dirba? 

Kiek vėliau atėjęs tardytojas 
užvedė bylą, esą K. Variakojis 

priešinosi milicijos darbuo
to jams . ( „Pas ip r i e š in imu" 
buvo laikoma Kęstučio teiravi-
masis apie sulaikymo priežas
tį). Tardytojas klausinėjo, ko 
vaikinas ėjo į bažnyčią, kodėl į 
Šiluvos, o ne į kurią nors 
kitą?.. Kęstučiui atsakius, jog 
ėjo pasimelsti už Lietuvą, 
tardymą nutraukė, o jį patį 
nuvedė į kitą k a m b a r į , 
kuriame jau buvo daugiau 
sulaikytų. Po pusvalandžio 
visus išvežė į Raseinius. 
Raseiniuose K. Var iakoj į 
pareigūnai išsikvietė patį 
pirmą ir, pakišę lapą, liepė 
perskaityti ir pasirašyti, kad 
susipažino su byla. Gerokai 
palaikę milicijoje, nuvedė pas 
Raseinių rajono liaudies teis
mo teisėją E. Jarą . Šis, 
pagrasinęs, kad Kęstutį išmes 
iš technikumo ir komjaunimo, 
liepė užmokėti 10 rub. baudą, 
mat paklausimu, už ką yra 
sulaikomas, „pasipriešino" 
milicijos darbuotojams. Išlaikę 
5 vai. K. Variakojį paleido. 

Technikume Kęstutis buvo 
tardomas skyriaus vedėjo, o 
spalio 28 d. sekė tardymas 
milicijos skyriuje, po kurio 
tardomasis 3 mėn. buvo įrašy
tas į milicijos įskaitą. 1981 
m. spaliu 24 d. čekistaa Nor
kūnas sulaikė kun. Joną 
Kaunecką kelyje Vamiai-Lau-
kuva. Pristatytas į Telšių 
saugumo skyrių k u n . J . 
Kauneckas buvo įspėtas, kad 
sąryšyje su Šiluvoje organi
zuojamais renginiais šį šešta
dienį ir sekmadienį draudžia
ma jam išvykti iš Telšių. 
Kunigas sakėsi nieko nežinąs, 
o važiavęs asmeniniais reika
lais ir po pietų turėjęs grįžti į 
Telšius, be to, tomis dienomis 
turįs daug darbo ir niekur 
negalįs išvažiuoti. Nežiūrint 
to, kun. J. Kauneckas tas 
dienas buvo visur demonstra
tyviai sekamas. 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
Žodis k l i e r i k a m s 

Kunigystė yra nuostabi Die
vo dovana žmonėm. Tai primi
nė popiežius Jonas Paulius II, 
ketvirtadienį susit ikdamas su 
Roermond, Olandijoje, kunigų 
seminarijos auklėtiniais. Šv. 
Tėvas ragino būsimuosius 
olandų kunigus visada kuni
gystės pašaukime įžvelgti 
didžiąją Dievo dovaną, kurią 
rūpestingai ir uoliai naudo
dami, galim daugiausia patar
naut i žmonėms. Roermondo 
kunigų seminarijoje šiuo metu 
k u n i g y s t ė s p a š a u k i m u i 
rengiasi 80 jaunuolių. 

Tėvų t e i s ė 
P r a n c ū z i j o s K a t a l i k ų 

Rašytojų sąjunga, turinti apie 
keturis šimtus narių, kurių 
tarpe septyni yra garsiosios 
P r a n c ū z i j o s A k a d e m i j o s 
nariai , iškėlė tėvų teisę, 
sudfnnamai su jų įsitiki
namais, parinkti savo vaikam 
t inkamiausias mokyklas. Ne 
valstybė, o šeimų tėvai turi 
pirminę teisę vaikų auklėjimo 
srityje, pažymi Prancūzijos 
Katalikų Rašytojų sąjunga. 
i.i;H\afi m-kyklų parinkimas 
savo vaikam neprivalo būti 

Argentinos kairė 
sukruto veikti 

Mount Carmel kapinių Vyskupų koplyčioje kardi- gas. Kairėje, antroje eilėje 
nolo John Cody artimieji, giminės ir aukštieji Brizgys ir kiti vyskupai, 
dvasiškiai atlieka paskutines atsisveikinimo apei-

vyskupas Vincentas 

Palanga ruošiasi 
vasaros sezonui 

Vilnius. — Ok. Lietuvos valymo darba i baigiami , 
pajūris: Neringa ir Palanga Dabar, lyg ieškant gintaro, 
ruošiasi vasarai. Kuršių Neri- smėlį tenka persijoti, neštu-
joj vyksta įtempti darbai, vais nešvarumus pernešti į riaušės tęsiasi, 
laukiami vasarotojai, atosto- krūvas. Kasdien iki 50 sunkve- — Sovietų žinių agentūra 
gautojai. Kaip rašo „Tiesa", žirnių siuva tarp pajūrio ir skelbia, kad didžiausia 
Baltijos jūra prie Klaipėdos ir sąvartyno. Žinomu, nelengva pasaulio ginklų pardavėja yra 
apylinkėse jau švari. Kaip šitaip išvalyti 25 kilometrų Amerika, o ne Sovietų Są-
žinoma, pernai lapkričio 23 d. ruožą. Ypač, kada dirbama junga, kaip paskelbė JAV 
prie Klaipėdos buvo sudužęs „su kastuvais ir neštuvais", nusiginklavimo agentūra. 
tanklaivis „Globė Ašimi", Manoma darbus užbaigti iki - Č i l ė s vyriausybė pakeitė 7 
kuris paliejo į jūrą 16,000 tonų sezono pradžios. Vienur kitur aukštus^ policijos valdininkus 
mazuto. Dar ir dabar uosto pasirodžius riebalų dėmei, 
prieigose matosi l iūdnai aptikus avarijos pėdsakus, 
kėpsančios tanklaivio lieka- padės ir poilsiautojai. Bet 
nos, jūros bangų kasdien pajūrio šeimininkai stengiasi, 
skalaujamos ir jau aprūdiju- kad ir tokių nedidelių rūpes

čių kurortininkams neliktų. 

Buenos Aires . — Argenti
nos karinė valdžia paskelbė, 
atsiliepdama į britų paskelbtą 
Falklando salų blokadą, kad ir 
Argentinos ka r inės jėgos 
skelbia blokadą. Visi svetimi 
laivai ar lėktuvai 200 mylių 
nuo salų zonoje, bus laikomi 
nedraugiškais ir su jais bus 
atitinkamai pasielgta. 

Britų premjerė Thatcher 
pasakė parlamente, kad rak
tas į taiką yra Argentinos 
rankose. Sekretorius Haigas 
pareiškė kongreso užsienio 
reikalų komitete, jog pastan
gos išvengti karo nedavė vai
sių ir šiomis dienomis galima 
tikėtis aršių susikirtimų. J is 
pridėjo, kad Amerika pritaria 
Britanijos pažiūrai , jog 
Argentinos agresija Falk-
lande neturėtų būti atlyginta. 

Sekretorius Haigas vakar 
paskelbė, kad JAV teiks 
visokeriopą paramą Britani
jai, nors nenumatoma karinio 
įsikišimo. Bus sustabdyti 
ekonominiai ryšiai su Argenti
na. 

Britų jėgos prie Falklando 
salų, jų paskelbta blokada, 
Vakarų stebėtojų nuomone, 
yra „psichologinio k a r o " 
žygiai. Nors Malvinų salų 
atsiėmimas balandžio 2 d. 
labai pakėlė argentiniečių 
nuotaikas, politinė padėtis 
krašte labai nepastovi ir 
pavojinga. Tai, kas vadinama 
„br i tų la imėj imu", ga l i 
išsivystyti į „nelaimę Vaka
rams". Po šešerių metų kariš-

Z " JAV " i o r t ų ' darbininkų ** valdymo vėl galvas prade; 
(longshoremen) unija atšaukė % k e l * **»?*? elementai. 
Lenkijos laivų boikotą. Kaip Generalinė Darbo federacija 

T R U M P A I 
IŠ VISUR 

— Okupuotose žemėse Izrae
lio kareiviai nušovė du jaunus 
arabus, trečias mirė ligoni
nėje nuo anksčiau gautų žaiz
dų, 13 arabų sužeista. Arabų 

Išvystymo judėjimas, kuriam 
priklauso vidurinės klasės 
radikalai i r kairieji marksis
tai. Bijoma, kad, Argentinai 
pralaimėjus šį Falklandų susi
kirtimą, ga l i atsirasti visai 
nauja peronistų, jaunesniųjų 
karininkų ir kairiųjų radikalų 
koalicija. Šiuo metu trijų 
karininkų chunta: generolas 
Galtieri, admirolas Anaya ir 
gen. Lami Dožo, aviacijos 
vadas, laikosi gan vieningai. 
Prie to prisideda ir tai, kad 
karo laivyno vadas Anaya ir 
armijos vadas , prezidentas 
Galtieri y r a vaikystės drau
gai, kartu augę, lankę tas 
pačias mokyklas ir išsiskyrę 
tik išeidami į skirtingas karo 
a k a d e m i j a s . T a s p ad ed a 
sumažinti tradicinį argenti
niečių ginklo rūšių pavydą ir 
nesugyven imą . P a p r a s t a i , 
ginklo rūšys konkuruoja, kuri 
gaus daugiau lėšų, kurių vadai 
aukščiau iškils. Aviacijoje jau 
girdisi kalbų, rašo stebėtojai, 
kad karo laivynas prastai 
pasirodė su savo marinais 
Pietinės Georgijos saloje ir net 
prarado vieną iš keturių 
Argentinos povandeninių lai
vų. 

Gegužės 1-ji gali plačiau 
pademonstruoti peronistų ir jų 
kairiųjų sąjungininkų užma
čias. Demonstracijose jau 
girdėjosi n a u j a s kairiųjų 
šūkis: „Malvinos priklauso 
Argentinai, bet liaudis — 
Peronui". 

šios. 
Palango je , Šven to jo je 

mazutas nuklojo pliažų terito
riją, kai kur prasismelkė gilyn 
net 70 centimetrų. Sausumoje 
mazutas klastingas. Atšilus 
orui jis tyžta, sklaidosi į šalis, 
teka murzinais upeliais. Po juo 

Kardinolas Cody 
ilsisi ramybėje 

žinoma, Aukščiausias teismas 
nusprendė, kad unijos boiko
tai yra nelegalūs. 

— Britanijos parlamente ke
li nariai pasiūlė neleisti prezi
dentui Reaganui kalbėti britų 
parlamente birželio 8 d., jei 
Amerikos vyriausybė toliau 
liks „bešališka" ir nerems 
Britanijos Falklandų konflik
te. 

— JAV laikraščių redakto
rių draugija nusiuntė protestą 

vien turtingų šeimų privile
gija, nes juk visi piliečiai 
moka valstybei mokesčius. 
Tėvam priklauso vaikų auklė
jimo atsakomybė, todėl jiem 
negali būti paneigta teisė 
parinkti mokyklą pagal jų 
rel iginius į s i t i k in imus ar 
kultūrinius polinkius. 

Studijos Indijoje 
„Tikėjimas į Dievą veda į 

laisvę", — šia tema Bombė
juje įvyko studijų simpo
ziumas, kuriuo Indijoje buvo 
atžymėta Pasaulinė Taikos 
Diena. Simpoziumą surengė 
katalikai, bendradarbiaudami 
su kitomis Indijos religinėmis 
bendruomenėmis . Nesai
kingas žemės turtų eikvoji
mas, ginklavimosi varžybos 
kelia rimtą pavojų taikai, 
pažymėjo indas vyskupas 
Jošua, kalbėdamas simpo
ziume. Vyskupas nurodė, jog 
gilesnis žmogaus dvasinių 
poreikių supratimas tegali 
atverti žmonijai kebą į laimin
gesnį ir ramesnį gyvenimą. 

Tarėsi vyskupa i 
Airijos sostinėje Dubline 

šiomis dienomis posėdžiavo 
penkioUkos Europos kraštų 

C h i c a g a . — Chicagos 
dumba smėlis. Kunigiškių arkivyskupas, kard inolas 
zonos pliaže net durpynas J o h n Cody ketvirtadienį buvo 
atsivėrė. Palangoje dar ne iškilmingai palaidotas Vysku-
visas smėlis švarus. Paplū- Pu koplyčioje Mount Carmel Argentinos vyriausybei už 
dimyje zuja buldozeriai, verčia kapinėse, Hillsidėj. Jo karstas trijų britų korespondentų kali-
smėlį į bangų išgraužtas S^es kriptoje po pirmojo nimą. 
kopas Chicagos arkivyskupo Patrick — Turkijoje prasidėjo būvu 

Palangos miesto pareigūnai Feehan, (1880-1902) palaikais, 
paaiškino korespondentams, Kapinėse vyskupas Abramo-
kad jau išgabenta į specialiai ^ c 2 perskaitė iš popiežiaus 
įrengtus sąvartynus 148,628 J o n o Paūkaus II-jo gautą 
tonos užteršto smėlio. Iki užuojautos telegramą. Prezi- den tas R e a g a n a s pr i ims 
kurortinio sezono dar reiks dentas Reaganas savo užuo- Australijos premjerą Mal-
išvežti 70,000 tonų. Darbas Jautą atsiuntė arkidiecezijos colmą Fraserį. 
buvo sunkus. Klampiame generaliniam vikarui Francis — Bahamos salų premjeras 
smėlyje strigo traktoriai ir Brackin. Užuojautos laišką 
automašinos. Talkininkams atvežė specialus prezidento 
stigo patyrimo — tokios avari- asistentas John Burgess, kuris 
jos dar nepasitaikė. Grubiojo dalyvavo laidotuvėse. 

sio premjero Ecevito teismas 
už karo stovio taisyklių laužy
mą. 

— Gegužės mėn. gale prezi-

Pindling paskelbė rinkimus 
birželio 10 d. 

šaukia minias į gatves minėti 
g e g u ž ė s 1-os d i e n o s . 
Demonstracijose jau atvirai 
ima pasirodyti komunistai su 
savo šūkiais ir vėliavom. Vis 
d rąs iau veikia buvusieji 
„descamisados" — bemarš-
kiniai, kurie sudarė Juano 
Domingo Perono režimo 
pagrindą. Karinės diktatūros 
metais įvairios radikalų parti
jos veikė slaptai, tačiau 
Falklando salų krizėje kai 
kurios jau viešai reikalauja, 
kad Argentina pasuktų į kairę 
ir ieškotų artimesnių ryšių su 
Sovietų Sąjunga. 

Vakarų stebėtojai tvirtina, 
kad Argentinoje gan savotiš
ka politinė struktūra. Atski
rose poli t inėse par t i jose 
galima rast i ir dešiniausių 
nacionalistų ir marksistų, 
susibūrusių į tą pačią organi
zaciją. Gan nauja ir stipri 
grupė yra Integravimo ir 

Paleido kalinius 

vyskupų konferencijų sekre IŠMIlkO S a i V a d O t t ) 
toriai, jų tarpe — keturių Rytų B - a _ ! ( l a i i 4 _ M « - « « „ 
Europos kraštų - Lenkijos, prez identą Magana 
Vengrijos, Rytų Vokietijos ir 
J u g o s l a v i j o s v y s k u p ų S a n Sa lvadoras . — Salva-
k o n f e r e n c i j ų a t s t o v a i , doro steigiamasis seimas po 

Prezidento kalba 
W a s h i n g t o n a s . — 

Prezidentas Reaganas ketvir- tarpe 351 darbininką, 367 
tadienį pasisakė už konstituci- akademikus, žurnalistus, artis-
jos papildymą, kuris reika- t u g „. 24 ūkininkus. Iš paleis-

Va r šuva . — Lenkų karinė 
valdžia paleido iš stovyklų ir k lubo 
kalėjimų apie 800 kalinių, jų a b u b u v o i a bai nedraugiškai 

Britų nuotaikos 
prieš Argentiną 

L o n d o n a s . — Britanijoje 
žmonės vis karščiau išreiškia 
savo neapykantą Argentinai. 
Londone didelį pasisekimą 
turi muzikinis veikalas „Evi-
ta". Viena populiariausių ari
jų — „Neverk dėl manęs, 
Argentina", buvo išimta iš 
programos, nes dainininkei 
Lorraine Sinclair ją pradėjus, 
salėje tuoj kildavo triukšmas, 
švilpimas, trukdymai. 

P r inco Car l io ž i rgyno 
prižiūrėtojas jau daug metų 
yra argentinietis, vedęs anglę, 
seniai Anglijoje gyvenąs. 
Spauda rašo, kad princas turė
tų pašalinti jį iš darbo, nors jis 
yra britų pilietis. 

Londone policija suėmė du 
brolius, kurie mėtė į Argenti
nos ambasadą dėžutes su 
Argentinos mėsa — „corned 
beef". Londono futbolo (koji
nio) klube „Tottenham Hot-
spur" lošia du žymūs argenti-
niačiai Ardiles ir Ricky Villa, 
abu buvę Argentinos rinkti
nės žaidėjai. Šiomis dienomis 

r u n g t y n ė s e d a ž n a i 

lautų federalinio biudžeto 
suba lansav imo. J i s savo 

tųjų 154 dirbdavo „Solidaru
mo" organizacijoje. Du iš 
paleistų yra Lenkijos Mokslų 

sutinkami. Ardiles jau išvažia
vo namo, o Villa, dažnai nu
švilpiamas, dar lošia. 

Posėdžiuose buvo svarstomi ilgų ginčų, kariuomenės vadų kalboje kaltino demokratų 
įvairūs klausimai susiję^su spaudžiamas išrinko laikinu partiją, kur ios a ts tovai akademijos nariai. Paleista 
spalio mėnesį Romoje Salvadoro prezidentu nuo- Kongrese nori daugiau lėšų, į į n o m a lenkų aktorė Halina Gegužės 1 d.: Juozapas 
įvyksiančiu Europos vyskupų saikų, nepartinį bankininką siekia didesnių mokesčių, kada Mikolajska, buvusi KOR Darb., Žilvinas, Vydmanė 
simpoziumu, taip pat su Aivaro Alfredo Maganą, 56 m. jį8 gįekia mažesnių išlaidų ir organizacijos veikėja. 
ateinančiais metais rengiamu teisininką, mokslus baigusi mažesnių mokesčių. Lenkų valdžios sluoksniai 
vyskupų sinodu. Lygiu būdu Cbicagos universitete. Į prezidento kalbą atsiliepė tvirtina, kad nemažai laisvę 
buvo apžvelgta ekumeninio Seime Magana gavo 36 demokratas kongreso atsto- atgavusių piliečių yra pareiškę 
bendradarbiavimo eiga Eu- balsus, prieš jį balsavo 17 ir 7 v a s įg Missouri Richard Boll-
ropos kraštuose. Buvo padary- susilaikė. J o priešininkai tuoj įng, j įg pasakė, kad Amerikos 
ti pranešimai apie praėjusiais bandė suvaržyti prezidento tei- problemos nėra vien respub-
metais popiežiaus Jono Pau- ses ir galias, išrinko vietoj Hkonų problemos, bet — visų 

norą emigruoti iš Lenkijos. 

K A L E N D O R I U S 

Gegužės 2 d.: Atanazas, Zoė, 
E idmantas , Meilė. 

Gegužės 3 d.: Pilypas ir 
Jokūbas ap., Arvistas, Diva. 

Gegužės 4 d.: Florijonas, Mo
nika, Beržas. Mintautė. 

liaus II-ojo paskelbtų dviejų vieno viceprezidento — tris, jų amerikiečių, tačiau 
Kaip žinoma, po penkių 

prezi- savaičių abiejų partijų derybų 

Saulė 
7:47. 

dokumentų darbo ir šeimos tarpe radikaliosios Arena dentas siekia paversti biudže- dėl mokesčių ir lėšų nepavyko 
klausimais atgarsius atitinka- partijos kandidatą į prezi- to svarstymą į „žiurkių lenkty- susitarti, biudžetui gresia 

teka 5:49, leidžiasi 

ORAS 

muose kraštuose. dento vietą Hugo Barrera. nes' didelis deficitas. 
Saulėta, temperatūra dieną 

65 1., nakt į 50 1. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. gegužės mėn. 1 d. 

REDAGUOJA Jonas Žadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 6522 So. Rockwell Ave., Chicago, IL 60629. Tel. 778-7852 

JAUNIMO SĄSKRYDŽIO TIKSLAI 
Džiaugiamės, kad Clevelan-

do ateitininkai organizuoja šį 
ateitininkų jaunimo sąskrydį 
balandžio 30 - gegužės 2 d. Cle-
velande. Esame įsitikinę, kad 
šią progą geriausiai galima 
panaudoti nustatymui mūsų 
pačių uždavinių, kuriuos stu
dentų tarpe svarstyti pradėjo
me, bet nepabaigėme pasku
tiniame ateitininkų kongrese. 
Uždaviniai, kuriuos svarstė
me, liečia labai svarbias mū
sų veiklos sritis: 

1. P a s t a n g o s įgyven
d i n t i K r i s t a u s i d e a l u s 
mumyse pačiuose, mūsų veik
loje ir aplinkoje. Kongrese gir
dėjome gerų idėjų, užsidegė
me, visai vykusiai svarstėme 
savo diskusijose ir nutarėme 
sudaryti mūsų religinės prog
ramos komisiją; t a komisija 
buvo sudaryta; susidarysime 
vaizdą, ką ta komisija nutarė 
ir kas lieka mums patiems to
liau apsvarstyti ir nutarti. 

Rūpest is Lietuva i r pa
g a l b a Lietuvai. Kongrese 
girdėjome apie laisvės kovo
tojus, jų auką; mes patys užsi
degėme; svarstėme, kaip galė
tume geriau susipažinti su 
Lietuvos padėtimi; nors svars
tėme, bet nieko nenutarėme, 
išskyrus tik tai, kad toliau 
svarstysime, ypač tai, kaip 
galime konkrečiai padėti tau
tiečiams jų kovoje už laisvę: 
šioje srityje dar turime daug 
aptarti ir nuspręsti. 

3. Kul tūra i r kū ryba . 
Kongrese turėjome geras dis
kusijas, bet nutarimų buvo tik 
vienas — išleisti studentų 

"Ateitį"; turime apsvarstyti ir 
nutarti dėl veiklos gairių ir 
apie tautinę kultūrą, ir apie 
pra tur tė j imą gyvenamojo 
krašto kultūriniais turtais, ir 
apie tai, kaip patys galime sa
vo talentus ugdyti, bandyti 
kurti,vystyti. 

4 . B e n d r a v i m a s ir bend
r a d a r b i a v i m a s su kitom atei
tininkų generacijomis — su 
moksleiviais ir sendraugiais. 
Kongrese tik pasiklausėme 
prarasimo visiems, o vietoje 
diskusijų bendradarbiavimo 
reikalais klausėmės kito pra
nešimo ir pokalbio kita tema; 
ši gi bendradarbiavimo tema 
mūsų visiškai nebuvo paliesta 
kongrese — šį klausimą tu
rime ypač gerai ir konkrečiai 
išgvildenti, nes mes esame vi
durinioji karta — tarp jaunes
niųjų ir vyresniųjų. 

Mūsų nutarimai pirmiau
siai lies mus pačius ir bus tai
komi mums patiems. Bet jie 
bus paskelbti "Ateityje" bei ki
toje ateitininkiškoje spaudoje 
kaip sugestijos ir kitiems. 

Šeštadienį, gegužės 1 d., iš 
ryto bus svarstoma: 1 krikš
čioniškieji uždaviniai, 2 kultū
ra bei kūryba. Po pietų bus 
svarstoma: 1. mūsų rūpestis ir 
pagalba Lietuvai ir 2. bend
radarbiavimas su kitų kartų 
ateitininkais. 

Kęstutis Trimakas 
Edis Razma 

Tokių pat veiklos sričių 
svarstybos bus ir mokslei
viams šeštadienį, gegužės 1 d., 
po pietų. 

M A S p a v a s a r i o kursuose D a i n a v o j e . I š a p a č i o s į v i r šų : Vi
l ius Dundzi la , V y t a s Šula i t i s , N i d a P e m k u t ė . G a j a P e m k u t ė , 
A r ū n a s P a b e d i n s k a s , R i t a S tukai tė , D a l i a P o l i k a i t y t ė ir E d i 

ŠEIMOS ŠVENTE 

Chicagos ateitininkų šeimos 
šventė įvyks per Sekmines, 
gegužės 30 d. Šventė prasidės 
šv. Mišiomis De Andreis 
Seminarijos koplyčioje; jas at
našaus ir pamokslą sakys kun. 
dr. Kęstutis Trimakas. Po to 
persikelsim į Ateitininkų na
mus šiltiems pietums. Po pietų 
bus nuotaikinga programa, ku
rioje savo poeziją skaitys poe
tas Bernardas Brazdžionis, 
dainuos Darius Polikaitis, ir 
pasirodys mūsų jaunieji . 
Šeimininkėms svarbu iš anks
to žinoti, kiek žmonių žada pie
tauti, tad rengėjai prašo iš 
anksto savo šeimai pietus re
zervuoti telefonuojant Marytei 
Saliklienei 737-1258 arba Mil
dai Tamulionienei 246-5390. 
Pietūs suaugusiems kainuos 5 
dol., o vaikams 2 dol. 50 centų. 
Šventės rengėjai ateitininkai 
sendraugiai prašo ne tik pasi
žymėti gegužės 30 d. savo 
kalendoriuose, bet ir iš anksto 
padaryti rezervaciją pietums. 

CLEVELANDO 
MOKSLEIVIAI 

Ne, neišnyko Clevelando 
moksleiviai! Manau, jau lai
kas pasauliui pranešti apie 
mūsų veikią. Pradėsiu nuo 
šeštadienio, kovo 6-tos dienos. 
Mūsų susirinkimas įvyko na
rio Dariaus Steponavičiaus na
muose, po smagaus pasivaži-
n ė j i m o r a t p a č i ū ž ė m i s 
netolimame "Roller Palace". 
Susirinko nemažas skaičius 
(15) diskutuoti studentės Zitos 
Kripavičiūtės temą apie gavė
nią. Paskui sudarėme bendrą 
planą Šeimos šventei, kuri 
įvyks gegužės 1 ir 2 dienomis. 
Atlikę darbą, vaišinomės su
muštiniais ir saldumynais. 

Išsiskirstėm nepamiršdami pa
ruošti saldumynų lėkštę sek
madieninei kavutei. 

Šeštadienį, kovo 20-tą dieną, 
moksleivių valdyba — Edas 
Čepulis, Gytis ir Danius Barz-
dukai, Ramūnas, globėja p. 
Balčiūnienė ir aš — susi
rinkom "Groun Round" resto
rane paryškinti Šeimos šven
tės p l a n u s . Sugalvojom 
pakviesti kiekvieną kuopą į 
mūsų "sąskrydį". Per šį greitą 
ir trumpą suvažiavimą tęsim 
kongreso temų diskusijas. 
Atvažiuos dr. kun. Trimakas. 

Valdyba paruošė temą ir 
sekančiam susirinkimui, įvy
kusiam balandžio 4-tą dieną. 

Šis paskutinis susirinkimas 
vyko parapijos patalpose. J o 
tema buvo "Moksleivių ryšys 
su parapija". Po tarpusavio 
diskusijų, savo menu mus pra
džiugino p. Ona Žilinskienė. J i 
visiems rodė kaip gražiai nu
marginti velykinius margu-
e i u s - Sigutė Bankaitytė 

Šulaitis. 

KUN. K. TRIMAKAS 
PAS LOS A N G E L E S 

A T E I T I N I N K U S 

Kun. dr. K. Trimakas, "Atei
ties" vyr. redaktorius, prel. J. 
Kučingio pakviestas, Šv. Kazi
miero parap. bažnyčioje vedė 
priešvelykines rekolekcijas. Ta 
proga jį buvo pasikvietę atei
tininkai. Balandžio 2 d. vaka
re parapijos salėje su jais tu
rėjo pokalbį apie "Ateities" 
pokongresinį laikotarpį: ap
žvalga, pastabos, kryptis. Sve
čias papasakojo, kiek jam, 
kaip redaktoriui, žinoma, kas 
daroma kitur atsižvelgiant į 
kongreso nutarimus. Domė
josi, kas vyksta pas mus; ko
kie užmojai sendraugių, stu
d e n t ų i r m o k s l e i v i ų . 
Painformuota, kad sendrau
giai atkreipė dėmesį remti stu
dentus ir moksleivius. Studen
t a i s u t e l k ę d ė m e s į į 
organizuot? religinę praktfl . 
Moksleiviai daro dažnas (k s 
dvi sr "aitės) susirinkimus. r->-
rėtų į savo eiles patraukti dau
giau jaunimo. 

Prisimenant paskutinį kong
resą, buvo iškelta, kad send
raugių sąjungos posėdžiuose 

Nuotr. Rūtos Musonytės 

veiklą, dvasinio susitelkimo 
dienos, švento Rašto būreliai, 
jaunimui tinkamo vaidinimo 
konkurso keliu parūpinimas ir 
kita. Be jau aukščiau paminė
tų į pokalbį buvo įsijungę J . 
Motiejūnas, kuris ir pirminin
kavo, J . Valukonis, V. Poli
kaitytė, M. Palubinskaitė, dr. 
R. Kontrimas, D. Polikaitienė, 
P. Grušas, prel. P. Celiešius ir 
kiti. Žinoma, ne visi iškelti su
manymai ir siūlymai praktiš
kai realizuoti bent artimiau
sioje ateityje, bet galėtų būti 
apsvarstyti skyrių valdybų po
sėdžiuose. 

Pagaliau neužmirštinos ir 
vaišės ponių suneštais užkan
dėliais, nes po rekolekcijų dau
gelis buvo išalkę. Ig. M. 

S T U L G I N S K I O 
K U O P A N E M I E G A 

Beveik visi kuopos nar ia i 
balandžio 23 d. susirinko pas 
Dalią ir L iną M a l e i š k u s . 
Tą vakarą nebuvo kviesto 
paskaitininko. Valdyba su
darė progą na r i ams pareikšti 
savo nuomones apie praeitų 
metų veiklą ir pageidavimus 
sekantiems metams. Diskusi-

buvo netvarkingai vedamos JU metu paaiškėjo, kurie veik
los elementai labiau patiko ir 
kas nepatiko. Visi entuzias
tingai siūlė įdomių naujų idė
jų, kurios turėtų padėti sekan
čiai va l dyba i s u p l a n u o t i 
susirinkimus. Valdybos na
riai pranešė apie pramatytą 
veiklą dar-šiam pavasar iui — 
arklių jodinėjimas (kartu su 

diskusijos, nukrypstant į šaH. 
Buvo ir daugiau priekaištų 
sendraugiams. Į tai prof. F. 
Palubinskas atsakė, jog iš 
sendraugių per daug reikalau
jama, nes jie be ateitininkiš-
kos veiklos, dalyvauja dauge
lio kitų organizacijų darbuose, 
pasiėmę svarbius įsipareigoji
mus. Moksleivių ateitininkų Lipniuno kuopa geg. 2 d.), 
globėja M. Sandanavičiūtė Sporto šventė, į kurią kviečia-
Newsom pa t a r ė atei t i į me visas Chicagos ir apylin-
moksleiviu susirinkimus pasi
mokyti !*vH%U£BH vesti dis
kusijas. 

Buvo kepami įvairūs su
manymai ir pageidavimai; 
jaunųjų sendraugių įsijun
gimas į aktyvią ateitininkų 

Pavasarėjanč ioje Dainavoje . I eil.: Rita Stukaitė . Gaja Pem
kutė. Dalia Polikaitytė. II eil.: N i d a Pemkutė ir A r ū n a s 
Pabed inskas . HmĄg R M u 9 o n y t ė 8 

kių moksleiviu kuopas geg. 9 d. 
dalyvauti mūsų kuopos rung
tynėse prieš Lipniuno kuopą. 
Sekantis susirinkimas bus pas 
Arūną ir Mariją Pabedinskus, 
geg. 14 d., 7:30 v.v., 21 W. 682 
Dorchester Ct., Glen EUyn 
(858-3837). Paskut inis susi
rinkimas pramatomas birželio 
4 d. Tai bus gegužinė, veiklos 
metų užbaigtuvės. Rudenį, rug
sėjo 25 d., planuojame ruošti 
šokius. Baigę smagias disku
sijas ir pranešimus, pasivai
šinome p. Vidos Maleiškienės 
skanėstais ir išskiskirstėme 
namų link. 

Daina Tijūnelytė 
(Vicepirm.) 

N O R I N T I E M S 
V A D O V A U T I 

J A S S T O V Y K L O J E ! 

J A S v a s a r o s s tovyklos 
vadovų paruošiamieji kursai 
įvyks gegužės 15-16 d. 
Jaunimo centre, Chicagoje. 18 
kursų dalyvių CV atrinks 
vadovus ir visiems dalyvavu
siems apie tai praneš. 

R E T A LITERATŪROS 
Š V E N T Ė 

Ateitininkų namai balan
džio 24 priėmė didelį būrį li
teratūros mėgėjų, kurie atvy
ko į ateitininkų sendraugių 
ruoštą ku l tū r inę popietę, j 
Trumpa malda prisiminėm mi
rusį kardinolą Cody. Popietes 
centrinis asmuo — rašytojas 
Česlovas Grincevičius. Rašy
tojas paskaitė dar niekur ne
spausdintą "Pasakojimą apie 
Vilniaus laikrodį". Miesto 
laikrodis sugenda — neskam
bina valandų. Kol meistras 
laikrodį sutaisys, pasamdomi 
Jonas ir Sebastijonas, kurie 
bazilijonų bokšte varpais 
skambins valandas. Ir štai, 
vieną žiemos prierytį Sebas
tijonas šeštą valandą apsi
blausęs suskambina septynis 
kartus. Ir atsitinka visokiau
sių nelaimių: kepėjas Jericho
nas per anksti išima iš kros-
nės duoną: naktinės sargybos 
vadas Benjaminas Žaliaausis 
paleidžia namo savo budėju
sius vyrus, o vagys, tamsa -
pasinaudoję, išvagia kailių 
sandėlį. J o n a s ir Sebastijonas 
turi pasirodyti pas miesto vai
tą Vaitiekų. Jų nustebimui jis 
jų neišbara, o padėkoja už ge
rą darbą ir dar po auksiną 
duoda. 

Po pertraukos, kurios metu 
dalyviai vaišinosi kava ir na
muose keptais pyragais, rašy
tojas Grincevičius paskaitė 
nuotaikingą pasakojimą apie 
poną Tiškų ir du jo kumečius: 
Purplelį ir Stadalninką, kurie 
labai susijaudinę pasirodo pas 
poną skųsdamiesi, kad jiems, 
duobėtame kelyje, pūgoje iš ro
gių išsirito silkių statinaitė. Ir 
šiame pasakojime nustebę vy
rai vietoj pabaudos gauna po 
rublį dovanų. 

Po klausytojų katučių rašy
tojui C. Grincevičiui, A. Pra-
puolenytė išprovokuoja K. Bra-
dūną, A. Merkelį ir A. Grin-
cevičienę papasakoti nuotai
kingų istorijų iš jų susitiki
mo su rašytoju. Šioji popietė 
tikrai ilgai liks dalyvių atmin
tyje. Dalyviai skirstosi — ža
da susitikti gegužės 16 d., kai 
įvyks iš sausio mėnesio atkel
ta kultūrinė popietė su Arvy
du Tamulių — jis kalbės ir ro
dys skaidres apie savo kelionę 
į Lietuvą. 

Dalyvis 

MOKSLEIVIŲ 
D Ė M E S I U I 

Jau laikas pradėti galvoti 
apie MAS ruošiamą vasaros 
stovyklą! 

K a d a ? — Nuo birželio 20 d. 
iki liepos 4 d. 

Kur? — Dainavoje 
K a s k v i e č i a m a s ? Lietuviš

kai kalbantis jaunimas nuo 9-
to iki 13-to skyriaus. 

Registracijos anketą galima 
gauti pas kuopų pirmininkus,-
es, ir p a s Daivą Baršketytę, 
6640 So. Talman, Chicago, Illi
nois, 60629. Tel. 312-476— 
1974. 

Stovyklos registraciją tvar
ko Daiva Barrškėtytė. Regis
tracija vyks iki birželio 5 d. 

Daiva 
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padeklamuodama rinktinius 
B. Brazdžionio eilėraščius. 
Pabaigai A. Rūgytė nuošir
džiai padėkojo rekolekcijų 
vedėjui kun. J. Vaišniui, S.J., 
už rekolekcijų pravedimą, o 
susirinkusioms už dalyvavi
mą rekolekcijose. Pabrėžė 
rekolekcijų lankymo svarbą. 
Rekolekcijų rengimą giedrinin-
kės visuomenininkės tęs ir 
ateityje. Rekolekcijų dalyvės 
skirstėsi pakilioje nuotaikoje 
dėkodamos rengėjoms. 

.4. Rūgytė 

Niekas iš mūsų neturi teisės 
išleisti daugiau, negu uždirba. 

E. Rickenbacker 

• 

DR. JONAS MA2EIKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Valandos pagal susitarimą. 

Ofs. tel. DU 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6—8; antr. 12—6; penkt. 10—12, 1—6. 

30-TOS 
GIEDRININKIŲ 
REKOLEKCIJOS 

Korp! Giedra visuomeninin-
kių suorganizuotos 30-tos 
rekolekcijos Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje vyko balandžio 1-4 
d. Rekolekcijas pravedė kun. 
Juozas Vaišnys, S.J. Išklau
syt i t u r in ingų pamokslų 
gausiai rinkosi giedrininkės, jų 
bičiulės ir bičiuliai. 

Verbų sekmadienį po šv. 
Mišių ir pamokslo,rekolekcijų 
dalyvės ir dalyviai susirinko į 
Jaunimo centrą, kur jiems 
buvo paruošti pusryčiai. Susė
dus prie stalų, Emilija Vili
maitė pasveikino susirinku
sius ir pakvietė pamokslininką 
kunigą J. Vaišnį sukalbėti 
maldą. 

Po pusryčių meninę 
programą pasigėrėtinai atliko 
solistė Elena Biandytė, 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų l igos 
Ginekolog inė Chirurgija 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel. of i so HE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Dr. Ant . Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND L 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; šeštad. 10-3 vai 

Tel . ofiso ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 
išskyrus treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING:: 
. 3200 VV. 81st Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p. 
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus iigos 
2454 VVest 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v p.p. Tik susitarus 

DR. A. R. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso tel. — 233-8553 
Service: 885-4506 — Page *06058 

SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 
3907 VVest 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso te l . — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

J O K S A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 

Elgin, 111. 60120 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 372-5222, 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVE. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs PO 7-6000, Rez. G A 3-7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. - Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč 

Jstaigos ir buto tel. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

Gydytojas ir Chirurgas 
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 

OF FAMILY PRACTICE 
1407 So. 49th Court, Cicero, 111. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt 

DR. LEONAS SEIRUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai.: antr. 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak 
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

Tel. REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai. vak. 

Treč ir šešt uždaryta 

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195 
DR. V. TUMAS0NIS 

CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 2-5 
ir 6-7 — ii anksto susitarus. 

Ofs. tel. 586-3166; namu 3«l-37~2 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą — Pirm. 
antr., treč., ketv. ir šeštad. 

DR. K. M. 2YMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

Vai pagal susitarimą: antr , treč., 
ketv 10 v ryto iki 6 v vakaro 

Tel. — 778-3400 
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Ryžtas dirbti 

LAIDUOJA 
LAIMĖJIMĄ 

-

Gegužės pirmą dieną pa
skelbė darbo diena tie, kurie 
darbininką labiausiai išnau
doja. Tai komunistai, socialis
tai ir jų sekėjai, kurie dar
bininko nevertina, o vertina 
tik darbą — vertina rau
menis, fizinę jėgą, iš to gau
namą pelną ir atliekamą tar
nybą partijai ar komunistų 
valdomai valstybei. Bet tai nė
ra kas kita, kaip išvirkštinė 
darbininkais vadinamų rū
pesčių pusė, kurioje garbina
mas darbas, o niekinamas 
darbininkas. 

Kai darbininkas tėra tik 
įrankis, tik priemonė daugiau 
valstybei ir partijai laimėti 
ekonominių gėrybių, tai žmo
gus padaromas vergu, kuris 
atlieka savo pareigas tik prie
spaudoje ir vergijoje. Ne be rei
kalo komunistinių kraštų 
laikraščiuose ir visose žinių 
tarnybose skelbiamas tik dar
bų atlikimas — raginama dau
giau dirbti, sėti, piauti. Dar
bininkai čia nėra žmonės, o tik 
vergai, kuriuos raginimais ir 
prievarta galima prie atitin
kamų darbų privaryti. 

Betgi žmogus nėra vergas. 
Zmoguo yra laisvas kūrinys, 
asmuo, kuris pats supranta 
darbo vertę ir jo sunkumus. 
Jis supranta ir jo palaimą, jei 
darbas gerai atliekamas. Rei
kia ne darbininką raginti ir 
versti dirbti, bet jį tinkamai 
darbui paruošti, tinkamai at
lyginti, kad jis pats ir jo šei
ma galėtų iš darbo pragyventi 
ir savo ateitį užtikrinti. 

Darbas yra kūryba. Jei jis 
yra ir mechaniškas, kasdien 
vienodai atliekamas, tai vis 
dėlto jame turi dalyvauti gy
vas žmogus, pelnąs savo dar
bu laimėjimus, kurių laukia vi
suomenė ir valstybė. Darbas 
gali būti iš prievartos, kaip 
vergo, bet jis gali būti daro
mas ir laisva iniciatyva. Ir ta
da jis yra palaima darbinin
kui. Darbas ir darbininkas 
darosi valstybei naudingas, 
naudingas ir pačiam sau. 
Valstybė negali ir neturi būti 
tik vergų suvaryta banda, bet 
laisvų asmenų bendruomenė, 
visų pajėgomis siekianti geres
nio gyvenimo ekonomiškai ir 
visuomeniškai. 

Pasipriešinti prievartiniam 
darbui, įvestam materialis
tinės sistemos - komunizmo, 
iškelti žmogaus vertę ir paro
dyti asmens laisvą valią kata
likų Bažnyčia yra įvedusi ge
gužės pirmąją dieną šv. 
Juozapo, kaip darbininko, 
šventę. Šioje šventėje negar
binamas darbas, nenuverti
namas nė darbininkas. Čia 
žmogus pastatomas kūrinijos 
centre, kurio siekimas yra vi
so pasaulio Kūrėjas, žmogaus 
sąmoningai siekiamas tiks
las. Nors žmogus žino, kad 
darbas kartais yra sunkus, 
kartais gali būti ir pavojin
gas, bet jis turi jausti pareigą 
dirbti, kad savo kūrybiškumu 
žemėje laimėtų ir amžinybę. 

Kai vertinamas tik fizinis 
darbas, tai jis darosi bausmės 
priemone. Reikia ir fizinio, ir 
visuomeninio, ir intelektuali
nio darbo, reikia pastangų ir 
pasiryžimo atlikti savo žmo
giškas pareigas šioje žemėje. 
Tai turi žinoti žmogus, žemėje 
gyvenąs. Bet taip pat turi 
kiekvienas žinoti, kad darbo 
pasidalijimas, atskirose sri
tyse dirbimas, skirtingas pasi
rengimas išreikšti savo dva
sią ir savo dvasinę kūrybą, 
nors ir paprastu darbu, yra 
vertas tiek, kiek asmuo, kaip 
protingas ir laisvas kūrinys, 
sugeba įdėti savo kūrybinės 
sielos. 

DABARTINIAI JAV 
ŪKINIAI SIEKIAI 

Žinių tarnybos priešiškumas 

Rimties valandėlei 
TO NEGALIMA UŽMIRŠTI 

Ne darbas , kuris tik ekono
miškai apsimoka, bet darbas, 
kuris daro žmogaus gyvenimą 
gražesnį, malonesnį, tobu
lesnį, y ra vertas tikros darbo 
šventės. Kiekvienas darbas, 
nepaisant, kuriai sričiai jis 
priklausytų, yra palaima žmo
gui ir žmonijai. J i s pagaliau 
išlaisvina žmogų iš savanau
diško užsidarymo nuo socia
linio gyvenimo, reikalingo 
žmonijai. 

Yra t a m tikra prasme dar
bas net liga, kentėjimas, 
senatvė. Ekonomiškai pelno 
tai neduoda, kar ta is net rei
kalauja kitų nuolatinės pagal
bos, bet ta i vertinimas paties 
žmogaus. Tai sujungia žmogų 
su visa bendruomene tautoje, 
sujungia ir su visa žmonija, 
dirbančia ir kenčiančia. Gyve
nimas n ė r a tik pavasario žie
dai, bet ir rudens audros ar 
žiemos šalčiai. Bet tie, kurie 
gyvena pavasar į a r vasarą, tu
ri savo darbu palaikyti ru
dens ir žiemos sulaukusius. 
Tik tuo atveju darbas yra 
šventas, nes iš jo gyvena žmo
nija. 

Vatikano II susirinkimo 
pastoracinėje konstitucijoje 
"Bažnyčia dabartiniame pa
saulyje" išreikšta ta žmogaus 
vertė, kuri yra susijusi su jo 
darbu, su jo tobulybe ir kūry
ba, su jo socialine prigimtimi. 
Žmogus "pats apie save yra 
pareiškęs ir tebereiškia įvai
rių, net viena kitai priešingų 
nuomonių. Dažnai jis iškelia 
save kaip absoliučią normą ar
ba nusmukdo iki beviltišku
mo; todėl abejoja ir nuogąs
tauja" (n. 12). Bet "Pačia savo 
prigimtimi žmogus yra visuo
meninė būtybė; todėl be san
tykių su kitais negali nei gy
venti , ne i išplėtot i s avo 
gabumų" (t.p.). J i s negali nei 
atsižadėti kitų pagalbos, nei 
pasilikti tik savo jėgoms, tar
tum būtų visai nepriklausąs 
niekam ir neįpareigotas nie
kam padėti . 

Tai ir supran tama jo parei
ga dirbti ir laimėti. Laimėti 
galima tik darbu.Bet negali 
būti vienintelis žmogaus sie
kimas p a t s darbas . Jis yra 
tobulinimas gamtos daiktų, 
kurie yra tik įrankiai žmogui 
gyventi ir kūrybiškai reikštis, 
kad gyvenimas būtų geresnis 
pačiam dirbančiam ir kitiems 
žmonėms. "Iš čia kyla kiek
vienam pareiga dirbti ir taip 
pat teisė turėti darbą. O visuo
menė iš savo pusės, žiūrėda
ma esamų aplinkybių, turi sa
vo n a r i a m s p a d ė t i 
pakankamai darbo rasti" (n. 
67). "Kadangi ūkinė veikla 
dažniausiai atliekama jung
tiniu žmonių darbu, netei
singa ir nežmoniška ją taip 
pavidalinti ir tvarkyti, kad bet 
kuriam darbininkui neštų ža
los" (t.p.). Ir tai pabrėžiama 
kaip tik dėl to, kad žmogus 
darbu nebūtų skriaudžiamas, 
bet taip pat, kad žmogus neiš
naudotų savo artimo — kito 
žmogaus. 

Kas ka lbama apie visuo
menę ir darbininką, tai kalba
ma apie jungtines pajėgas, ku
rių reikia darbui organizuoti, 
darbu pasirūpinti , kad paski
ras žmogus ir jo šeima turėtų 
iš ko pragyventi . Darbas yra 
pareiga, bet ir teisė jį turėti. 
Tuo turi rūpintis pats žmo
gus, turi rūpintis ir valstybė ar 
organizuota visuomenė, nes ji 
yra atsakinga už žmogaus ge
resnį gyvenimą ir ateitį. Tegul 
bus Šv. Juozapas pavyzdys 
darbininkui, darbdaviui ir 
valstybei, nes jame susijungia 
siekiamasis darbo kūrybiš
kumas. pr. GT. 

Šiemet ir vėl rinkiminiai me
tai. Kartu politikos labui melo ir 
apsijuodinimo laikas, kalbant 
žargonu, "open season" metas, 
kai visokios niekšybės pavėli
namos, nelyginant nugalėtą 
priešą baudžiant. Ką dabartinė 
vyriausybė bedarytų ir ką belai
mėtų, didelė dauguma žinių tar
nybos reikalus nušviečia arba 
neigiamai, arba, kaip didelį in
fliacijos sumažėjimą, nutyli. 
Vyriausybė puolama dėl aukš
tų palūkanų, nedarbo, ginklavi
mosi ir dėl energijos paieškų ir 
vys tymo. Kai kurie nau-
jienininkai, nors daugiausia 
netikintieji, jaučia kažkokį kal
tumą, bene dėl JAV vis dar ne
menkos galios. Kiti jų tiesiog ne
nori JAV augimo. Priešingai 
dabartinė vyriausybė nori stip
rios valstybės. Tokia valstybė 
turi būtinai augti ūkiškai, kartu 
ir kariškai, kad priešiškos vals
tybės negalėtų tam augimui ke
lio pastoti. Pirmoj eilėj turi būti 
nugalėtos infliacija, aukštos 
palūkanos, nedarbas, energi
jos trūkumas ir nepakanka
mas apsiginklavimas. 

Kok i e g i y r a t ie 
mūsų nuo ta ikų 

l ipdytojai 

Reikalą kiek daugiau nušvie
čia neseniai paskelbti 1979 ir 
1980 tyrimai, atlikti S.R. Lich-
terio ir S. Rothmano, globojant 
"Tarptautinės kaitos tyrimų 
institutui Kolumbijos univer
sitete". 

Naujienininkų 75% baltieji 
vyrai tarp 30 ir 40 metų am
žiaus, 20% moterys ir 5% nebal
tosios rasės žmonių. Trečdalis 
per metus uždirba daugiau 50,-
000 dol. Du penktadalius jų pri-
peri N.Y., N. Jersey ir Pennsyl-
vania. Dauguma jų tikybai 
atšalę. 86% jų retai arba niekad 
nelanko pamaldų.54% yra kai
rieji, 19% pasisako esą dešiniai
siais, o iš šių tik 8% — konser
v a t y v i a i s . D a u g u m a s jų 
demokratai: 94% balsavo už 
Johnsoną,87%—užHumphrey, 
81%—užMcGovernąir81%—už 
Carterį. 

Didele dauguma jie pritaria 
abortams, moterų teisėms, lytiš
kai laisvei, triukšmingoms de
monstracijoms ir aplinkos ap
saugai. Daugiau nei pusė jų 
galvoj a, kad J A V išnaudojaTre-
čiąjį Pasaulį, yra tionykščio 
skurdo priežastis. JAV gamtos 
turtų naudojimas jiems yra 
nemoralus dalykas. Kaip jie to
kį galvojimą suderina su ištai-

LEONARDAS DARGIS 

gingu, didelių uždarbių rei
k a l a u j a n č i u g y v e n i m u , 
neaišku? Už tai moralu airiu-
kus papirkti anglų karius 
akmenimis apmėtyti, kad būtų 
ką fotografuoti. 

Naujienininkai neretai už
dirbdami milijonus bei turė
dami savo rankose pagrindines 
žmonių įtakojimo priemones, 
pasidarė nepaprasta jėga, kiti 
sako, ketvirtąja JAV valdžia. 
Tai ne viskas. 

Nauj ienininkai tur i 
d a r ir didžiai gal ingų 

ta lk in inkų 

Jų polinkį blogoms naujie
noms, aišku, išnaudoja gerai or
ganizuoti socialistai ir ko
munistai, parūpindami blogų 
naujienų su kaupu. Štai dėl ko 
savaitėmis girdime ir matome 
keliasdešimties narkomanų 
"puolamas" atomines jėgaines 
ir tik skystus pranešimus apie 
mūsų tautinių šokių, dainų ir ki
tokius pavyzdingai organizuo
tus masinius pasirodymus. 

Atsimename gi pagaliau ke
lias pristipusias žuvytes, kurių 
garbei buvo sustabdyta užtvan
kos statyba po to, kaiį ją jau bu
vo įdėta 100 mil. dol. Žinių tar
nyba iš to padarė tautinį 
žūtbūtinį reikalą ir mus apie tai 
"švietė" bene porą metų. 

Hollywoodo vaidilos - žvaigž
dės, kurių neretas narkotikais 
priešpiečiauja, turi pakanka
mai žinių tarnybos rėmėjų.Jų 
sąjungos pirmininkas net suor
g a n i z a v o EI Sa lvadoro 
komunistams piniginę pa
ramą. 

Neva gamtos sargai arba 
Naderio plačiai paplitusi gru
pė, remiama nemažo skaičiaus 
universitetų profesūros bei stu
dentų, visur prisistato, kur gali
ma sutrukdyti, arba bent šulė 
tinti pramoninių žaliavų bei 
energijos paieškas, siekiant ga
mybos sulėtinimo- Aliaska yra 
566,000 kv. myl. dydžio. Iš jų 
Prudhoe Bay naftos laukai tesu
daro 400 kv. m. Visa kita dar tik 
pradėta tyrinėti. Manoma ta
čiau, kad Aliaskoj gali būti bent 
50 bil. stat. naftos rezervų, o gal 
net ir 200 bil., kai Prudhoe Bay 
teturi 10 bil. Nei kalbėti neten
ka, gamtos sargams tokia dova
na JAV nepakeliama kančia ir 
jie jau ne nuo šiandien rūpinasi 
Aliaską paversti parku. Įdomu, 
kaip jie mano po tą parką važi
nėti neapsirūpinę nafta? 

Kai garsus 
profesorius paka lba 

Apie ūkinius reikalus mėgsta 
daug kalbėti ir istorikas A. 
Schlesingeris, buvęs artimas 
prez. Kennedžio patarėjas. J is , 
būdamas kraštutinis liberalas, 
jau prez. Carterio nevirškino, jo 
nuo respublikonų beveik nesky
rė. Infliacija visgi ir jam pa
vojinga. Iš jos jis temato tik vie
ną išeitį — uždarbių ir kainų 
užšaldymą. Žinoma, toks užšal
dymas turįs būti inteligentiš
kas, ne tokį, kokį įvedė prez. Ni-
xonas.Kitokio pobūdžio inflia
cijos mažinimas ne tik negeras, 
o tiesog pavojingas, surištas su 
socialine įtampa ir klasių prie
šiškumu, nes, ją mažinant cent
rinio banko ar vyriausybės po
litika, kaina pasidaranti per 
aukšta. Jos aukštumą pagal jį 
įrodęs W. Helleris 1980 kovo 
mėn., kai infliacija siekė per 
20%, apskaičiuodamas, kad v ie 
no nuošimčio pagrindinės in
fliacijos minėtomis priemonė 
mis sumažinimo kaina esanti 3 
mil. naujų bedarbių ir 200 bil. 
dol. BTP sumažėjimo. 

Didesnio nusikalbėjimo ne
reikia, nes šiandien infliacijos 
teturime 3%, o BTP dabartinis 
dol. dar beveik nespėjo sumažė
ti. Nedarbas pakilo, bet iki šiol 
apie 1,5 mil. iš viso, ne dešim
timis milijonų, kaip pranašau
ta. 

Tuo pačiu metu apie infliaciją 
kitaip pašnekėjo F. Leutvrileris, 
Šveicarijos centrinio banko val
dytojas. Pagal jį JAV reikalin
gos žymesnio ūkinio smukimo, 
kuris nebūtų per trumpas, kad 
naujas kilimas neprasidėtų su 
per aukšta infliacija. Infliacijos 
JAV reikiamas neapvaldymas 
būtų pražūtingu ir JAV ir ki
tiems kraštams. Istorija pilna 
socialinių ir karinių konfliktų, 
atsiradusių nuvertinus pini
gus. Jei Vokietija 1920 dešimt
mety nebūtų pergyvenus negir
dėtos infliacijos su milžinišku 
nedarbu, tai nebūtų buvę nei na
cių, nei Hitlerio, o gal nė II pas. 
karo. 

Tačiau jis pasitiki JAV galia 
ir jos žmonių dvasia, kaip gėrio 
jėga pasauly, ir dėl to nori s t i p 
rių JAV, stipraus jos ūkio ir s t i p 
raus dolerio. 

Niekšu p a s i d a r i u s i a m 
žmogui sunku tapti geru: iš 
vyno lengva padaryti actą, bet 
ne iš acto vyną. 

Rueckert 

Lietuviai katalikai nuo se
niausių laikų Dievo Motiną 
Mariją ypatingai mylėjo, ger
bė ir jos užtarimo šaukėsi. Vi
sas penktadalis Lietuvos šven
tovių (152) dedikuotos Marijai. 
Mūsų koplytėlės ir kryžiai iš
puošti jos statulėlėmis. Nebu
vo namų be jos paveikslo. Re
t a š v e n t o v ė ne tu r i j o s 
altoriaus. Beveik kiekvienas 
lietuvis kat. įrašytas į dvi jos 
vardo brolijas — Rožinio ir 
Karmelio škaplieriaus. 

Marija yra didžioji padėjėja 
išganymo darbe ir galinga už
tarytoja pas Dievą. Ypač sun
kiais laikais šauktasi jos pa
galbos. 17-me amžiuje Lietuvą 
ištiko baisi nelaimė. 1655 m. 
rusų kariuomenė užėmė Vil
nių, jį baisiai sunaikindama ir 
apiplėšdama. Vėliau ji nute-
riojo Kauną ir Gardiną. Visa 
Aukštaitija dejavo žudoma ir 
naikinama. Tuo tarpu Žemai
tijoj šeimininkavo žiaurūs šve
dai. Tai matydamas, karalius 
Jonas Kazimieras, patartas 
Gniezno arkivyskupo, 1656 m. 
Lvove, dalyvaujant vysku
pams, kunigams, senatoriams 
ir daugybei šiaip jau tikinčių
jų, pavedė Lietuvos — Lenki
jos valstybę Švč. Mergelės glo
bai, paskelbdamas ją visų savo 
valdomų žemių Globėja ir Ka
raliene. Paaukojimo akte ran
dame įsidėmėtinus žodžius: 
"Kadangi su didele širdgėla 
aiškiai matau, jog už mano ka
ralystės vargšų dejavimus ir 
valstiečių priespaudą tavo Sū
nus, teisingasis Teisėjas, per 7 
m. mums siunčia maro, karo ir 
kitų nelaimių rykštes, pareiš
kiu ir žadėte pasižadu su vi
sais luomais, kad, grįžus tai
ka i , bus imtasi visokių 
priemonių toms nelaimėms pa
šalinti ir bus pasirūpinta, kad 
manosios karalystės žmonės 
būtų laisvi nuo neteisingų sun
kenybių ir suspaudimų". 

Popiežius Aleksandras VII 
pagyrė tą pasiaukojimą Mari
jai. Tada mūsų tėvynė stovėjo 
ant bedugnės krašto. Kokie 
buvo baisūs tie rusų ir švedų 
okupacijos laikai Lietuvoje, tai 
matyti iš jėzuito Pr. Šrubaus-
kio (1680) istorinės giesmės 
"Giesmie ciesu praėjusiu Lie-
tuvvoy", kurią jis įdėjo į savo 
giesmyną "Balsą szirdies". 
Padarius taiką su švedais 
1660 m. Olyvoje, vėliau su ru
sais karo paliaubas, į kraštą 
grįžo taika ir dingo baisios ne
laimės. 

Antrą kartą Lietuva paau
kota Nekalčiausiai Marijos 
Širdžiai 1951 m. gegužės 13 d., 
kai mūsų tėvynę slėgė baisi 
komunistinės Rusijos okupa
cija, kuri nežinia kada baig

sis. Paaukojimą atliko Romo
je, Šv. Kazimiero kolegijos 
koplyčioje, arkivyskupas dr. J . 
Skvireckas, vysk. dr. V. Briz-
gys, vysk. dr. V. Padolskis ir 
vysk. dr. Pr. Bučys. Vyskupų 
rašte lietuviams katalikams 
sakoma: "Ir mes, Lietuvos 
vyskupai, dvidešimt penke
riems metams praslinkus nuo 
tos dienos, kada buvo įsteigta 
pirmoji, savistovi, tik nuo 
Apaštalų Sosto priklausanti 
Lietuvos bažnytinė provinci
ja, atsiliepdami taip pat ir į jū
sų pageidavimus, pareikštus 
mums ar tai jūsų pačių prašy
mais, ar atsiųstus per jūsų 
dvasinius vadovus, ir reikšda
mi giliausius mūsų pačių troš
kimus, čia susirinkusių, prisi
m i n d a m i mūsų K a u n e , 
iškilmingame Eucharistinia
me kongrese, padarytą Lietu
vos pasiaukojimą, dabar taip 
pat iškilmingai aukoti Nekal
čiausiai Marijos Širdžiai visą 
mūsų Tėvynę Lietuvą, visus 
jos sūnus ir dukteris katali
kus, kur jie bebūtų, patys save 
asmeniškai ir visus mūsų arti
muosius, amžinai pavesdami 
Nekalčiausios Marijos Širdies 
globai ir valiai". 

Marija, apsireiškusi vaike
liams Fatimoje 1917 m., ragi
no prie tos rūšies pasiaukoji
mo, prie atgailos, dažno 
rožinio kalbėjimo, pirmųjų 
penkių mėnesio šeštadienių 
pamaldumo praktikavimo. J i 
pareiškė, jei žmonės nepasi
taisys, nedarys atgailos, visą 
pasaulį pavergs komunizmas. 
Bažnyčią ir tikinčiuosius iš
tiks baisus persekiojimas, net 
kai kurios tautos žus .Argi ne
matome kaip komunizmas ple
čiasi, kaip valstybė po valsty
bės netenka demokratinės 
santvarkos ir jose įsigali ko
munistų partijos valdžios, 
kaip komunistinė Rusija, kal
bėdama apie nusiginklavimą 
ir taiką, tapo labiausiai apsi
ginklavusia valstybe. 

Tik vienas Dievas tegali iš
gelbėti žmoniją nuo komunis
tinės vergijos. Maldaukime jį 
pagalbos per Marijos užtari
mą. Gegužės mėnuo teesie 
karštų maldų ir atgailos mė
nuo, o ypatingos atgailos ir 
permaldavimo pamaldos te
įvyksta gegužės 13 d. (arba se
kantį sekmadienį) kiekvienoje 
šventovėje, teįsijungia į tą 
maldos žygį kiekviena liet. ka-
tal. šeima ir pavieniai asme
nys. Mūsų tėvynė Lietuva yra 
atsidūrusi mirtiname pavoju
je — okupuota, rusinama, 
skandinama degtinės tvane, 
vedama prie išsigimimo, ti
kintieji persekiojami,bruka-
mas ateizmas. K j Gutas 
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Visas auklėjimas prasideda 
nuo paklusnumo. 

Fr. Nietzsche 

Kalbėti — gamtos noras, 
tylėti — išminties. 

Prestwich 

Rūta užmerkė akis, įtampa atslūgo, rankos 
suglebo ir nukrito šonais. Aš nekvėpavau. Pašir
džius nudiegė nesuprantamo liūdesio jausmas — 
stovėjau pastiręs ir nežinojau, ar ploti ar sušukti 
valio. 

Ji vikriu judesiu prišoko prie manęs, apkabino ir 
pravirko. 

— Rūta, kas yra? 
Pakėlus akis, nusišypsojo, nubraukė ašarą ir 

pasakė: 
— Dabar matai, koks sunkus aktoriaus gyve

nimas. Vaidinti — reiškia atiduoti viską, ką turi. Ar 
tu žinai, kiek aktorių išprotėja? 

Ak ta geltonplaukė raganėlė! J i vaidino tikrai 
karališkai. 

— Dabar stiprios kavos, kad nervai atsileistų! 
Atsisveikinome vėlai, ir kai tarpduryje laikiau ją 

stipriai savo glėbyje, ji pasakė: 
— Vytai, a š tau turiu staigmeną, bet pasakysiu 

tik rytoj. 
— Ir aš turiu, — atsakiau, — galiu pasakyti šį 

vakarą. 
— Ne, — ji uždengė delnu mano lūpas, ir a š 

tyliai išėjau. 
Rūta, aš tave myliu — štai ką norėjau pasakyti, 

bet ji neleido. Užsispyrusi mergiotė. 
Visu keliu atgal galvojau apie ją, o vaizdą įky

riai temdė įstaiga, kurioje kasdien turėjau registruo

tis. Dar šešios dienos, o kas paskui? Ne, aš ilgiau 
negaliu savęs apgaudinėti šia iliuzija. Rūtai negaliu 
daugiau meluoti: juk buvau įsimylėjęs. 

Grįžęs į viešbutėlį, atsiverčiau užrašų knygutę ir 
išsukau telefonu tolimojo atstumo numerį- Žinau — 
jis kolios mane: jau gerokai po vidurnakčio. 

Brrr... brrr... šššbrrr... Pagaliau! 
— Heilo! 
— Heilo, Bill! 
— Kas ten? 
— Tai aš, Vytautas Gavėnas. Ar jau pamiršai: 

numeris NA 31109. 
— Vytautai, iš kurios pasvietės skambini? Mes 

išekome tavęs visą dieną... 
Ketvirtoji 

— Už septynių valandų būsime namuose, — jis 
dar prideda. 

Automobilis staiga sustoja, ir tik dabar sumoju, 
jog šie žodžiai ne ragelyje, o iš šalia sėdinčio lūpų. 

— Aha... 

Bill iššoka iš mašinos, rangausi laukan ir aš. 
Motelio pasienyje kaista manasis automobilis, priei
nu prie jo, atrakinu duris ir įmetu ten megztuką. 

— Aš tuoj, Bill. Tik susirinksiu savo daiktus ir 
atsisveikinsiu su šeimininku. 

Kambarėlyje, tiesą sakant, beveik nieko nėra: 
visa mano manta mašinos užpakalyje. Neturėjau 
progos jos perkelti į kambarį- Ant lovos užmestos 
šviesios kelnės ir pora kojinių. Aha, ir švarkas tebe
kaba ant praustuvės. Pravirose veidrodžio durelėse 
guli elektrinė mašinėlė. Beje, aš nuo vakar vakaro dar 
nesiskutęs, reikėtų perbraukti smakrą ir nusiprausti 
šaltu vandeniu. 

Prieinu prie veidordžio, keliu ranką lentynėlėn, 
bet akys sustoja kitur. Švarko atlape kyšo ilga 

plunksna, išmarginta raudonais ir mėlynais dry
žiais. 

— Tai karo spalvos, — rimtai aiškino šešiametis 
indėnukas ir paprašė už ją pusdolerio. 

Pakliuvome. Rūta davė berniukui dolerį, ir tą 
pačią minutę prie vartų subėgo visi indėnų rezervato 
vaikai. Mažyliai įniko siūlyti margų plunksnų, diržų, 
sagių — vos išsisukome. Mudu tik norėjome apžiūrėti 
apačų genties kaimelį... 

Ištraukiu plunksną ir numetu ant stalo, kam ji 
man reikalinga? Pirštai virpa, gniaužiu juos į 
kumščius ir spaudžiu prie smilkinio. 

Kaip neseniai tai pralėkė, vos prieš dieną. 
Vakar... 

Mudu kūrėme raitytu laukų keliu, Rūta rodė kryp
tį ir aiškino apie genties vadą Juodąjį Buivolą. O man 
rūpėjo visai kas kita. Norėjau ištarti vakar vakare 
nepasakytus žodius ir pyniau minty švelnų sakinį. 
Nevyko. Ji čiauškėjo, aš sekiau kelią — visai netin
kama būklė. Kai privažiavome, išsiblaškiau ir pamir
šau, nes akis išplėtęs spoksojau į indėnų spragi
namus kukurūzus, žioplinėjom po skurdžias 
palapines, o vėliau popietės atokaitoje žiūrėjome ritu
alinių šokių. Žiūrovai niūniavo kartu su raudono
džiais monotonišką melodiją, o aš sėdėjau prisiglau
dęs prie Rūtos, glosčiau ilgus jos plaukus ir margąja 
plunksna kutenau rankas. Pro plonus marškinius 
smelkėsi jos šiluma, vos galėjau nurimti. 

— Rūta, ar tu gyventum su manim tokiame indė
nų kaimelyje? Toli nuo visų žmonių. 

— Visada. 
— O kitur? Kitą savaitę vykstu į Frisco, už mėne

sio gal mane iškels Europon. Nežinai, ką darbovietė 
gali sugalvoti. 

— Važiuočiau. Su tavim visur, Vytai. 
(Bus daugiau) 
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 

A. A. DR. STASĮ 
SKAPINSKA 

PRISIMENANT 

Geelonge (Australia) mirė dr. 
Stasys Skapinskas. Jo mirtis 
buvo staigi (širdies priepuolis) 
ir netikėta. Neseniai jis su žmo
na Liuda buvo atvykę į Los 
Angeles aplankyti savo sesers 
V. Paplauskienės ir svečiavosi 
keletą mėnesių. Jis čia aplan
kė daug senų draugų, įdomias 
Los Angeles vietas ir domėjo
si mūsų kultūriniu veikimu. 
Kas jį pažino, pažino kaip ma
lonų asmenį, mėgstantį humo
rą ir šviesiai galvojantį. J i s 
Geelonge lietuvių buvo labai 
mėgiamas ir net 14 metų išbu
vo vietos Lietuvių Bendruome
nės pirmininku. Visus nesusi-
p r a t i m u s j i s t a k t i š k a i 
išlygindavo. Didelis patriotas; 
labai sielojosi Lietuvos reika
lais, buvo veiklus laisvinimo 
pastangose. 

A. a. dr. S. Skapinskas išau
gino gražią šeimą: sūnus — in
žinierius, duktė — diplomuota 
akušerė. Didelių pastangų dė
ka jis gražiai susitvarkė ir ra
miai leido pensininko dienas, 
bet deja Viešpaties planai bu
vo tokie, kad jis mus turėjo pa
likti būdamas vos 68-ių metų 
Los Angeles, atnaujindamas 
pažintis, jis įsigijo daug naujų 
draugų ir su visais mielai 
bendravo. Planavo Australi
jon pasikviesti iš Los Angeles 
naujus ir senus draugus. Pla
navo pagyventi, nes būdamas 
gydytoju mokėjo save prižiūrė
ti. Medicinos mokslus baigė 
Kauno Vytauto Didžiojo uni
versitete. Gydė ne tik žmogaus 

' kūną, bet stiprino ir jo lietuviš
ką dvasią, suramindamas, pa
guosdamas. 

Los Angeles mieste gyve
nanti sesuo Veronika Pap
lauskienė užprašė šv. Mišias ir 
sukvietė savo draugus pasi
melsti už jo sielą. Po to viena-

~me iš geresnių restoranų buvo 
gedulingi pietūs, kuriuos pra
vedė ir maldą sukalbėjo J. Ka
ributas. 

Dr. Stasys Skapinskas nu
liūdime paliko žmoną Liudmi
lą , sūnų. dukrą ir kelis vaikai
čius. Jo gaili visa Geelongo 

• lietuvių kolonija, pasigenda vi
sų kraštų lietuviai. Tau, dr. 

'Stasy, tebūna lengva Australi
jos svetingo krašto žemelė, o li
kusiems nuoširdžiausia užuo-

•jauta. 
J. Kr. 

* 

BIRUTIETĖS DAR 
NEPAVARGSTA 

Prieš dvidešimt penkerius 
metus, 1957 m. balandžio 20 die
ną, maj. Kosto Liaudansko ir 
p. Onos Pulkauninkienės ini
ciatyva, Los Angeles mieste 
įsikūrė L. D. Kun. Birutės d-jos 

„skyrius. Šiandien tas skyrius 
| y r a veiklus ir energingas, tu-
\ rįs arti septyniasdešimt narių. 
iPer tuos 25 metus L. A. Bira-
?.tietės yra suruošusios pokylių, 
7kultūrinių renginių ir geguži
n i ų , kurių visą pelną skiria šal-
r.pai ir paramai. Per tą ketvirtį 
"^Šimtmečio šios darbščios ir 
^energingos Los Angeles lietu-
tvės yra vien vargstantiems pa
rsiuntusios daugiau 15,000 dol. 
„vertės siuntinių, teikusios pa
yramą jaunimo re ika l ams , 
«spaudai ir kt. 
Z Š. m. balandžio 20-tą dieną, 8 
T vai. ryte, Birutietės susirinko 

Sv. Kazimiero lietuvių parapi
jos bažnyčioje pasimelsti už 
skyriaus iniciatorių a. a. majo
rą Kostą Liaudanską, jo mir-

• ties dešimtmečio sukakties pro-
Hga. Po apeigų, pakvietusios ir 
-k i tus šv. Mišiose dalyvavu
s i u s , žemutinėje parapijos sa-
• lėje prie kavutės ir užkandžių 
""prisiminė velionį ir tą dieną 

prieš 25 metus, kai vienuolikai 
asmenų susirinkus, buvo įkur
tas Los Angeles Biritiečių sky

rius. Prisiminimais apie sky
riaus įsikūrimą pasidalino su 
susirinkusiais dvi iš pirmųjų 
vienuolikos narių — Elena 
Skirmantienė ir Veronika An-
drašūnienė. Apie velionį prisi
minimų akimirkas papasako
jo ramovėnai av . kpt. Antanas 
Audronis ir pulk. Jonas And-
rašiūnas. Baigiant velionio 
dukra Elena Skirmantienė pa
dėkojo birutietėms ir visiems 
susirinkusiems už gražų jos tė
velio pagerbimą. 

Šių metų Los Angeles D. L. 
K. Birutės d-jos valdybą suda
ro: Rūta Šakienė, Elena Apei-
kienė ir Filomena Galdikienė. 
Revizijos komisija ir kavos 
pardavinėjimo koordinatorės 
nepailstančios narės Veroni
ka Andrašūnienė ir Janina 
Radvilienė 

(rs) 

Mjr. P e t r a s Starevičius,su-
laukęs 90 metų amžiaus (pla
čiau buvo balandžio 24 d. lai
doje). 

ALTO VE IKL A 
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Los Angeles skyriaus valdyba 
praeitos kadencijos bėgyje su
ruošė net septynis renginius, 
kurių Vasario 16-tos minėjimą 
ir Lietuvos pasiuntinybės rū
mų remontui lėšų telkimo po
pietę ruošė drauge su LB Va
karų apygardos skyriumi ir 
vietine Tautos fondo atstovy
be. 

Š. m. balandžio 18-tą dieną 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos mokyklos patalpose įvyko 
met. Los Angeles Alto narių 
susirinkimas. Valdybos rinki
mams nebekandidatavo sky
riaus pirmininkas Feliksas 

G A L A T S I L I E P T Ų 
SĄ2INE.. . 

Prieš mane an t stalo guli tik 
ką paštu atėję du pranešimai. 
Vienas, kad sekmadienį, ba
landžio 25 d. po Mišių Lietuvių 
misijoje Washingtone bus ro
domas kun. A. Kezio filmas 
apie a. a. Stasį Barzduką, kad 
velionio įnašą mūsų tautai pri
statys Vytautas Volertas, o Ar
vydas Barzdukas pasidalins 
prisiminimais apie savo miru
sį tėvą. 

Kitą pranešimą atsiuntė 
Amerikos Liet. katalikų tarny
ba iš New Yorko, kuriame iš
dėstomi jos darbai, nuopelnai, 
ateities siekiai ir, žinoma, kar
tu prašoma piniginės aukos. 
Įdomu, kad pranešimo viršely
je surašyta tai, ko Amerikos 
Lietuvių katalikų tarnyba n e 
galės padaryti. Būtent: nepri-
pildys sekmadieniais bažny
čių tikinčiaisiais, nepakeis 
lietuviškos bažnyčios dabarti
nių kaimynų, neatidarys už
darytų parapinių mokyklų, n e 
sugrąž ins parapiečių iš 
priemiesčių, nepadidins pa
šaukimų į dvasinį luomą skai
čių ir t. t. 

. . -
Abu cituoti pranešimai, nors 

ir skirtingu reikalu, tačiau turi 
šį tą bendro. Pirmiausia Mi
šios Lietuvių misijoje Wa-
shingtone prieš pat a. a. Sta
sio Barzduko minėjimą bus 
atnašaujamos lotyniškai ar 
angliškai, nes Washingtone, 
sunkiai susirgus ir ilgai besi
gydant kapelionui kun. dr. T. 
Žiūraičiui, nebėra lietuvio ku
nigo, kuris galėtų Mišias lie
tuviškai atlaikyti. Tokių vietų 
Šiaurės Amerikos lietuvių tel
kiniuose rasime ir daugiau, kur 
ir prie geriausių norų lietuvio 
kunigo neprisišauksi. Reikalai 
negerės, nes ir Amerikos Lie
tuvių katalikų tarnyba prisi
pažįsta, kad ji "nepadidins pa
šaukimų į dvasinį luomą 
skaičių...". Tikėkimės, kad į 
Washingtoną kartu su filmu 
atvažiuos kun. A. Kezys, atlai-

Masaitis ir dar trys valdybos 
nariai. Įskaitant kandidatuo
jančius valdybos narius, buvo 
pasiūlyti aštuoni kandidatai. 
Naujoji valdyba išrinkta slap
tu balsavimu ir tuoj po susirin
kimo įvykusiame posėdyje pa-
s i s k i r s t ė p a r e i g o m i s : 
pirmininkas — Antanas Ma
žeika, vicepirmininkai — An
tanas Skirius ir Rimas Paš-
kauskas, sekretoriai — Elena 
Gedgaudienė ir A. Kungys, iž
dininkai — Ramūnas Bužėnas 
ir Simas Kvečas. 

(TS; 

kys Mišias lietuvių kalba, pa
sakys nešablonišką, jėzuitiško 
svorio pamokslą. Tačiau šis 
mielas ir laukiamas jėzuitas šį 
kartą negalėjo į sostinę atvyk
ti, nes, matyt, kiti reikalai ji 
laiko pririšę. Taip ir nebus sos
tinėje kunigo, lietuvybės apaš
talo, paminėjimo proga galin
čio atlaikyti Mišias lietuviškai, 
nors jo paminėjimą rengia Wa-
shingtono K.L Donelaičio litu
anistinė mokykla, auklėjanti 
būsimuosius Lietuvių bend
ruomenės narius. 

Kažkas, gavęs abu jau cituo
tus pranešimus, prasitarė, kad 
Amerikos Lietuvių katalikų 
tarnyba tegu atlieka gerą dar
bą — atsiunčia lietuvį kunigą į 
sostinę Washingtoną ir kitur, 
kur jų nėra. Klausimas tikrai 
rimtas, bet vargu katalikų tar
nyba jį galėtų išspręsti. Juk ir 
Amerikos lietuvių vyskupas 
V. Brizgys tokios jurisdikcijos 
neturi, o gal jos ir nesiekė. Ar 
nebūtų prasminga tokiais at
vejais belstis į Šiaurės Ameri
koje gyvenančių lietuvių kuni
gų sąžinę? 

Kai spaudoje skaitome ko-. 
respondencijas iš "saulėtos 
Floridos", kartais net pavydi
me, koks gražus lietuvių kuni
gų būrys ten užsitarnautai il
sisi. St. Petersburge švenčių 
metu koncelebruoti Mišių kar
tais išeina net po penkis kuni
gus, panašiai ir Marąuette par
ke, kai tuo tarpu kitur yra 
lietuvių telkinių, kur išpažin
ties lietuviškai per metų metus 
neatliksi. Žinoma, kunigas, 
kaip ir pasaulietis, sulaukęs 65 
ar daugiau metų, taigi pasie
kęs jau pensininko amžių, nori 
užsitarnauto poilsio. Tad ir iš
važiuoja į "saulėtas Floridas", 
kur, nors ir būdamas pensi
ninku, dar stengiasi patarnau
ti ir dvasiniuose reikaluose. At
simenu, kai į Chicagą buvo 
atkeltas naujas arkivyskupas, 
a. a. kardinolas J. Cody, tai 

niimimmiimiiinmiiifnimiiiiiiiiitiint< 
Prol dr. BRONIO J. KASLO 

THE BAL1IC NATIONS 
nauja* anglų kalboje veikalas, ku
ri radaro trys dalys. Pirmoji pa-
teikia Baltijos Valstybių istorija 
bei politinę struktūrą, antroji — 
saugumo siekius sritinėje integra
cijoje, trečioji — n D karo įta
kos analizę tautiniu ir tarptauti
niu požiūriu Veikalas gražiai iš
leistas ir tinka bet kokia proga 
amerikiečiams įteikti kaip dovaną 
Kaina $12.00. 320 pusi. Užsakyti 
paitn 
DRAUGAS, 4545 West 6Srd Street 

GUcago, DL 60629 
uBnols gyventojai prideda 60c 

mokea&h) ir persiuntimo išlaidoms 
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prievarta vertė 65 ar daugiau 
metų sulaukusius klebonus bei 
vikarus išeiti pensijon. Tačiau 
dabar, kai kunigų, o ypč lietu
vių kunigų skaičius taip spar
čiai mažėja, a r vertėtų jiems 
taip skubėti užsitarnauton 
pensijon? Tarnyba Dievui juk 
pasirinkta visam amžiui. 

Pažvelkime kad ir į dabar
ties Lietuvą. Ten kunigai, kur 
jų trūkumas vis didėja, dirba 
pastoracinį darbą iki grabo 
lentos. Dirba, susidurdami su 
dideliais varžymais, kliūtimis, 
dažnais tardymais. Tiesa, ten 
yra ir vadinamų altaristų. Bet 
tai tie, kurie nenormaliame gy
venime visai yra praradę svei
katą bei nervus ar kuriems val
džia neduoda leidimų eiti 
klebonų ar vikarų pareigas. 
Tuo tarpu išeivijoje pastoraci
nio darbo naštą, kol pajėgia, 
neša lietuviai vienuoliai. Pa-
žvel omu į daugelio lietuvių jė
zuitų, pranciškonų, marijonų 
amžių. Kun. J . Kidykas jau, be
rods, daugiau kaip 80 m. am
žiaus, tebeina vikaro pareigas 
Clevelando naujojoj lietuvių 
parapijoj. Kun. J. Kubilius, į 
aštuntąją dešimtį įžengęs, te
bevadovauja Montrealio Auš
ros Vartų parapijai, kurią jis 
pats su parapiečių pagalba 
prieš 30 metų pastatė. Tokio 

pat amžiaus kun. J. Borevi-
čius tebevažinėja po lietuvių 
parapijas, vesdamas misijas 
ar rekolekcijas. Pasauliečių ku
nigų tarpe judrus pastoraci
niame darbe tebėra kun. St. 
Yla, nors savo laiku Štuthofo 
koncentracijos stovykloje na
cių buvo gerokai kankintas. 
Tokių pavyzdžių rasime ir dau
giau. Nepasiduoda ir kan. V. 
Zakarauskas. 

Tad čia ir kyla klausimas, 
kaip galima būtų paskirstyti 
lietuvius kunigus ten, kur jų la
bai reikia. Jei to negali atlikti 
kompetentingi asmenys, pvz. 
vyskp. V. Brizgys ar organiza
cijos, kaip Amerikos Lietuvių 
katalikų tarnyba, tai gal atsi
lieptų pačių lietuvių kunigų są
žinė. Tačiau, iš kitos pusės 
žvelgiant, važiuoti į sutrų, 
drėgną vasarų klimatą, į.tokį 

miestą, kuris yra tolokai nuo 
vandenynų, jūrų ir paplūdy-
mių, jau reikia misininko pasi
aukojimo. Taip pat ir tvirto už
tikrinimo, kas tokioje vietoje 
lietuvį kunigą išlaikytų. Pas 
mus sostinėje Washingtone 
kun. dr. J. Žiūraitis, būdamas 
sveikas, atrodo neblogai išsi
laikė: gyvendamas dominin
konų vienuolyne, šalia vietos 
lietuvių kapeliono pareigų, jis 
buvo vienas iš Pentagono ir 
JAV karo veteranų ligoninės-
kapelionų. Į Pentagoną jį vež
davo kariškių šoferių vairuo
jami limuzinai. 

Kaip atrodo, išsilaikyti, pra
siveržti ir net iškilti progų vi
sur yra. Tokios mano mintys 
oficialiai skelbiamuose lietu
viškų parapijų metuose, įžieb
tos dviejų eilinių pranešimų. 

VI. IC 

MARQUETTE BUILDERS 
Mūsų specialybė s t a t y b a ir 

namų permodel iavimas 
Įrengiame 

Vir tuves — Vonias — Poi ls io kambar ius 
Atliekame visus 

Cemento — Mūro — Medžio darbus 
3332 West 6 3 r d S t r e e t 

Tel. 436-1900 arba 349-0612 

AL SASNAUSKAS 

1982 METŲ KELIONĖS 
KELIONĖS I LIETUVĄ: Maskva/Vilnius/Maskva Iš NEW YORK CHICAGO 
Čikagos BOSTON 
Birželio mėn. 13 dVLiepos mėn. 4 d./Rugpjūčio mėn. 22 d. $1130.00 $1285.00 
16-kos dienų kelionės: 
Liepos mėn. 18 d.—Rugpjūčio mėn. 1 d. 
Maskva/VILNIUS/ Maskva/Zurichas/Muenchenas/Zurichas $1580.00 $1735.00 
Rugpjūčio mėn. 8 d.—Rugpjū6o mėn. 23 d. 
Maskva/VILNIUS/Maskva/Roma $1495.00 $1650.00 
Rugsėjo mėn. 19 d.—Spalio mėn. 4 d. 
Maskva/VILNIUS/Riga/Leningradas/Helsinkis $1295.00 $1450.00 

* * * 
KELIONĖ I EUROPA - 15 dienų, Rugpjūčio 16 d.-29 d. 
Vokietija, Šveicarija, Italija ir Austrija $1405.00 $1475.00 
Registracija iki š.m. birželio mėn. 10 dienos 
KELIONĖ LAIVU - 7 dienos, Gruodžio mėn. 4 d. Kainos nuo 
St. Maarten, Martinique, Barbados, St. Lucia, Antigua, St. Tomas $1060.00 iki $1265.00 
„World Renaissance" laivas; Registracija iki spalio 1 dienos 
KELIONĖ I KINIJA — 21 diena, spalio 9-29 d. Kaina iš San Francisco 
3 naktys Tokio, 3 Pekine, 2 Wuxi, 1 Soochow, 3 Shanghai, 
2 Kvveilin, 1 Canton, 4 Hong Kong $2960.00 
VISOS KAINOS PAŽYMĖTOS VIENAM ASMENIUI - gyvenant dviese kambaryje. 

NEDELSKITE REGISTRUOTIS! 
PRAŠOME KREIPTIS DĖL BROŠIŪRŲ APIE VISAS ŠIAS KELIONES - TUOJ 

ATSIŲSIME!!! 
AMERICAN T R A V E L SERVICE BUREAU 
9 7 2 7 South Western Avenue 
Ch icago , I l l inois 60643 tel . (312) 238-9787 

Visos kainos gali keistis dėl skridimų kainų pasikeitimo ir dolerio svyravimo. 

* Finally you can malte unl imited long 
distance calls Irom any telephone to any 
place in the United States, at unheard of 
savings. 
• As a participant in THE 800 CLUB you or your firm will be assigned a toli free number 
that may be used from any telephone in the United States. (Includes pay and out of town 
telephones). 
•To make your long distance call dial the 800 CLUB TOLL FREE NUMBER and give 
the operator the number you vvish to talk with Anywhere in the United States. 

UNLIMITED USAGE: 
Make as many Long Distance calls as you want using the 800 CLUB's high ąuality lines. 
Service is available 24 hours a day, seven days a week. 
• No limit on calls you make. 
• No limit on how long you talk on each call. 

The Cost to Participate: 

$99 a month 
for Residential Unlimited Usage 

$299 a month 
for Unlimited Business Usage 

NO OTHER FEES OR COSTS 
How t o Start Service: 
• The 8 0 0 Club needs your name, or company name, address. telephone numbeT, and 
the first month's fee. 
• The 800 Club can accept only a limited number of participants. So call Toli Free and 
sign up NOW. 
• The 800 CLUB accepts VISA/MASTERCARD. 

! CALL NOW TOLL FREE 
1-8O0-824-7888 I 

I 
I 
j I n G a l i f o r n i a 1-800-8S2-7777—ask f o r Opera tor 73 
• i i« ̂  ai ai ei ai M • • •• • ai ei • tm •• M m • • • •• • • • • •• • • • • • i 
Give the Operator Your Name, or Company Name, address, telephone 

number, and Visa/MasterCard Information, or billing information. 
Your 800 Club Service will begin in a matter of days 

after receipt of payment. 
THE Soo CLUB. 1710 Cottnecticut A v e n u e , N.W. 

Washington, D.C. 20009 
The 800 Club. Inc.. a long distance sharing group 
'Now legal under Federal Communications Commission Tarriffs 

B 
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Redaguoja di. K. A. Dagys 

VARGAS SU TAIS RINKIMAIS 
Kaip žinote arba dar nežino

te, kitą ir dar kitą savaitgalį 
bus lietuviškieji rinkimai. Vi
sam pasauly nuolat kas nors 
renkama ir artėjant tokiems 
įvykiams, esti didelės varžy
bos, propaganda, agitacija, 
platinami lapeliai, kuriuose sa
vos partijos žmonės lyginami 
su angelais ar šventaisiais, o 
priešingos — neverti net vel
nio. Tie cirkai, eitynės, būbnų 
ir trimitų koncertai juk tai la
bai įdomu ir kai kam nau
dinga. 

I reikalą žiūrint kalbiškai, 
lietuviai rinkimams, pasi
rinkimui, rinkėjams ir kitiems 
panašiems atsitikimams vi
sad skyrė daug dėmesio. Di
džiajam lietuvių kalbos žody
ne žodžiui "rinkti" prisirinko 
paaiškinimų net 27 puslapiai. 
Mes tačiau taip plačiai nepasi-
leisim į lankas, jautį griebsim 
už ragų, vadinas, kalbame tik 
apie rinkimus į lietuviškos val

džios rūmus, vadinas, rinksim 
Lietuvių Bendruomenės tary-
bą. 

Mūsų lietuviškieji rinkimai, 
kaip jau neklystantieji įrodė, 
labai netobuli, tiesiog žalingi, 
palyginus su rinkimais "švie
siausioj, demokratiškiausioj 
šaly". Je i kas tuo netiki, gali 
pasiklausti viską žinančių vie
šų ir slaptų anos rytų šalelės 
korespondentų. Jų kai kuriuos 
ir mes gerai pažįstame, jie me
no parodose ir mus pačius kiek
vieną sykį fotografuoja ir nuo
traukas nusiunčia ten kur 
reikia. Jie patvirtins, kad 
amerikietiškoji arba lietuviš
koji rinkimų sistema be galo 
netobula. Maskvos tai kas ki
ta. Sakysim, pas mus išsta
tomi du, keturi ar net dešimt 
kandidatų tam pačiam postui. 
Paskui vargas — galvok, už ku
rį balsuoti. Negali net jų pa
klausti, ką jie tau duos, jei bus 
išrinkti. Aišku, kad nei tau al
gą pakels, nei rezidencijos kur 
nors prie Michigano ežero 
nepažadės, net nei pyragėlio su 
razinkom ant stalo nepadės. 

Anoj rytų šalelėj (kaip vadi
nasi? — ot staiga pavadi
nimas iškrito iš galvos!) tai kas 
kita. Pirmiausia kandidatų 
nereikia nei statyti, nei apie 
juos galvoti. Vienas kandida
tas kaip stulpas. 0 kad reikia jį 
išrinkti ir kad jis jau seniai iš
rinktas, nesvarbu. Tu tik turė
si per šešis mėnesius, jei ne
daugiau, po darbo, vietoj 
poilsio, kas antrą vakarą po 
tris ar keturias valandas išsė
dėti kur nors salėje ir klausyti 
vieno, antro ar daugiau kal
bėtojų, naujo tikėjimo skel
bėjų. Gal kada koks žioplesnfs 
politrukas ir išsitars, kad anas 
Ivanas ar Leonidas jau dabar, 
iš anksto surinko 99.98 proc. 
visų balsų, o balsavo šioj apy
linkėj 102.12 proc. visų didelių 
ir mažų kolchozininkų. Koks 
patogumas ir kokia demokra
tija! 

Bet jeigu tau atsitiks netikė
ta nelaimė, tu netyčia pradė
tum susirinkime kliedėti ir nei 
iš šio nei iš to pasakytum, kad 
niekas apylinkėj nepažįsta 
Ivano, o vietoj jo mes statom 
va, štai, kad ir kolchozo pati
kėtinį Joną... Saugokis! Pir
miausia tau bus pasakyta, kad 

čia ne Smetonos laikai, kad ga
lėjai rinkti vieną iš trijų, ir ne 
Amerika, kur gali siūlyti ką tik 
nori, pasakys, kad tu tikras 
glušas, nieko neišmanai, kad 
kandidatas jau Kremliuj iš
rinktas, kad čia laisviausias 
pasauly kraštas, kad gali ir 
turi rinkti štai tą Ivaną, o jei
gu ir dar nesupranti, tai tave 
reikės izoliuoti, kad ir daugiau 
ko neužkrėstum savo nežinoji
mu. Gailėkis ir prisipažink prie 
suklydimo, tai bausmė bus 
sumažinta nuo septynerių iki 
pusseptintų metų. 

Kai taip galvojame apie 
tobuliausius rinkimus, verta 
dar grįžti prie mūsų labai neto
bulų rinkimų. Netobuli jie 
svarbiausia todėl, kad kiek 
beišstatytum kandidatų, kaip 
apie juos kalbėtum, visų iš
rinkti negalima ir gana. Nors 
tu galą gauk! Jeigu ren
kamasis neišrinktas, o jis bū
tų ambicingesnis negu pats 
sveria, tai vargas ir jam, ir 
jiems už jo nugaros. Jeigu taip 
atsitinka, pvz. Lotynų Ameri
koj, neišrinktieji tuoj griebia 
šautuvus ir tankus ir verčia 
tuos, kuriuos liaudis išrinko. 
Pas mus, kaip žinome, medžio
klinį aprūdijusį šautuvą dar 
vienas kitas turi, bet kas tau 
tanką. O be tų ginklų kaip gi 
nuversi lietuvišką rinktą val
džią. 

Bet nenusiminkim. Mūsų 
žmonės labai išradingi. Jei 
neleidžiama šaudyti iš patran
kų ar mūrus griauti tankais, 
tai jie išrado kitą subtilesnį 
ginklą, nemažiau pavojingą ir 
dar piktesnį, užnuodytom kul
kom užtaisytą. Kaip reikia tuo 
ginklu kovoti ir šaudyti į visas 
puses, pamokė tie keli, kurie 
buvo išėję aukštąją Maskvos 
mokyklą. Pirmiausia, sako, rei
kia tiksliai panaudoti "visų lie
tuvių" spaudą, biuletenius, 
špargalkas, pasirašytas sla
pyvardžiais. Patarimas buvo 
tikrai geras, ir anais metais 
neišrinktieji nepabiro po lau
kus, bet pradėjo vilyčias svai
dyti ir iš dešinės ir iš kairės į 
draugų ir nedraugų laukus, žo
džiu visur, kur tik ne jie ką 
padarė, nors ir geriausiai kas 
darytų. Šiandien jau džiau
giasi, kad ir jie bus įrašyti į 
istoriją, kad liks nepamirš
tami, kaip nepamirštamas išli
ko Čičinskas. 

Baigiant reikia pagirti tuos, 
kurie tąsyk buvo neišrinkti, 
kad po to jie išrado rinkimų bū
dą dar tobulesnį už maskvinį. 
Maskviniai vis tiek žmones 
vargina, nors ir vieną kan
didatą išstatydami, mūsiškiai 
taip reorganizavo balsavimus, 
kad nereikia nė to vieno kan
didato. Nereikia nei balsavi
mo nei rinkimų. "Štai čia, ar 
girdite, netikintieji, yra pir
mininkas vienas, o čia kitas, 
čia tokia ar kitokia taryba". 
Bravo! Maskvai nosį ėmė ir nu
šluostė. Argi Maskva nepasi
mokys iš mūsų tautiečių prak
tikos? Ir sakyk tu man, kad 
mūsų žmonės neturi genialios 
galvos? 

Nors rinkimai ir labai neto
buli, labai toli nuo maskvinių 
ir dar toliau nuo organizuotų, 
bet aš pats eisiu balsuoti. Bal
suosiu už tuos.kurių tikrai nie-

Iš o l a n d ų spaudos 

KAIP PASIDARYTI 
LAIMINGU 

Abraomas jautėsi nelai
mingas, nesuprastas, netur
tingas, su savo gausia šeima 
negalįs sutilpti vienam ma
žam namely ir nuėjo klausti 
patarimo pas viską žinantį, 
išmintingą ir gerąjį rabiną. 

Rabinas sako: 
— Patarimą duosiu, bet turi 

man pažadėti, kad viską ir 
darysi taip, kaip sakysiu. 

Abraomas pažadėjo. 
Rabinas sako: 
— Į savo trobelę iš pašiūrės 

perkelk ir vištas. 
Abraomas perkėlė tris viš

tas. 
Po kelių dienų eina Abrao

mas pas rabiną ir sako, kad po 
to, kai perkėlė vištas, nieko 
geresnio nepasidarė, tik dau
giau šiukšlių ir triukšmo. 

— I gyvenamąją trobelę per
kelk iš tvartelio ir avį. 

Abraomas perkėlė ir avį. 
Po trijų dienų jis vėl eina pas 

rabiną ir dar labiau skundžia
si: 

— Ne tik, kad ne geriau, bet 
dar blogiau. 

— Perkelk po tuo pačiu sto
gu ir savo ožką. 

Perkėlė žmogus ir ožką. 
Manote, kad nuo to pagerėjo 
padėtis? Nelaukdamas nė tri
jų dienų, jis vėl pas rabiną: 

— Nežinojau, kad ožka toks 
pasiutęs gyvulys. Sudaužė 
puodynę, paliejo pieną, meke
na, neduoda miegoti. 

— Turi dar karvę, perkelk ir 
ją-

Sukandęs dantis , bet draus
mingas Abraomas ką gi dau
giau darys, paklausė rabino. 

Jau kitą dieną tekinas atsi
dūrė pas rabiną ir dar už durų 
šaukia: 

— O, aš nelaimingas. Dar 
niekad gyvenime taip blogai 
nėra buvę, kaip šiandien. Ir 
aš, ir mano Mirjam, ir vaikai 
nakvojom lauke. Karvė mus 
užbadytų. Jau baigia krosnį 
griauti. 

— O dabar žinai ką: visus 
tuos gyvulius išvesk lauk. 

Po poros dienų atbėga, šoki
nėja Abraomas: 

— Oi, kaip dabar gera gy
venti! Ačiū tau, rabine. Oi 
kaip gerai! 

kas neišrinks. Gal jie nesu
darys trečios bendruomenės. 
Tik kažin, ar ir vėl prie rinki
minės būstinės stovės anas 
garsus fotografas ir visus įam
žins nuotraukose, kaip kartais 
daro su tais, kurie lanko kon
certų sales ar meno galerijas ir 
skaito ne jo spaustuvėje išleis
tas Maironio ar Naujojo Tes
tamento knygas? 

S a n d ū n ų Nenaudė l i s 

U2AUGO IR 
PRAREGĖJO 

Mokytoja klausia Jonuką, 
gal jis atsimena kokią pasakė
lę apie kates. Jonukas prade
da: 

— Mūsų apylinkėj vienu me
tu atsirado septyni kačiukai. 
Šeši jų buvo partiniai, vienas 
bepartinis. 

— Labai gerai, — pagyrė 
mokytoja. 

Apsilankė mokykloje parti
jos politrukas, tikrindamas 
ideologinį mokinių auklėjimą. 
Mokytoja nori parodyti vaikų 
gerą pasiruošimą ir iššaukė 
Jonuką pasakyti pasakėlę 
apie kačiukus. Jonukas prade- . 
da: 

— Mūsų apylinkėj vienu 
metu atsirado septyni kačiu
kai. Šiandien šeši jų beparti-
niai, o vienas partinis... 

— Kaip tai, — išsigando 
mokytoja, — anąkart sakei 
šeši buvo partiniai! 

— Sakiau, bet per tą laiką 
kačiukai paaugo ir praregėjo. 

SUŽINOJO TIESĄ 
Brežnevas sumanė pats 

aplankyti vieną kolchozą, 
patikrinti, savo akimis pama
tyti nuolat daromą pažangą. 
Pakelėj tas genialusis sekreto
rius pavargo, o gal ir šiaip 
žmogui prireikė pamankštinti 
kojas, liepė sustoti viename 
m a ž e s n i a m e k o l c h o z e , 
neprivažiavus to, kurį rengėsi 
lankyti. Įėjo vyras pas kolcho
zo pirmininką, žinoma, inkog
nito, kad nepažintų. Klausia 
Brežnevas: 

— Kaip yra, kad niekur 
nematau jokio galvijo, kiaulės, 
net vištos? 

— Matot, mums pranešta, 
kad kaimynystėje lankysis 
pats partijos vadas, ta i buvo 
įsakyta iš visų kitų kolchozų 
gyvylius ir mašinas tam 
kolchozui paskolinti. 

LAIKRAŠTIS ATŠAUKĖ 

Dar anais laikais viename 
latvių laikrašty buvo parašy
ta, kad Janis Skunš iš Vent-
pilio neatskiria žuvies nuo 
katino. Janis smarkiai užsi
gavo ir paprašė laikraštį tvir
tinimą atšaukti. Laikraštis ir 
a t š a u k ė , p a r a š y d a m a s : 
„Paaiškėjo, kad Janis vis dėlto 
atskiria žuvį nuo katino". 

DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. gegužės mėn. 1 d. 

Itališko stiliaus skyrybos. 
Iš austrų spaudos 

BAISUS 
NEAPSIŽIŪRĖJIMAS 

Kultūros taryba šiais me
tais buvo labai dosni, paskyrė 
septynias premijas, bet stebė
tina, kad nepaskyrė pačios 
svarbiausios — žurnalistinės 
etikos premijos labiausiam 
vertam "Bendruomenės bal
sui", Amerikos Lietuvių bend
ruomenės (R.) Vidurio Vakarų 
apygardos biuleteniui. Reikia 
tik gailėtis. Juk tam leidiniui 
negali niekas prilygti savo žo
dynu, stiliumi, epitetais, tai
komais "barzdukininkams", 
frontininkams, vienuoliams ir 
kitiems juodašimčiams. Faktų 
interpretavimu, logika, išva
dom ir kitais išradimais juk 
tai unikalus leidinys gal visoj 
mūsų istorijoj, Vilniaus ir net 
Maskvos spauda tik vaikiš
kas žaidimėlis, palyginus, ką 
mūsų šaunios redaktorės su
geba sukurti. 

K I E N O MIRTIES 
J I S LAUKIA? 

Vienas pilietis kasdien perka 
Vilniaus „Tiesą", čia pat prie 
kiosko paskaito, pirmą pusla
pį ir, laikraščio net nepa-
vartęs, jį numeta į šiukšlių 
krepšį. Kioskininkas susi
domėjo ir sykį paklausė: 

— Kodėl tamsta pažiūri, 
paskaitai tik pirmo puslapio 
antraštes ir daugiau nieko? 

— Seku nekrologus. 
— Nekrologus? Nekrologai 

paprastai esti paskutiniam ar 
priešpaskutiniam puslapy. 

— Aš laukiu tokių nekrolo
gų, kurie bus įdėti pirmu
tiniam, stambiom antraštėm. 

TSRS piliečiai turi 
teisę... 

Buržuazinė p ropaganda 
nuolat šaukia apie tarybinių 
žmonių teisių ir laisvių varžy
mą. Tuo tarpu kiekvienas 
TSRS pilietis turi teisę: 

1) kritikuoti Amerikos ir ki
tų buržuazinių kraštų vyriau
sybes ir jų vykdomą politiką, 

2) dalyvauti privalomose ei
senose ir demonstracijose, 

3) ploti susirinkimuose ir mi
tinguose, 

4) skaityti tarybinę spaudą 
(išskyrus senus leidinius bei 
užsienyje leistą literatūrą), 

5) stovėti eilėse prie parduo
tuvių ir bilietų kasų, 

6) neribotais kiekiais pirkti 
degtinę ir kitus alkoholinius 
gėrimus, 

7) balsuoti už nurodytą kan
didatą, 

8 skųsti savo pažįstamus ir 
draugus, 

9) kritikuoti save ir žemiau 
už savo stovinčius bendradar
bius, 

10) ateistiškai auklėti savo 
vaikus, 

11) šmeižti kulto tarnus, 
12) pajuokti religinius įsi

tikinimus bei įžeidinėti tikin
čiųjų jausmus. 

Be to aristokratija turi dar 
visą eilę papildomų teisių ir 
privilegijų, apie kurias eili
niams piliečiams nėra reikalo 
žinoti... 

" A u š r a " Nr . 28 (68) 

Balys Pavabalvs 

TARPE DYPUKŲ 
IR POLITRUKŲ 

Valio dypukai būdo rimto, 
Kur neužmiršta krašto gimto, 
Kur laižo rusiškus padus 
Ir vis galvoja, kad medus! 

Visi už laisvę jie kovoja, 
Ne ten įkėlę savo koją. 
Kartu žygiuoja su kipšu. 
Idealistai — net baisu. 

Valio poetai ir išminčiai, 
Kur pasiduoda Kremliaus 

minčiai. 
Kaip Salomėja, kaip Gira! 
Jei ne "valio", tai bent "ura" 

KOMANDAVO IR 
MIRĖ 

Glasgow. Mirė seniausia 
Škotijos lietuvė 15 kovo. Tai 
E l z b i e t a R a d z e v i č i e n ė , 
sulaukusi 97 metų. Mirė ra
miai naktį miegodama. Iki 
paskutinės dienos dar buvo 
energinga, mylėjo koman
duoti dukterį Adelę, kuri savo 
seną motiną labai rūpestingai 
prižiūrėjo. Prieteliai linkėjo 
jai sulaukti šimto metų, tada 
žadėjo jai iškelti šaunų balių. 
Gaila, kad jų raginimų ne
paklausė. 

" Iše ivių d r a u g a s " , 

Netikėtai prisidėjo dar viena, pati sunkiausia našta — Falk-
lando salos. 

Iš Pietų Afrikos 
spaudos 

Per aukštai buvo užkopęs 

SŪNYS PASIDARĖ 
PIKTESNI 

Gerovės ir sveikatos depar
tamentas skundžiasi, kad da
bar amerikiečiai augina pik-
tesnius šunis nei anksčiau. Iki 
šiol šunys vengdavo kąsti vy
rams, dabar nekreipia dėme
sio, gaus už tai lazda ar ne. 
Kodėl taip? Viena iš priežas
čių, kad dabar padaugėjo di
delių šunų ir, sakoma, ir žmo
nės pasidarė piktesni, daugiau 
erzina šunis. 100,000 suaugu
sių vyrų per metus įkandimų 
būna 1,330. 

a 
Po Vydūno paveikslu baisu 

valgyti mėsą. 
„Mūsų žinios", 1981.XII.20 

AMBASADORIUS 
A P I E 

AMBASADORIŲ 

John J. Louis, ambasado
rius Britanijai, žymus tuo, kad 
jo tėvai įkūrė baldams poli
tūruoti dinastiją (Johnson 
Wax) ir kad jis moka kalbėti 
angliškai. 

Malcolm Toon, buvęs 
Amer ikos ambasador ius 

Izrae ly i r Maskvoj 

Negerk iš avies pėdelės, nes 
pavirsi į avį. 

Dr. J . Adomavičius, 
" D r a u g a s " IV.6 

Iš graikų spaudos 

MALDA BUVO 
IŠKLAUSYTA 

James Carozza iš New Yorko 
dalyvavo miesto maratone ir 
pusiaukely privijo merginą bėgi
kę, kuri ant sportinių marškinėlių 
nugaros buvo išrašiusi: „Leisk, 
Viešpatie, kam nors atsilikus bėg
ti paskui mane ir paskaityti šiuos 
mano žodžius". 

Seattle buvo du labai panašūs 
dvynukai, ir jų mokykloje niekas 
negalėjo atskirti. Tada vienam ant 
marškinių motina išsiuvinėjo: „Aš 
esu Timmi, o jis Tommy". Kitam 
buvo: „Aš esu Tommy, o jis Tim-
my". 

GERAI MOKA 
SAVO KATEKIZMĄ 

— Jeigu tamsta tvirtini, kad 
sovietijoj tokia didelė laisvė, tai 
kodėl tiek daug koncentracijos 
stovyklų? 

— O kaip tamsta manai, kur 
reikėtų dėti tuos, kurie nenori tikė
ti, kad jie gyvena laisviausiam 
pasauly krašte? — paaiškino „Vil
nies" skaitytojas. 
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Brazilijoj kai kur tebeveikia 
įstatymas, kad ilgus plaukus 
dera turėti vienuoliams ir 
ožkoms , todėl policija turi 
teisę sulaikyti kiekvieną hipį 
ir galvą nuskusti. 

Adrija Niurnytė 
JUDUI NEISKARIJOTUI 
Tu priešas tėvynės. Tu vergas likimo. 
Tu šliužas ant tako vilkų raudonų. 
Puotauji, nebodams tautos prakeikimo, 
Prie kruvino stalo naujų Stalinų. 

Dešimtmečiais ėjęs pro dolerių stirtas. 
Lingavęs dvikojo kopūsto galva, 
Šiandieną, į Kremliaus avidę nuspirtas, 
Gėriesi to tvarto kvapu ir spalva. 

Meno muziejų restoranuose 
maistas yra nieko daugiau 
kaip kerštas už meną, kokį tu 
randi ant restoranų sienų. 

Nugirsta Philadelphijoj iš 
WFLN radijo stoties 

R e d a k t o r i ų d a r b a s 
nepavydėtinas. Didžiausias 
sunkumas buvo dirbti su ma
nimi. 

Alicija Rūgytė 

Jaučio saugokis iš priekio, 
mulo iš užpakalio, o moters iš 
visų pusių. 

Venecijos patarlė 

* * * 

Vienas asilas gali sukelti 
triukšmo daugiau negu tūks
tantis lakštingalų. 

Žydų pr iežodis 
— Džiaukitės, vaikučiai, meistras atvyko, vanduo vėl pradės tekėti. 

Zenonas Steinys, "Šluota", 1981 Nr. 23 
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Ū S Ų K O L O N I J O S E 
Kearny, New Jersey 

VELYKINIAI ĮSPCD2IAI 
Velykų šventės šiemet buvo 

įspūdingos. Pati gamta dar ne
rodė gyvybės ženklų, net di
džiosios savaitės pirmomis 
dienomis iškritęs sniegas grei
čiau priminė Kalėdas nei Ve
lykas. Bet orai prieš Velykas 
pasitaisė ir velykinė nuotaika 
pagerėjo. Iš viso, didžiojoje sa
vaitėje bažnyčioje vykusios 
įvairios liturginės apeigos bu
vo gausiai žmonių lankomos. 

Kristaus prisikėlimo iškil
mingos Mišios buvo aukoja
mos sekmadienį 7 vai. ryte. 
Bažnyčia pilnutėlė žmonių. Di
dingai nuskambėjo "Linksma 
diena mums nušvito..." ir ki
tos giesmės. Šv. Mišias ang
liškai aukojo ir džiaugsmingą 
sveikinimo pamokslą pasakė 
klebonas kun. Domininkas Po
cius (Pocus). 

Suma, kuri čia eiliniais sek
madieniais 10 vai. ryto laiko
ma lietuviškai, didžiųjų šven
čių metu (Kalėdos, Velykos) 
iškrisdavo. Visos šv. Mišios 
būdavo laikomos tik angliš
kai. Šiemet, klebono kun. Do
mininko Pociaus patvarky
mu, suma Velykų sekmadienį, 
10 vai. ryte buvo laikoma lie
tuviškai. Šv. Mišias aukojo 
kun. Viktoras Gidžiūnas, 
OFM, o velykinį sveikinimą 
lietuviškai pasakė klebonas, 
kun. Domininkas Pocius. Lie
tuviai parapiečiai dėkingi kle
bonui už naująjį patvarkymą, 
kuris suteikė daug džiaugsmo 
ir šventišką nuotaiką visiems 
lietuviams padidino. 

KITI ĮVYKIAI 
Stasys ir Julija Skripkai Ve

lykų šventėms susilaukė bran
gių svečių. Iš Saudi Arabijos 
atostogų atvyko sūnus inž. Ro
mas Skripkus su šeima. Da
bar lanko gimines. Jau buvo 
sustojęs Chicagoje, o dabar 
svečiuojasi pas tėvus Kearny, 
N. J. Inž. R. Skripkus dirba 
vienoje įmonėje, kuri atlieka 
įvairius techninius darbus 
Saudi Arabijoje. Po atostogų 

- grįš ir vėl į tolimą ir įvaireny
bių pilną Afrikos kraštą. 

Vėžys ir 
rūkymas 

Per 28 metus tarp 1950 ir 1978 
m. bendras vėžio ligos mirtin
gumas J AV-ėse padidėjo tik ne
žymiai. 1950 m. nuo vėžio mirė 
126 gyventojai iš šimto tūks
tančių, 1978 m.—133. Iš visų vė
žio rūšių kiek žymiau pakilo tik 
plaučių vėžio mirtingumas. 
1950 m. plaučių vėžys pakirto 
11 iš šimto tūkstančių gyvento
jų, o 1978 m. 33 (taigi, tris kartus 
daugiau). Kitų vėžio rūšių mir
tingumas net sumažėjo nuo 115 
iš šimto tūkstančių. 1950 m. iki 
100 iš šimto tūkstančių 1978 m. 
Taigi, atrodo, kad plaučių vėžio 
mirtingumas auga kitų vėžio 
rūšių sąskaiton. 

Šią statistiką š. m. vasario 
mėn. paskelbė JAV Vyriausias 
chirurgas. Duomenys aiškina
mi tuo, kad laimėjimai diagno
zavimo ir terapijos srityse su
mažino vėžio mirtingumą tose 
kūno dalyse (pvz., prostata, 
krūtis, išeinamoji žarna), į ku
rias neturi įtakos rūkymas. Tai
gi rūkymas esąs pagrindine 
priežastimi, dėl ko kyla plaučių 
vėžio mirtingumas, kai visų ki
tų vėžio rūšių mirtingumo ro
dikliai smunka. Į) 

TAUTINIS KRYŽIUS 
Bažnyčios šventoriuje, vi

siems matomoje vietoje, pasta
tytas su visais ornamenti
niais papuošimais lietuvių 
tautinis kryžius. Aptvertas lie
tuviška tvorele. Gausūs šviesos 
įrengimai. Kryžius daro didelį 
įspūdį, ypač tamsos metu, kai 
jis skęsta šviesos spinduliuo
se. Daugelis stebisi kryžiaus 
meniškumu ir gėrisi jo grožiu. 
Tai vis dalis lietuviško meno 
šioje Dievo namų aikštėje. 

NAUJI ĮRENGIMAI 
Apsisaugoti nuo įvairių ga

limų apiplėšimų, kurie jau bū
na ir bažnyčiose, parapijos 
klebonas kun. Domininkas Po
cius, bažnyčios komitetui pri
tariant, įrengė aliarminę sis
temą, kur i sujungta su 
bažnyčia, klebonija ir atitin
kamomis apsaugos instituci
jomis. Susidarė nemažai išlai
dų, bet saugumo sumetimais 
šiais laikais toks įrengimas 
yra būtinas. 

KELIONĖS 
Mūsų parapija organizuoja 

kelionę į Europą — Belgiją, 
Vokietiją ir Austriją. Dar yra 
laisvų vietų. Kas norėtų toje 
kelionėje dalyvauti, tesikrei
pia į kleboną Domininką Po
cių (Pocus), tel. 998 — 4616. 

J. Mėlynis 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

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 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

PAIEŠKOJIMAS 
IEŠKAU 2INIŲ APIE SAVO GIMI

NES. Mano prosenelis SOLOMAN 
SABLOVITZ (Sabolevitch, Sablovitch) 
gimė Lietuvoje, Janavoje, 1862 m. spa
lio 25 d. Jei jj kas pažinojo, ar ką 
nors iš jo šeimos ar giminių, prašomi 
man pranešti. Taip pat būčiau labai 
dėkingas jei kas galėtų prisiųsti Jo
navos miesto vaizdo nuotraukų. Ra
šykite DR. BRUCE EPŠTEIN, 9005 
Baywood Park Drive, Seminola Flori
da 33543. 

ATLIEKAME NAMŲ PATAISYMUS 
IR PAGERINIMUS 

PETRAUSKAS CONSTRUCTION CO. 
Skambint po 6-os vai. vakaro 

TEL. — 847-7564 

CLASSIFIED ADS 

E L E S T B O S 
ITEDIMAl — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, ga
rantuotai ir sąžiningai. 
4514 S. Talman Ave. 927-3559 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

• 

« 
: 
• 
• 
: 

VVAGNER and SONS 
TYPEWRITERS AND 

ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 

Virs 50 metų patikimas jums 
patarnavimas. 

5610 So. Pulaski Rd.. Chicago 
Pnone - Ml-4111 

= = = ^ ^ 

T A I S O 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis j Hermaną Deckj 
Tel. 585-6624 po 5 vaL vak. 

Kalbėti lietuviškai 

PACKAGK EXPRESS AGENCY 
MARIJA NORETKIENfi 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekes. Maistas is Europos sandelių. 
2608 W. 69tn Si , Chicago, 111. 00629 

TF.I.KF. 925-2787 

iimiiiiiiiiiiiiimituiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiifliii 
SOPHIE BARČUS 

RADIO ŠEIMOS VALANDOS 
Lietuvių kalba šeštadieniais ir Sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai . ryto. 

Stotis WOPA 1490 A M 
Transliojama iš nuosavos studijos 

Marquette Pke., vedėja Aldona Daukus. 

7159 So. Maplewood Ave. , 
Chicago, EL 60629 

TeL — 778-1543 
nii i i i imiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iuii i i i i i i i i i i i i i i 

V Y B A I I R M O T E R Y S 

RESTORANUI REIKALINGA 

V I R Ė J A - A S 
Brighton Parko apylinkėje ant Archer 
Avenue. Skambint po 4-os valandos 
popiet tel. — 284-5911. 

tel. 284-5911. 

H I S C E L L A N E O I I S 

R E A L E S T A T I 

5SE 

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

Atdara šiokiadieniais nuo £ «aL ryto iki 10 vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 ū 6 

'}\n>ber H©lidays" 
1982 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

iš Bostono/New Yorko 
MASKVA / VILNIUS 

:MIIIIIIUIIillllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIII!llllliillllllllj: 

A. T V E R A S 1 
LAIKRODŽIAI K B R A N G E N Y B E S = 

Pardav imas ir T a i s y m a s ~ 
E 2646 West 69th Street — TeL RE 7-1941 | 
fiiiiiiiiHiiiiiiiuiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiMiiiiiiiiiiiiiHiuiiinsiiir 

gegužes 24 $1135.00 
birželio 2 $1135.00 
birželio 16 $1135.00 
liepos 5 $1165.00 
liepos 19 $1135.00 
rugpiūčio 4 $1135.00 

rugpiūčio 18 (su Ryga) . . $1350.00 
rugsėjo 6 $1171.00 
rugsėjo 15 $1045.00 
rugsėjo 27 $1082.00 
spalio 6 $995.00. 
Gruodžio 27 $995.90 

Prie š ių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, 
su papildomu mokesčiu. Grupes lydės vadovai. MEMBER 

4ŽB& 
Registracijos ir informacijos reikalu kreipkitės i: ^J^ss fe? 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 W . Broadway, P.O. B o z 116, S. Boston. Mass. 02127, TeL (617) 268-8764 

įstaigai vadovauja ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDŽIONAS 
Prices are based on double occupancy and are subject to changes. 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome dokumentus. 

iiiiimiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiii 

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

NOTART PUBLIC 
4259 S. Maplevvood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai. 
MiiimrrmnrnmiiniHiiuuiuinmiiiiiiHi 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

namų pardavimas 
Income Tax, Insurance, Notary Publk 
2951 West 63rd St — TeL 436-7878 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
is mūsų sandėlio. 

GOSIMOS P A R C E L S EXPRESS 
2501 W. 69th S t , Chicago. IL 60629 

SIUNTINIAI 1 UETUV* 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiuiuiiiimiii 

nmnminiHTiniinmnHimmtiuuuiitni 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymą* 
Namą pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-22SS 
fllIlIMIIIIIIIIIIIIIIMliUIIIIIIIIIItlIUIUIMMM 

CO... ^ j f į į j KVIEČIAME BALSUOTI 
BENDRUOMENĖS RINKIMUOSE 

Lietuvių Bendruomenė jau veikia aštuoniolikoje laisvojo pasaulio kraštų. Jos tikslai 
— išlaikyti išeivijoje lietuvybę ir padėti pavergtai tautai atsikovoti valstybinę 
nepriklausomybę, vykdomi konkrečiais lituanistinio švietimo, kultūros ir Lietuvos lais
vinimo darbais, mus visus skatina Lietuvių Bendruomenės veikloje dalyvauti. 

Lietuvių Bendruomenė tvarkosi demokratiškai ir taip kiekvienam lietuviui sudaro 
sąlygas pasisakyti dėl jos veiklos, prisidėti prie jos darbų planavimo, atvirai reikšti savo 
nuomonę ir balsavimo būdu lemti veiklos kryptis. Tai ji atlieka laisvais, lygiais, visuo
tiniais, periodiškai vykdomais rinkimais. 

JAV Lietuvių Bendruomenėje tokie rinkimai j vyks šių metų gegužės 8—17. Bus 
renkama X-toji JAV LB Taryba ir atstovai j 1983 m. liepos pradžioje įvyksiantį Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Vl-tąjj Seimą. JAV LB Taryba paruošia pianus Lietuvių 
Bendruomenės veiklai Amerikoje, o PLB Seimas penkeriems metams nustato visos 
išeivijos veiklos gaires, šios abi institucijos taip pat išrenka tiems planams vykdyti 
pareigūnus — valdybas. Todėl visiems mums turi rūpėti, kad ir j Tarybą, ir j Seimą 
patektų tinkamiausi atstovai, nes nuo jų priklausys labai svarbių reikalų sprendi
mas. Tokie jautrūs ir aktualūs klausimai, kaip lituanistinio švietimo stiprinimas, 
planavimas visai išeivijai veiksmingos bendros politinės veiklos, ieškojimas būdų 
politinę veiklą derinti tarp visų pavergtų kraštų išeivių, artimesni ryšiai su broliais 
okupuotoje tėvynėje, kultūrinis bendradarbiavimas tarp visų laisvųjų kraštų lietuvių, 
turi būti labai apgalvotai ir išmintingai sprendžiami. 

Iš pateiktų balsavimui kandidatų sąrašų matyti, kad visose JAV LB rinkiminėse 
apygardose pasiūlyti jvairių nusiteikimų, ideologijų bei pažiūrų kandidatai. Jie laukia 
visų Amerikos lietuvių paramos — kiekvieno mūsų balso. Kuo daugiau bus balsuotojų, 
tuo išrinktieji atstovai turės stipresnį užnugari ir jaus didesnę atsakomybę, o išeivija 
pasirodys ir ypač pavergtiesiems broliams parodys, kad ji ir po daugelio išeiviško 
gyvenimo metų yra gyva, judri, darbinga ir rūpinasi savo tautos reikalą 

Todėl jausdami savo pareigą bei atsakomybę tautai ir išeivijai ir norėdami iš naujo 
paskatinti Lietuvos laisvinimo bei lietuvybės išlaikymo darbą, nuoširdžiai kviečiame 
visus Amerikos lietuvius dalyvauti šiuose JAV LB X-tosios tarybos ir PLB Vl-tojo Seimo 
atstovų rinkimuose. Pasinaudokime šia demokratiška teise, kuri okupuotiems lietu
viams yra paneigta. Balsuokime rinkimuose ir taip pasitarnaukime bendriems tautos 
tikslams, ypač kai šiais metais JAV Lietuvių Bendruomenė mini trisdešimties metų gar
bingos ir reikšmingos veiklos sukaktį. 

Todėl gegužės 8—17 savo balsais paremkime Lietuvių Bendruo
menės darbą. 

Prel. Jonas Balkūnas 
JAV LB Garbės pirmininkas 

Juozas Laučka 
Ateitininkų Federacijos vadas 

Gintaras Aukštuolis 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Sąjungos pirmininkas 

Sigitas Miknaitis 
Lietuvių Skautų Sąjungos 

Tarybos pirmininkas 

Kornelijus Bučmys 
Darbininko ir Garso Redaktorius 

Bronius Nainys 
PLB valdybos buvęs pirmininkas ir 

Pasaulio lietuvio redaktorius 

VA L O M E 
KILIMUS IB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

.-•-• • - • « » • • • • • < 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, Iii. 60632, tel. 927-5980 

Master Plumbing 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
r vonios kabinetai. Keramikos plyte-
Ss. Karšto vandens tankai. Flood con-

crol Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS — 636-2960 

Atdaras apžiūrėjimui sekmadieni 
nuo 1 i u 4 valandos 
6740 W. 63rd STREET 

Naujas 3-jų butų namas po 3 miega
mus, 1% vonios. 12%% palūkanos. 
Priedai. SKUBĖKITE. 

2 BUTAI — ARCHER IR PULASKI 
Po 6 kamb., po 3 miegamus. Pajamom 
dar 4 kamb. "garden apt." — butas. 
Arti autobuso ir krautuvių. SKUBĖKIT 

2 BUTAI — 62 IR KOUN 

6 ir 5 kamb. ir 3-jų kamb. "garden 
apt." pajamom. Aukštos nuomos. 
Skambinkit dabar. 

2 BUTAI — 59 IR KENNETH 
3, 3 ir 2 miegamieji. 24 metų "young**. 
3 mašinoms "slab". Naujas stogas, 
švarus. Savininkas prašo pasiūlymų. 
SKUBĖKITE. 

OTOUEN FAMILY REALTY 

TEL. 434-7100 

M O V I N G 
a £ R £ N A S perkrauato baldus ir 
kitua daiktua. Ir i i toli miesto lei
dimai ir pi lna apdrsuda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — W A 5-8063 

H E L P W A N T E D — VYRAI 

NEED 

DRAFTSMAN 
for Mechanical Engineering per-
tairring to boilers and aiEriliary 
eąuipment. 

Should be able to develop 
drawinga from sketches, data 
sheeta and instructions given by 
design engineers. 

W r i t e t o 
LEN CHRISTOPHER 

P.O. Box 700*0 
Ft. Louderdale, Fla. 33S06 

Eagle River, Wisconsin 
Retirement and year around recre-

ation community. 
FREE Catalog of Listings 

Call or write: 
ZARTNER REALTY, INC. 

P.O. Box 506-D 
Eagle River, W i s c 54521 

TEL 715—*79-6419 

SAVININKAS PARDUODA 4 METŲ 
SENUMO NAMĄ — 1233 kv. pėdų, 
neskaitant didelį porCių. Salionas, 3 
miegami, didelė virtuve. Cementuotas 
rūsys. Apšild. karštu vandeniu. Prie
kis prie pat Maple Lake-ežero. 2 blo
kai iki krautuvės. $52,500. Paw-Paw, 
Michigan. Kreiptis iki 8 vai. vakarais 
į LAWRENCE LEWGOWD, telefonas 
616—657-2048. 

IiNTJOMOJAMA — 1PB BENT 

UNION PIER — ISNUOM 5 KAMB. 
BUTAS. Sezonui arba savaitėmis. 9700 
Oak ir Berrien kampas. Pusė bloko iki 
Michigan ežero. Chicago} skambint — 
423-9738. 

ISNUOM. 5% kamb. (2 miegami) ap
šildomas šviesus butas 2-me aukšte. Di
deli kamb. Vyresnio amž. šeimai Mar-
quette Parke. Skambint 471-2239. 

ISNUOM. 4 KAMBARIŲ BUTAS 
MARQUETTE PARKE 
Skambint — 422-7554 

IEŠKOMAS VIENGUNGIS VYRAS 
25 iki 50 metų amžiaus, turintis gimi
nių Lietuvoje, kuriuos norėtų aplan
kyti. Kelionė bus apmokėta. Kreiptis į 
BORIS — TeL 702—384-9565 

I E Š K O M A P I R K T I 

Ieškau pirkti lietuvių enciklopedi

jos. Skambint po 8-os vai. vakaro 

TeL — 925-0939 

PIRKSIU GERAM STOVY SOFA k 
2 FOTELIUS. Skambint tarp 

8:30 ir 9 vai. ryto tel. GR 6-0786 

FOR RENT FORD CITY CONDO — 2 
bedrooms, 1% baths, appl., pool, ten-
nis and Carpeting. Tel. 687-1418. 

ISNUOM. 4 KAMB BUTAS su baldais. 
MARQUETTE PARKE 

Skambint 737-6986 

Išnuomojamas 4 kambarių butas pen
sininkams Brighton Parke, 44-ta ir S. 
Maplewood. Patogus. 

Skambint — 927-2237 

ISNUOM. BUTAS SUAUGUSIEMS. 
Vienam ar dviem asmenim. Virtuvė, 
miegamas, salionas ir šildomas užkam-
baris. Vieta Artesian Ave. tarp 61-os 
ir 62-ros. Teirautis telef. — 

925-6126 arba 778-7936 

IEŠKO NUOMOTI 

Vyresnio amžiaus pensininkė ieško 
2—3-jų kambarių buto su virtuve. 

Skambint 815—338-7841 

REIKALINGAS 2—3-jų miegamų kam
barių butas. Naujame name, Marauette 
Parke. Skambint 471-2646. 

ĮVAIRUS DA2YMAS NAMŲ 

NAMŲ DAŽYMAS 
15 LAUKO IR VIDAUS 

Prieinama kaina 
Skambinkite PETRUI 

TELEF. — 8 4 7 - 1 8 8 8 

RemUte tuo* Mzniertua. ka
rte skelbiasi (Ucn. "Drug*". 



tf 
Gegužės 8-tę d., šeštadieni 

8:00 vaL vakaro 
MARIJOS AUKŠTESNIOSIOS 
MOKYKLOS AUDITORIJOJE 

6700 South California Avenue 

nr») t<GRANDINELES" ANSAMBLIO KONCERTAS 
Programoje: Lietuviško tautinio šokio raida nuo kaimo seklyčios iki miesto scenos su 

soL Aldona Stempužiene - Švediene, "Nuo Sudaužtinio iki Kupolinio" — Vadovas Liudas Sagys 

Bilietai gaunami 
GIFTS INTERNATIONAL 
2501 West 71st Street 

Tel. — 4711424 
Ruošia PUS Ryšiu Centras 

" ^ 

j> 

PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENĖS 
SEIMUI ARTĖJANT 

Seimui ruošti komitetas rūpinasi jo pasisekimu 
J. ŠLAJUS 

Šiais metais JAV-se tuo pačiu | PL»B valdyba. Seime teisėtai 

Chicagoje 

laiku vykdomi dveji Bendruo
menės rinkimai, būtent JAV 
Lietuvių Bendruomenės tarybos 
narių ir Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės (PLB) seimo atsto
vų. Ne dažnai šie rinkimai te-
sutampa kartu, kadangi JAV 
LB tarybos rinkimai vykdomi 
kas treji metai, o PLB seimo 

dalyvauja ir Pasaulio lietuvių 
Jaunimo s-gos ir tų kraštų, ku
riuose veikia Jaunimo sąjunga, 
valdybų pirmininkai arba jų ats
tovai. Pirmą kartą V-me seime 
dalyvavo 12-kos kraštų Jauni
mo s-gos atstovai 

PLB nuostatuose sakoma, 
kad PLB-nė yra lietuviška ir 

— kas penkeri. Abejus rinkimus demokratinė. PLB seimas ren 
dabar vykdo JAV LB vyriausioji I ka 5-rių metų kadencijai valdy 

VAIKAI AUTOMOBILIUOSE 
Hlinois atstovų rūmai priėmė 

įstatymą, pagal kurį vaikai, jau
nesni kaip 5 metų, vežami au
tomobily tur i būti saugiai pri
tvirtinti jiems specialioje sėdy
nėje. Nepaisantieji šio nuostato 
tėvai pirmą kartą bus baudžia
mi 25 dol., antrą — 50 dol. To
kia vaikų apsauga išgelbės nuo 
daugelio sužeidimų ir mirčių. 

LĄSTELĖS EKDVfeSE 

Vienas iš suplanuotų Colum-
bia raketos tyrimų buvo paleidi
mas j erdvių orbitą užšaldytų 

MENKAI LŠMOKYTI 

Patikrinus Chicagos valdžios 
miesto 8 skyriaus ir aukštesnių 
mokyklų pirmamečių skaitymo 

| mokėjimą, rasta, kad jie atsili
kę, čia moksleiviai silpnesni 
negu JAV vidurkis. 

NEBEKRINKO VADŲ * 
Chicagos ugniagesiai nebeiš

rinko savo ankstyvesnio pirmi
ninko J. Tebbens ir buvusio vi
cepirmininko W. J. Reddy, kurie 
ugniagesiams vadovavo streiko 
metu. 

Brangiam broliui 
A. + A. 

Dr. VYTAUTUI DAMIJONAIČIUI 
m i r u s , 

reiškiame giliausią užuojautą seseriai dr. GIEDREI 
ŠIRMENTENEI ir jos ŠEIMAI, ir liūdime kartu. 

MILIŲ ir BOBELIŲ ŠEIMOS 

P A D Ė K A 

rinkimų komisija (pirm. K. Jan- bą, kuri vykdo PLB seimo n u t a - , i n k s t ų l&tel"l- Bandymas erd-
rimus ir pagal įstatus atlieka v ė s e b u v o sėkmingas, bet grįžus 

į žemę, buvo nustojęs veikti šal-

< * • ' . 

kūnas) ir visos JAV-se apygar
dų ir apylinkių komisijos. Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
valdyba, artėdama prie penke
rių metu savo kadencijos pabai
gos (baigiasi 1983 m.), jau ruo
šiasi PLB Vl-tojo jseimo suva
žiavimui. PLB valdyba vado
vaujama 18-koj valstybių paskli
dusių lietuvių išeivijai, rūpinda
masi pavergtos Lietuvos laisvės 
ir kitais reikalais, kad paleng
vintų valdybos darbą bei sek-
mingesniam seimo suruošimui, 
šių metų pradžioje valdybos 
pirm. Vytautas Kamantas pa
kvietė dr. Petrą Kisielių suda
ryti PLB Vl-tajam seimui ruoš
ti komitetą ir vadovauti to sei
mo ruošos darbams. 

Dr. Petras Kisielius dar sau
sio pradžioje pasikvietė su PLB 
veikia arčiau susipažinusius ke
letą asmenų, sudarė šį PLB 
VI-jam seimui ruošti komitetą: 
dr. Petras Kisielius — pirminin
kas, kun. J. Borevičius — vice
pirmininkas seimo religiniams 
reikalams, Kostas Dočkus — 
specialiems reikalams, Stasys 
Džiugas — seimo priėmimo rei
kalams, Romas Kasparas — sei
mo leidinio redaktorius, Bronė 
Nainienė — registratorė ir Juo
zas Šlajus — sekretorius. 

į į , . PLB seimui ruošti komitetas 
ZZ. jau turėjo keletą reikšmingų 
.,, posėdžių, kuriuose buvo papla-

nuota seimo ruošos darbai. Bu-
•^ vo priimtas šis seimo šūkis: 
' "Vienybėje su kovojančia tau

t a ! " Nutarta nedelsiant už
megzti ryšius su visomis LB 
kraštų valdybomis ir bendradar

bį, biaujant su PLB valdyba, ruošti 
įvyksiančiam seimui programą. 

— Įvairiems darbams atlikti komi
teto nariai sudaro savo pagelbi-
nes komisijas. Komisijos apim
tų šias pagrindines sritis: švie-

- - timo, kultūros, politikos, jauni-
* mo veiklos, socialinės, ryšių-in-

f ormacijos ir kitas sritis. Komi-
sijos paskirtis būtų paruošti 
seimui projektus, liečiančius vi
sų kraštų išeivijos lietuvių 
veiklą. 

• ?q Į PLB seimui ruošti komiteto 
'*• " posėdžius atvyksta ir II-jų PL 

dienų visų renginių komiteto 
pirm. d. A. Razma ir buv. PLB 

~ T pirmininkas. "Pasaulio Lietu-
'Ą vio" red. Bronius Nainys, kuris 
• savo patirtimi komitetui patel

i s kia praktiškų seimo ruošimo 
darbo minčių. PLB valdybai po
sėdžiuose atstovauja Daina Ko-

^. je lytė . 
PLB-nės atstovai yra renka

mi 18-je valstybių, kuriose veikia 
LB kraštų valdybos, pagal tų 

•i-k raštų nustatytą tvarką ir laiką 
Kur nėra LB-nės, bet jau nuo 
seniai veikia kitu pavadinimu 
centrinė organizacija, su puikiu 
lietuviškų pareigingumu atlieka 
ir LB-nės funkcijas (pvz. Uru-

-** gvajaus Lietuvių Kultūros drau
gija). 

1983 m. įvykstančiame seime 
turės teisę dalyvauti 140 seimo 
atstovų. Jų skaičių nustato 

visas kitas darbo funkcijas. Nu 
girsta, kad dabartinio seimo 
atstovai korespondenciniu balsa
vimu yra nutarę siūlyti VI-jam 
seimui 5-rių metų valdybos ka
denciją sutrumpinti į 4-verių 
metų. 

Tai keletas šalutinių minčių 
apie PLB-nę. O gegužės 8-9 ir 
15-16 dienomis — dviem skir
tingais kandidatų sąrašais — 
išrinksime PLB seimo atstovus 
ir JAV LB tarybos narius. Apy
linkių rinkimų komisijų nurody
tais adresais paštu galima bal
suoti visomis 8-16 gegužės mė
nesio dienomis. Bus išrinkta 
JAV LB 60 tarybos narių ir į 
PLB seimą — 45 atstovai. Iš 
18-os valstybių į PLB seimą bus 
išrinkta 140 seimo aastovų. PLB 
VI-sis seimas vyks 1983 m. bir
želio 27—30 (pirmad., antrad., 
trečiad ir ketvirtad.) dienomis 
Jaunimo centre, Chicagoj. PLB 
seimas sudarys II-jų Pasaulio 
Lietuvių dienų, didžiųjų kultūri
nių apraiškų, reikšmingąją dalį, 
nes PL-vių dienos derinamos su 
PLB seimo suvažiavimu. 

Lietuvių Bendruomenė yra 
mūsų bendra ir gera šeima, ta
čiau nemažai tai priklauso nuo 

iiniiiHiiiiiiimiiiiiiiii!M<:;)i;iniu!!;ii s. 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 876- 1882 arba S76 5996 
titiimiiiiiiimimiiiiimiiiiiiiimuiiiiuiii 

dytuvas, kuriame buvo laikomos į 
tos ląstelės. Atgabenus jas į į 
Michael Reese ligoninę Chicago- j 
je, rasta, kad atšilimas sunaiki-! 
no tyrimų rezultatus. 

mūsų pačių, kad t a didžioji šei 
ma būtų darni i r graži. O ji j 
tikrai bus tokia, kai demokra
tišku būdu visi dalyvausime: 
Bendruomenės rinkimuose ir \ 
prisidėsime nors mažu kitu dar-1 
beliu bei nuosaikiu dalyvavimu, j 
Su šia nesunkia pareiga išeivi- j 
joj stiprinsime mūsų tautinės1 

gyvybės išsilaikymą bei jos tęs
tinumą. 

KURIAM GALUI MOKĖTI 
D A U G I A U ? 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
NUO $300 IKI SI.0O0 

DR. BALYS PALIOKAS 
Mirė 1982 m. kovo 29 d. Palaidotas balandžio 2 dieną iš Šven

čiausios Mergeies Marijos Gimimo bažnyčios, Sv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse (sek. 37 — bl. 43, skl. 17 — kapas 5-w). 

Dėkojame gydytojams, ypač dr. Tumasoniui ir dr. R. Nemickui 
bei gailestingoms seserims, kurios jį prižiūrėjo Sv. Kryžiaus ligoninėje. 

Dėkojame tiems, kurie jj lankė ligoninėje. 
Dėkojame B. Žukauskui, P. Beinarauskui, J. MaleiSkai, I. Polikai-

tienei, E. Kosiakienei už ypatingą pagalbą ligoniui ir jo šeimai. 
Dėkojame kun. A. Grausliui, dr. V. šauliui ir P. Beinarauskui už 

atsisveikinimo žodžius. 
Dėkojame kan. V. Zakarauskui už maldas koplyčioje ir kapinėse. 
Dėkojame B. Pakštui ir velionio mėgiamam birbynių orkestru: 

grojusiam atsisveikinimo vakare koplyčioje. 
Dėkojame kun. V. Bagdanavičiui už pamokslą laidotuvių pa

maldose. 
Dėkojame smuikininkams F. Stroliai, P. Matiukui, dr. L. Ragui 

ir vargonininkui P. Kalvaičiui grojusiems per laidotuvių pamaldas. 
Dėkojame grabnešiams B. Žukauskui, B. Vitkui, P. špetylai, J. 

Sakui, J. Maleškai, P. Beinarauskui, A. Tijūnėliui ir dr. M. Vygantui. 
Dėkojame visiems, kurie aplankė velionį koplyčioje, užsakė gė

lių, aukojo šv. Mišioms bei organizacijoms ir pareiškė mums už
uojautą atsilankymu koplyčioje, spaudoje, raštu ar asmeniškai. Pra
šome ir ateityje mūsų tėvelius prisiminti savo maldose. 

Dėkojame D. Petkui už patarnavimą. 
Dukterys: 

Indrė Tijūnelienė ir Austė Vygantienė 
su šeimomis. 

P U S M E Č I U I 
$126.00 Chicagoje 

# 9 7 . 0 0 
C i c e r o j e 

(10/20/5 UM) 
Pensininkams auto apdrauda 

Amžius 62 iki 80 m. 
6529 So. Kedzie Avenue 

Chrysler LeBaron Medaiiion 
2-dr. Coupe 

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

"U WELL LIKĘ US" 

4030 Archer — V I 7-1515 

10% — SO«JS> — 3 0 % pigiau mok«"-n 
ui apdraudę nn«, Hfpiies Ir automo
bilio ims mus. 

FRAN K Z A P 0 L I S 
32081/2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiimmii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
I. BACEVIČIUS — 778-2233 2346 W. 69 St., tel. 776-1486 
. . - • - • — - • - , - - • • • • • — - — . - . . 1IIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIUIIIII1III 

A. 4- A. 
Dr. VYTAUTUI DAMIJONAIČIUI 

mirus, jo žmoną Eleną, ir šeimą, skau
daus smūgio ištiktus, nuoširdžiausiai už-

=JIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIII!lllllllllllll!lllllllllltlllHlllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIII!llllllllll!l!: 

| COSMOS PARCELS EXPRESS ! 
| C O R P . f 
= Licensed by VNESHFOSYLJORO I 

| Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį metu Į 
| skubiai Ir tiksliai aptarnauja 
I savo skaitlingą klijentūrą siunčiant 
1 DOYANAS-SIUNTINIUS Į LIETUVA LATVIJĄ | 
| ESTONIJĄ, UKRAINIJ4 ir 1.1. | 
| GAVĖJAS NIEKO NEMOKA. | 
1 TŪKSTANČIAI KLIENTŲ PATENKINTI = 
| VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI | 
| GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS = 

= Visuose mūsų skyriuose rasite dideli kiek} įvairių aukštos E 
sj kokybės prekių prieinamomis kainomis 

Ęj Informacijų ir nemokamų katalogų prašykit mūsų vyriausioje į 
r! ištaigoje ir visuose mūsų skyriuose 

I COSMOS PARCELS EXPRESS I 
i C O R P . Į 
I 40 East 49th Street. (Oorner off Madisen AveJ | 
1 NEW YORK, N.Y. 10017 f 
Į TeL: (212) 758-1150, 758-1151 į 

1 SKYRIAI: | 

^auciame, 
RŪTA ir MEČYS JAUNIŠKIAI 

A. + A. 
ANDRIUI KETURAKIUI mirus, 

žmonai, mūsų mdelai draugei VERUTEI (Kunckaitei), sū
nui ANDRIUI, dukteriai DANUTEI ir visiems giminėms 
Lietuvoje bei Amerikoje reiškiame nuoširdžią užuojautą 
ir kartu liūdime. 

MONIKA ir DR. BRONIUS POVILAIČIAI 
KAROLINA KUBILIENĖ ir VAIKAI 

Apple-VaUey. Minn. 55124 
New York, N. Y. 10003 
New York, N. Y. 10011 
Hackensack. N. J. 07601 
So- Boston, Mass. 02127 
Chicago, III. 60629 
Cleveland, Ohio 44134 
Fort Wayne. Ind. 46808 
Grand Rapids, MIch. 49504 
Bridgeport Conn. 06610 
Hartford, Conn 06106 
Lakewood, N. J. 08701 
MontebeUo, C A 90640 
Mlami Beach, Fla. 33139 
New Haven,, Conn. 06511 
Newark, N J. 07106 
Phfladelphla, Pa. 19122 
Philadelphia, Pa. 19141 
Pittsburgh, Pa. 15203 
Waterbury. Conn. 06710 
Wor*ester, Mas* 01610 
Irvington. N. J. 07111 
Young»town, Ohio 44503 

72 County Road No. 42 
45 Second Avenue 
135 W. 14th Street 
112 Main St 

393 West Broadway 
2501 West 69 St. 
6089 State Road 
1807 Beineke Rd. 
636-38 Bridge St N W 
1880 Sesriew A ve. 
1839 Park St 
241 Fonrtfa St 

Tel. 612—432-3939 
AL 4-5456 
CH S-2583 

201—342-9110 
617—268-8764 

WA 5-2737 
884-1738 

432-5402 
GL 8 - 2256 

203 — 367-286* 
Tel.: 203-232-6600 

FO 3 -8569 

PADĖKA 

KOSTAS JAROSIUS 
Mūsų mylimas vyras, tėvelis ir dėdė mirė 1982 m. vasario 

28 d. ir buvo palaidotas kovo 4 d. Šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse, Chicagoje. 

Mes norime padėkoti visiems draugams ir pažįstamiems, 
kurie prisiminę velionį suteikė paskutinį patarnavimą daly
vaudami šermenyse ir laidotuvėse. 

Ypatinga padėka dr. A. Šaulienei už jos rūpestingumą, 
suteiktą pagalbą ir mūsų globą velionio ligos metu. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. P. Jakulevičiui už maldas 
koplyčioje ir paaukotas šv. Mišias už velionio sielą. 

Dėkojame kun. V. Mykolaičiui už atlaikytas Gedulo 
Mišias, pamokslą ir nulydėjimą į kapus. 

Dėkojame sol. D. Stankaitytei už giesmes bažnyčioje. 
Nuoširdus ačiū už amžinų šv. Mišių užprašymą, aukas šv. 

Mišioms ir už gražiąsias gėles prie a.a. Kosto karsto. 
Ačiū visiems už paguodos žodžius, pareikštas užuojautas 

laiškuose ir spaudoje mūsų skaudžiose liūdesio valandose. 
Dėkojame grabnešiams už karsto nešimą ir visiems, 

kuriems atskirai neturime galimybės padėkoti. 
Dėkojame laidotuvių direktoriui D. Petkui, jo sūnui Don ir 

p. Gasūnui už tvarkingą, rūpestingą ir malonų patarnavimą. 

Liūdinti žmona Apoloni ja , duktė Kr i s t ina 
ir Giminės 

EUD E I K I S 
' LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DA1MIO 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

1800 W. Beverly Blvd..Tel. (213) 727-0884 J 
1352 AVashlngtonAve. 305—532-7026 = 

1329 Boulevard LO 2 - 1446 E ! 
698 Sanford Avenue 373 -8783 | 
1214 N. 5th St PO S-4818 l 
4925 Old York Rd. GL 5 - 9586 = j 
1307 E. Canon Street HU 1 - 2750 = 
555 Cook S t 756-1668 = 
144 MiUbury Street SW 8 - 2868 | 
1082 Sprlngfleki Ava. 374 - 6446 E 
300 W Fv deral S t Rl 3-0440 = 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
LietuviŲ Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. LACK <LACKAWICZ) ir SONOS 
2424 W. 69th STREET TeL KEpobttc 7-1213 
11028 Soati>we»t Hlghwsy, Palos Hllls, m. TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CA1JFORMA AVE. TeL LAfayette 3-3572 

FOVILATJ. RIDIKAS 
3354 SO. H.4LSTED STRTET TA YAjdb 7-1911 

VASAITIS • BUTKUS 
1446 SO. Mth A\TL, CICERO, DLI* ToL OLysipic 2-1003 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. gegužės mėn. 1 d. 

x Cicero je Motinos diena bus 
paminėta šį sekmadieni, 12 vai. 
popiet Šv. Antano parapijos sa
lėje. Kalbės A Kižienė. Meni
nėj programoje pasirodys tauti
nių šokių grupė '•Klumpė", D. 
Markelytė ir Cicero jaunimas. 
Minėjimą ruošia LB Cicero apy
linkė. Visi kviečiami. 

X "Bridges" Ljthuanian-Ame-
rican Newsletter balandžio mė
nesio 4 Nr., pasiekė redakciją. 
Redaguoja St. Goštautas, spaus
dina Pranciškonų spaustuvė 
Brooklyne, N. Y. šiame numery 
įžanginis primena LB 30 metų 
sukaktį, duoda informacijų apie 
rinkimus, kultūrinį išeivijos lie
tuvių gyvenimą. Biuletenis lei
džiamas anglų kalba, kad su lie
tuvišku gyvenimu arčiau susipa
žintų tie lietuviai, kurie lietuviš
kai nepajėgia skaityti. 

X Audrius Paufiukonis, 2 sk. 
mokinys Fairmount School, 
Downers Grove, laimėjo vieną 
iš pirmųjų vietų gamtos moks
lų parodoje (Science Fair). Jo 
pasirinkta tema buvo "Jupite
rio Galilėjaus mėnulių ciklai". 
Ši paroda, vykusi balandžio 24 
d., buvo suruošta rajono mastu, 
ir joje galėjo dalyvauti visų ra
jonui priklausančių mokyklų 
mokiniai. Audrius taip pat lan
ko Lemonto lituanistinę mo
kyklą ir priklauso ateitininkų ir 
skautų organizacijoms. 

X "Pirmieji žingsniai", Kr. 
Donelaičio lituanistinių mokyklų 
mokinių laikraštėlis, Nr. 3. iš-

X Kun. Viktoras Rimšelis, 
Marijonų vienuolijos provincio-
las, apie mėnesį išbuvo Argen
tinoje, lankydamas ten esančių 
marijonų aptarnaujamas para
pijas ir įstaigas. Jis susipažino 
su jų veikla dabartinės ekonomi
nės ir karinės krizės metu, su 
visais apsvarstė ateities darbų 
planus ir nustatė veiklos gaires. 
Kun. V. Rimšelis grįžta pirma
dienį, gegužės 3 d., vakare į Chi-
cagą. 

X Birutė Kožicienė, Liberty, 
Ulinois, ir Juozas Boley - Bole-
vičius, New York, Pasaulio lie
tuvių archyvui padovanojo daug 
gerų senų ir naujų knygų. Au
kotojų ir geradėjų dėka Archy
vo biblioteka jau sukomplekta
vo daugiau negu 15,000 knygų 
ir brošiūrų, neskaitant periodi
kos ir archyvinės medžiagos. 

X "Grandinėlės" pirmoje pro
gramoje etnografiniais rūbais 
bus apsirengę "Grandinėlės" na
riai ir solistė Aldona Stempu-
žienė - Švedienė ir bus vaizduo
jamas lietuviškas sodžius. An
troje dalyje pasirodys 1935-43 
metų jaunimas su originaliomis 
"Blezdingėlės", "Malūnėlio", 
"Oželio" ir kt. kompozicijomis. 
Trečioji šių laikų dalis, kur šo
kis, daina, muzika pritaikyti 
modernių laikų aplinkai. "Gran
dinėlės" koncertas bus gegužės 
8 d. Marijos aukštesniosios mo
kyklos auditorijoje. 

X Ann Jillian, TV ir filmų ak
torės, lietuvaitės, nuotrauką ir 
aprašymą jos vaidmens, vaiz
duojant Mae West televizijos 
ABC (kanalas 7) programoje 
gegužės 2 d. 8 vai. vak., įsidėjo 
"Chicago Tribūne" savo balan
džio 30 d. numery. 

x DaiL A. Dargis dalyvaus 
savo meno darbų parodos atida
ryme Čiurlionio galerijoje. Pa
roda bus nuo gegužės T iki 23 d. 

X Stasys Buzinskas, Chicago, 
III., prie prenumeratos pridėjo 
ir 15 dol. auką. Labai ačiū. 

X Racine moterų kvartetas, 
kuri sudaro: Stasė Petrušai-
tienė, Bronė Nekrošienė, Ju
zė Pivoriūnienė ir Ona Ka-
žemėkaitienė, vadovaujamas mu
ziko J. Grimskio, atliks progra
mą tradiciniame Dzūkų Draugi
jos baliuje Jaunimo centre gegu
žės mėn. 15 d. 7:30 v. vak. Sta
liukus rezervuoti teL 925-9159, 
523-1883 ir 927-5980. (pr.). 

X Lemonto Maironio l i tua 
nistinės mokyklos pavasario ba
lius įvyks gegužės 8 d. Šv. Con 

Grandinėles 
Kiparski. 

"jaunųjų" oficiali nuotrauka. Rūta Staniškytė ir Volfram Von 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 
GRANDINĖLĖ 

IR LITUANISTIKA 
antai "Vai tu eglala", "Žųselė3 
girga'' ir kitos, o šokių reper-

„ _ . ,. , I tuare bus ir rečiau atliekami 
Clevelando "Grandinėles • tau-, . T U a u k š f i i u k ė H g , , "Marcelė", 

tinm šokių ansamblis visuomet, « S u d a u ž t m i s JoukeM\ "Gervė-
laukiamas Chicagos scenoje. Ar-j ..ų k a d r i l i s „ į j į 

Tautinių šokių menas Lietu-tėjantis koncertas gegužės 8 d., 
8 vai. vak. Marijos aukštesnio
sios mokyklos auditorijoje žada 

bus 
leistas ir platinamas mokinių i r i b u t i ypatinga šventė, 
jų tėvų tarpe. Laikraštėlis už- Būsimasis pasirodymas 
pildytas mokinių rašinėliais ir! vispusiškai naujas ne vien dėl 

Redakcijai vadovau-, to> **& programą atliks prieš piešimais. 
ja mokyt. Danutė Bindokienė, 
talkininkaujant Danutei Puo
džiūnienei. Nuotraukos Jono Ta-
mulaičio. Finansus tvarko Tėvų 
komitetas. 

x Varnas Montessori centro 
namelių lankymas bus gegužės 2 
d., sekmadienį, nuo 2 vai. p. p. 
Varno centras yra 3038 W. 59 
St. Vadovauja Sofija Blažienė. 

X Kun. John A Kuzšnskas, 
Our Lady of Victoria, klebo
nas, Chicago, UI., Vaclovas Mor
kūnas, Ont., Kanada, Maria Bo-
natas, Los Angeles, Cal., Izd. 
Stasiulis, Islington, Ont., Kana
da, St. Žvirblys, Hamilton, Ka
nada, Pranas Gudaitis ir Euge
nija Strungys, Chicago, UI., visi! tautinio meno 
įvairiomis progomis atsiuntė po mais. 
5 dol. aukų. Labai ačiū. 

kelerius metus perorganizuotas 
ir naujais šokėjais papildytas 
vienetas . . . ir ne tik todėl, kad 
šįkart bus įpintos ir liaudies dai
nes bei liaudiškais motyvais pa
rašytos vokalinės kompozici
jos . . . ir ne vien todėl, kad spek
taklyje dalyvaus retai mūsiškė
je scenoje matoma ir girdima 
solistė Aldona Stempužienė-šve-
dienė. 

Pati didžiausia naujovė bus 
programa, pavadinta "Nuo Su-
daužtinio iki Kupolinio". Tai ke
lerių metų kruopštaus ansamb
lio vadovo Liudo Sagio darbo 
vaisius, parodantis lietuviško 
liaudies šokio vystymąsi, parem
tas etnografiniais pagrindais ir 

specialistų tyri-

X P. Viščinis, Lithuanian 
Radio Hour programos vadovas, 
Brockton, Mass., atsiuntė 10 dol. 
už kalėdines korteles ir kalendo
rių. Labai ačiū. 

X Lionė Kybartas, Hamilton, 
Ontario, Kanada, protęsdama 
"Draugo"' prenumeratą, užsisa
kė naujausių leidinių. 

X Užtikr inki te geriausias 
stantine ir Helen salėje, 11000, vietas "Grandinėlės" koncertui 

ir nedelsdami nusipirkite bilie
tus "Gifts International" preky
boje. "Grandinėlė'' ir sol. Aldo
na Stempužienė - Švedienė atliks 
naują programą: "Nuo Sudauž-
tinio iki Kupolinio" gegužės 8 d., 
8 vai. vak. Marijos auditorijoje. 

(pr.). 

X Lietuviu salė, Union Pier, 
Michigan, išnuomojama vasaros 
parengimams. Telefonas (312) 
847-7564. po 6 vai. vak. (sk.). 

x Akiniai siuntimai i Lietu-
v*. Kreipkitės į V. Karosaitę — 
Optical Studio 2437y2 W. Li
thuanian Plaza Ct. (69th St.) 
Chicago, IU. 60629. Telef. — 
778-6766. (A.) 

x Midland Taupymo bendro
vei, Marauette Parko skyriui, 
reikalinga tarnautoja-as. Kreip
tis tei. 925-7400. (sk.). 

x Baltic Monumentą, Inc., 
2621 W. 71 Street, teL 476-2882, 
vienintelė lietuviška paminklų 

S. Robertą Road, Palos Hills, UI. 
Pradžia 6:30 vai. vak- JDėl re
zervacijų skambint E. Pauli-
kfenei teL 852-8876 arba L Ra
monienei 257-3446. (pr.). 

X Ar jūsų bankas ar taupy
mo bendrovė moka jums 8% už 
taupomąją sąskaitą — (Pass-
book)? Jei ne — kreipkitės į 
Lietuvių Fondo Fed. Kredito 
kooperatyvą. (sk.). 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais h* priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road. — Telef. 
VI7-7747. (sk.). 

y KASOMOSIOS maJ. Uetnviiko 
visom kalbom, GAIDOM, vi-

modeiiuose gaunamos CHICA
GOJE: Draugas - 4545 W. 83rd St., 
ir vakarai* pas A. Daugirda tai — 
478-7399 arba tiesiai i SPARTA savi
ninko: J. J. Giedraitis, lt Barry Dr., 
E. Narthport, N. Y. 11711. (sk.) 

X Minoooua, WisoonSui, par-

Pirmoji dalis apims šokius ir 
dainas iš ankstyvesniojo užrašy
to liaudies kūrybos etapo. Pa
vadinta "Senoviniai šokiai", joje 
bus pateiktos tokios dainos kaip 

X Lietuviškos pamaldos Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje vyksta 
kiekvieną sekmadienį 10:45 vai. 
ryto. Gausus dalyvavimas už
tikrins tolimesnį lietuviškų Mi
šių šioje bažnyčioje išlaikymą. 

voje suklestėjo nepriklausomy
bės metu, kuomet entuziastai 
p ^ - -inos užrašinėti iš kaimo gy
venimo, kiti pradėjo juos stili
zuoti. Tokie šokiai kaip "Blez
dingėlė", "Kubilas-', "Malūnėlis", 
"Aušrelė" ir kiti tapo standar
tiniu repertuaru tiek kūno kul
tūros pamokose, tiek įvairiuose 
festivaliuose. Tatai i r bus 
"Grandinėlės" koncerto progra
mos antroji dalis. 

Nepriklausomoje Lietuvoje 
pradėtas šokių stilizavimas tę
siasi iki šiandien okupuotame 
krašte ir išeivijoje. Šio laikotar
pio pavyzdžiai — trečioji kon
certo dalis — y ra tokie šokiai 
kaip "Kepurinė", "Sadutė", "Do
vanų šokis" ir kt. Dažnas kom
pozitorius kūrybinio impulso 
taipgi ieško liaudyje, šiame 
koncerte bus atliekamas Felik
so Bajoro vestuvinių dainų cik
las: "Sėjau rūtą", "Oi Kasela" 
ir "Aš kelaliu važiavau". 

Išeivijoje tautiniai šokiai yra 
vienas akivaizdžiausių ir sėkmin
giausių kultūrinio gyvenimo 
reiškinių. Tačiau bene pirmą 
kartą stengiamasi spektaklio 
rėmuose atskleisti šio meno 
vystymąsi. Ta prasme koncer
tas žada žiūrovams būti ne vien 
pramoga, bet ir pamoka. 

Tas pastarasis būsimos pro
gramos aspektas tinkamai susi
glaudžia su koncerto rengėjais 
Pasaulio lietuvių jaunimo są-

Iniciatyva steigti lituanistikos 
seminarus kilo iš paties jauni
mo. Pirmasis įvyko 1©74 m. Nuo 
to laiko (pateikti 37 skirtingi 
kursai, jų tarpe gramatikos pa
grindai, kalbos kultūra, kirčiavi
mas, fonetika, dailusis skaity
mas, rašyba, vertimų mokslas, 
lietuvių poezija, proza, literatū
ros semiotika, kritika, lietuvių 
mitologija, proistorė, senosios 
Lietuvos valstybės vystymasis, 
tautinis atgimimas, Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimas ir 
jos praradimas, pokario Lietu
va, okupuotos tautos rezistenci
ja, pogrindinė spauda ir daug 
kitų. 

Į lituanistikos seminarus susi
renka vidurines mokyklas bai
gęs jaunimas, kuris laisvai kal
ba ir rašo lietuviškai ir yra pa
sirengęs dvi savaites praleisti 
įnikęs į knygas lietuviškoje ap
linkoje. Lektoriais į šiuos litua
nistikos "atlaidus" yra kviečia
mi paskirų sričių specialistai, 
daugumas dėstą aukštojo moks
lo institucijose. Jie savo darbą 
atlieka savanoriškai, be jokio 
finansinio atlyginimo, kaip ir 
pati seminarų ruošos komisija, 
kuriai vadovauja čikagiškis Min
daugas Pleškys. 

Devintasis lituanistikos semi
naras, įvyksiąs rugpiūčio 8-22 
dienomis netoli Akrono miesto, 
Ohio valstijoje numato pateikti 
kursus iš lietuvių kalbos grama
tikos, kalbos kultūros, kirčiavi
mo, rašybos, lietuvių poezijos, 
lietuvių romano, ankstyvosios 
lietuvių prozos, lietuvių mitolo
gijos, devynioliktojo amžiaus 
lietuvių tautinio atgimimo, Lie
tuvos fizinės aplinkos, lietuvių 
kultūros pasaulio kultūrų švie
soje ir kt. 

Seminaro lektoriais sutiko bū
ti Mykolas Drunga, Kazys firin-
gis, Marija Gimbutienė, Vytau
tas Kavolis, Violeta Kelertienė, 
Antanas Klimas, Ilona Maziliaus-
kienė, Algis Mickūnas, Saulius 
Sužiedėlis, Rimvydas Šilbajoris 
ir kun. Juozas Vaišnys. 

Daugiau informacijos ir re
gistracijos anketų galima gauti, 
kreipiantis raštu į PLJS Ryšių 
centrą, 9820 South Claremont, 
Chicago, Illinois 60636. 

Bilietus į "Grandinėlės" kon
certą galima Įsigyti Jono ir Na
talijos Vaznelių parduotuvėje 
"Gifts International", 2501 W. 
71 St., Chicagoje. TeL 471-1424. 

Atvykę į "Grandinėlės" pasi
rodymą, žiūrovai ne tik pama
tys aukšto lygio koncertą, bet 
taipgi savo atsilankymu parems 
lituanistikos seminarus. 

Romas Sakadolskis 

CHICAGOS ŽINIOS 
SAVOTIŠKAS BALETAS 

Dailaus baleto duoda Al An-
thony surežisuota Drury Lane 
South programa "Superstars 
'82", pagal G. Giordano choreo
grafiją. Programoje taipgi pa
vaizduoja JAV pagarsėjusius 
asmenis: Parton, Cher, Strei-
sand, VVilliams, Cash, Presley 
ir daugelis kitų. Teatras yra 
Martiniąue restorano patalpose. 

GIRIA NAUJA PREZIDENTĄ 

Naujas Salvadoro prezidentas 
Aivaro Magona studijavo Chi
cagos universitete ekonominius 
mokslus. Jo buvęs profesorius 
A. Harberger spaudai pareiškė, 
kad jis gerai studijavo, pasi
reiškė "gerai suderinta galva ir 
širdim". 

SEMINARAI PRIEŠ VAGIS 

Chicagos policija iki gegužės 
6 d. įvairiose miesto dalyse pra
veda seminarus, kaip bankų ir 
įstaigų tarnautojai turi saugo
tis nuo plėšikų ir vagių. 

VATIKANO 
MENAS CHICAGOJE 

Chicagos meno institute 1983 
m. liepos 16 d. bus atidaryta iš 
Vatikano meno muziejų atga
benta Da Vinci, Caravaggio, Fra 
Angelico kūrinių (paroda. Tai 
pirmas kartas , kad tokie svar
būs kūriniai parodoms skolina
mi iš Vatikano. 

ATOMINĖ JĖGAINĖ — 
SAUGI 

Atominių jėgainių tvarkymo 
i komisija patikrino LaSalle ap-
'skrity, 80 mylių nuo Chicagos, 
esančią jėgainę i r rado ją sau
gią. Jėgainė priklauso Chicagos 
miestui teikiančiai elektrą Com-
monwealth Edison bendrovei 

BRANGIŲ DOVANŲ 
Gubernatorius Thompson pa

skelbė, kad jis nepriims dovanų, 
kurios brangesnės kaip 100 dol. 

VAIDINO 24 VALANDAS 

Šekspyro mylėtojai balandžio 
23 d. 6 vai. vak. Chicagoje, Sto
ny teatre, 1608 N. Wells, pra
dėjo vadinamą Šekspyro mara
toną, pagerbdami to didžio kū
rėjo gimtadienį- Maratono pro
grama tęsėsi visą naktį, visą 
sekančią dieną, iki 6 vai. vak. 
Aktoriai scenoje išbuvo 24 va
landas. Suvaidino 6 Šekspyro 
veikalus. 

RYŽTINGAS VYRAS 

Vienas automobilistas pamatė, 
kaip automobilis balandžio 23 d. 
trenkė į dviratininką, kuris buvo 
išmestas į orą, net pradaužė jį 
užvažiavusio automobilio langą 
ir nukrito negyvas Elston gat
vėj, Chicagoje. Kaltininkas au-

| tomobiliu nuvažiavo tolyn. Įvykį 
matęs automobilistas nusekė 
paskui, pamatė kur kaltinin
kas įėjo į savo namus, pra
nešė policijai, kuri kaltininką 
D. Ortiz, 22 m., areštavo. Jis 
bus teisiamas už užmušimą Les-
lie Baran, 33 m. 

8 MTL. DOL. TYRIMAMS 

Prie Chicagos esanti Argone 
laboratorija savo atominiams 
tyrimams iš Energijos departa
mento gavo 8.7 mil. dolerių. 

SOCIALINE TARYBA 

Mere Jane Byrne sudarė nau
ją socialinę tarybą, pavadintą 
Sočiai Service Task Force, į ku
rią pakviesti septynių svarbiųjų 
organizacijų vadovai. Šiai ta
rybai vadovaus Betty Begg, so
cialios miesto tarnybos komi-
sionieriaus administracinė pava
duotoja. Ši taryba ikoordinuos 
valdžios ir privačių socialinės 
tarnybos įstaigų veikimą. 

855 TARNYBOS 
Federalinės įstaigos pranešė, 

kad Illinois valstijoje atsirado 
855 tarnybos, pašalinus iš jų 
neteisėtai į šį kraštą atvykusius. 

I s 

duodamas nupiginta kaina 2-jų bendrovė Chicagoje, savininkai 
miegamų namas su garažu, prie*L. ir G. Kazėnai. Pasitikrinki-
mažo ežero, netoli slidinėjimo. te kainas kitur, atėję pas mus 
kalnų. TeJ. 528-0955. (sk.). heapsivilsite. (sk.) Į įsigijo naujausių leidinių. 

šių centro kas vasarą rengia
miems lituanistikos seminarams. 
Prieš aštuonerius metus įsteigti 
seminarai kasmet rugpiūčio mė
nesį suburia keliasdešimt lietu
viškojo jaunimo iš JAV bei kitų 
kraštų intensyviom lietuvių kal
bos, istorijos ir literatūros stu
dijom. 

X Indrė Baužaitė, asistant vi-j jungos (PLJS) Ryšių centru, 
cepresident Bank of America, Į Spektaklio pelnas skiriamas Ry-
Los Angeles, Cal., bendrovei pa
siūlius atsakomingesnį darbą, 
persikėlė dirbti į New Yorko 
miestą. Pakeisdama "Draugo" 
adresą, pridėjo ir didesnę auką. 
Labai dėkojame. Sėkmės darbe. 

X Agr. Antanas šantaras, 
Chicago. Dl., visuomenininkas, 
A. Tamošiūnienė, taip pat iš 
Chicagos, atvyko į "Draugą" ir 
nusipirko įvairių leidinių už di
desnes sumas. 

X Jonas Miežrnskas, Chicago, 
111., Irena Vilkienė, Valencia, 
Cal., Kazys Kleiva, St. Peters-
burg, Fla., visi įvairiomis pro
gomis atsiuntė po 10 dol. aukų. 
Labai ačiū. 

X Aldona Ambrasas, Euclid, 
Ohio, Stasys Kezutis, Buffalo, 
N. Y., Juozas Banėnas, Fhiladel-
phia, Pa., pratęsdami prenume
ratas, atsiuntė po 7 dol. aukų. 
Labai ačiū. 

x Juozas šlajus. O. Kremeris, 
A. Kareiva, A Rimkus, visi iš 
Chicagos, atvyko j **Draugą" ir 

BALFO CHICAGOS 
APSKRITIES VALDYBA 

Balfo Chicagos apskrities nau 
jai išrinktoji valdyba posėdyje 
balandžio 17 d. pasiskirstė pa
reigomis: pirmininkas — Sta
sys Vanagūnas, I vicepirminin
kas — Juozas Mackevičius, n 
vicepirmininkas — Feliksas Se-
reičikas, gen. sekretorius — 
Kostas Januška, protokolų se
kretorė — Grožvyda Giedraity
tė, iždininkas — Bronius Andriu
kaitis, parengimų vadovas — 
K. Rožan3kas, padėjėjai — Juo
zas Bagdžius ir E. Pajedienė, 
spaudos ir informacijos — An
tanina Repšienė. 

Pirmininkas pranešė, kad Bal
fo gegužinė šiais metais bus lie

pos 18 d. Jaunimo centre. Visos 
organizacijos prašomos nerengti 
didesnių parengimų, o rezervuo
ti šią dieną, t . y. liepos 18, tik
tai Balfui. '•/ 

Visi Balfo rėmėjai kviečiami 
paaukoti fantų laimes šuliniui, o 
taip pat, kas turi, švarių varto
tų drabužių bei avalynės. Fan
tus ir drabužius galima prista
tyt i kas dieną į Balfo centrą 
2558 West Lithuanian Plaza 
Court. Balfo valdyba visiems 
aukotojams šelpiamųjų vardu 
taria nuoširdų lietuvišką ačiū. 

Buvo aptar tas ir rudeninis 
Balfo vajus. Nutar ta dar kartą 
prašyti bankininką Zogą globoti 
Balfo rudeninio vajaus atidary
mą ir uždarymą. 

Visi valdybos nariai mielai 
pasiėmė jiems uždėtas pareigas 
ir dar tvirčiau pasiryžo darbuo
tis šiam kilniam tikslui — šal
pai. Posėdį pravedė pirminin-
kas Stasys Vanagūnas, sekreto
riavo — Grožvyda Giedraitytė 

Posėdžiui pasibaigus dabščic-
sios bitelės Grožvydos dėka visi 
buvo pavaisinti pyragaičiais ir 
kava. A. R. 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 
Chicago, Illinois 60629 

TeJ. — 776-8700 
Darbo vai. nuo S Iki 7 vai. vak. 

Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 
• » - < • »st 
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Advokatas 
GINTARAS P. 6EPENAS 

2649 W. 63rd Street 
Chicago, 111. 60629 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

niiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

DENGIAME IR TAJSOME 
VISŲ RC5IU STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
ARVYDU KIELAI 

Tel.: 434-9655 arba 737-1717 
• m 

Andrius Pauliukonis prie savo projekto. 

ABRATTIS Jonas ir žmona Irena įamžina lietuviu 
Fonde savo tėvus ir taip rašo: 

Tikėdami pavergtos Tėvynės Lietuvos prisikėlimu lais
vam ir nepriklausomam gyvenimui su atkūrimu suvereninių 
valstybės teisių, pritardami Lietuvių Fondo tikslams — iš
laikyti, stiprinti ir ugdyti lietuvybę išeivijoje — aš Jonas 
ABRAITIS savo septyniasdešimt metų sukakties proga ir 
žmona Irena ABFvATTTENE - KEMfiŠYTĖ, gerbdami savo tėvų 
brangų atminimą: tėvą Joną ABRAITĮ. motiną Oną AB-
RArTIENĘ - MONTVTLAITE ir tėvą Balį KEMEŠĮ, motiną 
BRONE KEMESIENE - ŽUKAUSKAITĘ, įamžiname Lie
tuvių Fonde su dviejų tūkstančių dolerių suma. Tai kukli 
ir maža skolos dalis mūsų kenčiančiai ir retežiais surakintai 
Tėvų 2emei Lietuvai. 

Balandžio 21, 
Chicago 

1982 
Reikšdamas pagarbą, 

Jonas Abraitis 


