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Žinios iš vyskupijų 
(Tęsinys) 

Lietuvos vyskupų 
Konferencijos Pirmininkui 

Jo Ekscelencijai 
Vysk. Liudvikui Poviloniui 

P a r e i š k i m a s 
E s a m e s u s i r ū p i n ę i r 

sujaudinti vienintelės Kauno 
Kunigų seminarijos sunkia 
padėtimi. Mums žinoma, kad 
pereitų metų rudenį į Kauno 
Kunigų seminariją nebuvo 
priimta 17 kandidatų. Juos 
atmetė ne Kunigų seminarijos 
vadovybė, bet Religinių reika
lų tarybos įgaliotinis. Buvo 
pašalintas IV kurso Telšių 
vyskupijos klierikas Aloyzas 
Volskis. J is pašalintas tam 
pačiam įgaliotiniui liepus, o ne 
Kunigų seminarijos vado
vybei nutarus. Taip civilinė 
vyriausybė elgiasi su Kunigų 
seminarijos kandidatais ir 
auklėtiniais per visą pokario 
laikotarpį. 

Mes skaitome tarybinėje 
spaudoje, girdime per radiją ir 
televiziją, o kartais mums 
aiškina lektoriai, kad tarybinė 
valdžia nesikiša į Bažnyčios 
vidaus reikalus. Jei taip, tai 
kodėl tarybinė valdžia nusta
to, ką į Kunigų seminariją 
priimti, ką atmesti, ką iš 
seminarijos pašalinti? 

Mes, tikintieji, savo aukomis 
išlaikome Kunigu seminariją. 

Mūsų šeimos duoda į Kunigų 
seminariją kandidatus. J ie 
yra gražiausi šeimų žiedai. 
Mes negalime abejingai žiū
rėti, kai yra varžoma normali 
Kunigų seminarijos veikla. Be 
to, vis daugėja parapijų be 
kunigų. Pasirodo, kad kunigų 
stokojama ne dėl pašaukimų 
trūkumo. 

Todėl prašome ir drįstame 
reikalauti, kad Jūs , mūsų 
G a n y t o j a i , p a d a r y t u m ė t e 
viską, kad norintieji bei 
t inkami kandidatai galėtų 
mokytis Kunigų seminarijoje. 

Mes, tikintieji, Jus ir Kuni
gų seminariją visokeriopai 
remsime. 

Pasirašė: Batakių — 117 
tikintieji, Sartininkai — 167 
tikintieji, Pagramant is — 133 
t ik in t ie j i , V a r d u v a (2em. 
Kalvarija) — 221 tikintieji, 
Šateikiai — 140 tikintieji, 
Plateliai — 640 tikintieji, 
Tverai ir Medingėnai — 360 
tikintieji, Tirkšliai — 353 tikin
tieji, Skuodas — 423 tikintieji, 
Ylakiai — 287 tikintieji, Taura
gė — 2097 tikintieji, Žygaičiai 
— 187 tikintieji, Plungė — 1490 
tikintieji, Alsėdžiai — 254 
tikintieji, Rietavas — 501 tikin
tieji, Kuliai — 155 tikintieji, 
Kontaučiai — 83 tikintieji, 
Žemalė — 158 tikintieji, Mosė
dis — 310 tikintieji. 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
Grižo į Lie tuvą 

Kauno arkivyskupijos ir Vil
kaviškio vyskupijos apaštali
nis administratorius vysku
pas Liudas Povilonis, lydimas 
Kauno Kunigų Seminarijos 
d ė s t y t o j o k u n i g o V l a d o 
Michelevičiaus, iš Romos 
iškeliavo atgal į Lietuvą. 
Romos aerouoste svečius išly
dėjo Vakarų Europos lietuvių 
vyskupas Antanas Deksnys, 
Vatikano Valstybės sekre
toriato atstovai prelatas Aud
rys Bačkis ir prelatas Diaz, 
Lietuvių kata l ikų mokslo 
a k a d e m i j o s p i r m i n i n k a s 
jėzuitas kunigas prof. Anta
n a s L i u i m a , M a r i j o n ų 
kongregacijos vicegenerolas 
kun. Donaldas Petraitis ir kiti 
Romos lietuviai kun iga i . 
Balandžio 14 dieną atvykęs į 
Romą su svarbiais Lietuvos 
Bažnyčios reikalais, vysk. Liu
das Povilonis du kartus matė
si su popiežium Jonu Paulium 
II ir buvo priimtas Vatikano 
v a l s t y b ė s s e k r e t o r i a u s 
kardinolo Agostino Casaroli. 

Neda rbo p r o b l e m a 
Ispanijoje šiomis dienomis 

įvyko 32-oji tautinė katalikiš
koji socialinių studijų savaitė, 
kurios darbai telkėsi aplink 
pagrindinę temą: Nedarbo 
problema — iššūkis šiuolai
k inei v i s u o m e n e i . B u v o 
konkrečiai svarstomos priemo
nės, kuriomis katalikai galėtų 
padėti įveikti nedarbo proble
mą Ispanijoje, ypač turint 
prieš akis jaunimo reikalavi
mus. Studijų savaitės daly
vius raštu pasveikino popie
žius Jonas Paulius II-sis, 
iškeldamas suvaž iav imui 
parinktos temos svarbą ir 
pagirdamas Ispanijos katali
kų pastangas, siekiant konkre
čiai padėti išspręsti nedarbo 
problemą. 

P a r a m a l e n k a m s 
Įvairių katalikiškų sąjūdžių 

iniciatyva po karinės padėties 
įvedimo Lenkijoje praėjusių 
metų gruod*. mėnesį Romoje 
sukurta „Lenkijos Bičiulių 
draugija" jau su+elkė arti mili
jono dolerių, skirtų pagalbai 
lenkų tautai. Nuo gruodžio 
tryliktos dienos, draugija yra 
pasiuntusi į Lenkiją 87-nis 
d ide l ius sunkvežimius su 
priekabomis su maisto produk
tų, vaistų ir kitų gėrybių krovi
niais . Iki šių metų pabaigos 
draugija numato pasiųsti į 
Lenkiją vidutiniškai šešis 
sunkvež imius į sava i t ę , 
pakrautus įvairiomis gėry 
bėmis. 

J a p o n ų s tudi jos 
Daugiau negu dvidešimt 

tūkstančių japonų korespon-
dencinių kursų pagalba arčiau 
susipažino su krikščionybe. Iš 
kursuose dalyvavusių žmonių 
tūkstant is užmezgė ryšius su 
k r ikšč ion i škomis Bažny
čiomis, o penki šimtai jau 
priėmė Krikšto Sakramentą. 
Korespondenciniai krikščio
nybės kursai Japonijoje buvo 
įvesti prieš dešimt metų. Kur
sai vyksta trimis etapais, 
kuriuose susitelkiama aplink 
šias pagrindines temas: Prieš 
Dievo atradimą, Įvadas į 
krikščionybę ir Įvadas į Šven
tąjį Raštą. 

Braz i l a i už t a i k ą 

Atsišaukimu už taiką ir prieš 
karinės pramonės plėtimą 
Brazilijos vyskupai užbaigė 
savo dvidešimtą generalinę 
asamblėją. Dokumente 250 
Brazilijos vyskupų griežtai 
p a s m e r k i a g i n k l a v i m o s i 
varžybas ir ginklų pardavimą 
ūkiniai atsilikusiem Trečiojo 
pa s a u l i o k r a š t a m , kurių 
gyventojai tebėk enčia nuo 

Irano valdžia parodė korespondentams mūšiuo
se paimtus Irako kareivius. Belaisviam įsakyta 
laikyti rankose ajatolos Khomeinio portretus. 

Abi kovojančios šalys giriasi dideliais laimėji
mais, skelbia apie sunkius priešo nuostolius, 
sunaikintus ginklus. 

Įsakė pakeisti 
laivo pavadinimą 
VVashingtonas. — Gynybos 

departamentas, jo sekretorius 
Weinbergeris, laivyno sekre
torius Lehman, Baltųjų Rūmų 
štabas ir Atstovų Rūmai turė
jo nemalonų susikirtimą su 
pietinių valstijų katalikais dėl 
povandeninio laivo vardo. 
Vienas 38 metų katalikas buvo 
paskelbęs bado streiką ir 64 
dienas badavo, prarasdamas 
59 svarus, nes Pentagonas 
pakrikštijo naują, branduo
line energija varomą povan
deninį laivą „Corpus Christi", 
kas lotyniškai reiškia Kris
taus kūnas. 

Senatorius iš Texas John 
Tower prisipažino, kad šį 
vardą jis pats sugalvojo, norė
damas pagerbti tuo vardu 
pa vadi ii tą Texas miestą ir 
uostą Corpus Christi. Šio 332,-
000 miesto katalikai nelabai 
buvo patenkinti laivo vardu 
Miesto vyskupas Thomas Dru-
ry net pareiškė, jog toks var
das branduoliniam karo laivui 
yra beveik šventvagystė. 
Pamažu kontroversija ir 
protestai augo. Atstovų 

Bandys atgaivinti 
maldas mokyklose 
W a s h i n g t o n a s . — 

P r e z i d e n t a s R e a g a n a s 
paskelbė, kad jis pasiūlys 
konstitucijos papildymą, kuris 
leis viešose mokyklose praves
ti savanor iškas maldas . 
Niekas nebus verčiamas, spau
džiamas melstis, jei nenorės, 
tačiau negalima leisti, kad 
vyriausybė draustų praktikuo
ti religiją, pasakė prezidentas. 
Kaip žinoma, 1962 metais 
A u k š č i a u s i a s i s T e i s m a s 
paskelbė, kad viešose mokyk
lose nereikėtų melstis organi
zuotu būdu. Praktiškai tas 
užbaigė mokinių maldas. 

Prezidentas pareiškė, jog jis 
niekad nelaikė, jog dažnai 
cituojamas Pirmasis papildy
mas siekia apsaugoti amerikie
čius nuo religijos. J is siekė 
apsaugoti religiją nuo valdžios 
tironijos. 

alkio ir ligų. Ginklų pramonei 
skiriamas lėšas Brazilijos 
vyskupai ragina panaudoti 
socialinės pažangos projektų 
finansavimui. 

Rūmuose Ohi > demokratas 
atstovas Tony Hali pasiūlė 
rezoliuciją, kuri reikalavo laivo 
vardą pakeisti. Rūmų pirmi
ninkas Thomas O'Neill. pats 
katalikas, kreipėsi į preziden
tą Reaganą, sakydamas, kad 
vyriausybei tikrai nereikėtų 
ieškoti naujų nemalonumų su 
Amerikos religiniais vadais, 
kurie ir taip jau kritikuoja 
branduolinių ginklų lenk
tynes. Prezidentas sutiko ir 
įsakė laivo vardą pakeisti. 
Nauiasis povandeninis laivas 
bus žinomas kaip „City of 
Corpus Christi". 

Žydų emigracija 
New Y o r k a s . — Amerikos 

žydų šalpos organizacija Hias 
tris mėnesius bandė nešelpti tų 
sovietų žydų, kurie, atvažiavę į 
Vakarus, nevyksta i Izraelį,, 
bet įsikuria kituose kraštuose. 
Pernai sovietų išleistų žydų tik 
19 nuoš. pasirinko gyvenimą 
Izraelyje. Kilo įtarimas, kad 
Sovietų Sąjunga sumažino 
išduodamų vizų skaičių kaip 
tik dėl tos priežasties. Vizų 
1979 m. išduota 51,320, o per
nai — tik 9,450. 

Šalpos organizacija priėjo 
išvados, kad vizų skaičiaus 
didinimas ar mažinimas 
daugiau priklauso ne nuo to, 
kur žydai važiuoja, bet nuo 
JAV-sovietų santykių. Juo šil
tesni santykiai, tuo daugiau 
sovietai išleidžia emigrantų. 

Balandžio 26 Hias taryba 40-
12 balsais nutarė, Izraelio 
vyriausybei priešinantis, rem
ti, šelpti visus Žydus, nežiū
rint, kur jie norėtų apsigy
venti, išvykę iš Sovietų 
Sąjungos. Šiais metais per 4 
mėn. išvyko tik 852. 

T R U M P A I 
IŠ V ISUR 

— Britanijoje ketvirtadienį 
vyko savivaldybių rinkimai. 
Manoma, kad juose atsispin
dės Falklando salų krizės 
sukeltos žmonių nuotaikos. 

— Viceprezidentas Bush bu
vo šiltai priimtas Kinijoje. Jis 
pabrėžė savo kalboje, kad yra 
tik viena Kinija ir Taivanas 
yra jos dalis. Visus klausi
mus, kurie skiria JAV ir Kini
ją jis siūlė išspręsti draugiš
kais pasitarimais. 

— Buvęs prezidentas Carte-
ris pareiškė Švedijoje, kad jis 
siūlė Brežnevui užšaldyti 
branduolinių ginklų gamybą 
dar 1979 m., tačiau Brežnevas 
siūlymą atmetęs. 

— Sovietų Sąjunga duos me
džiagas ir padės Kubai pasta
tyti pirmą branduolinę jėgai
nę, paskelbė Tass. 

— Apie 320 Salvadoro karei
vių, kurie baigė 14 savaičių 
apmokymą Fort Bragg, S. 
Karolinos bazėje, jau grįžo 
namo. Dar 637 kareiviai išva
žiuos šį savaitgalį. 

— Irako karinė vadovybė 
s k e l b i a , kad a t m u š t a s 
smarkus Irano jėgų puolimas, 
suna ik in t i 10 tankų, 17 
šarvuotų transporterių, 55 
sunkvežimiai. Mūšis įvyko 
prie Karuno upės, Irane. 

— Salvadoro komunistai vėl 
pradėjo didesnius smurto 
veiksmus. Susprogdinta 10 
autobusų ir nutrauktos elekt
ros linijos. Tai pirma komu
nistų akcija po naujosios 
vyriausybės įvedimo. 

Wash ing tonas . — John 
Hinckley teisme pasirodė 
kaltinamojo motina, kuri ketu
rias valandas pasakojo, kaip 
jos sūnus pamažu slydo iš 
normalaus vaiko į pasimetusį, 
s u s i m a i š i u s į j a u n u o l į . 
Psichiatrai patarė tėvams atsi
skirti su sūnumi, kad jis būtų 
priverstas „atsistoti ant kojų". 
Motinai atsisveikinus su sūnu
mi, po savaitės ji išgirdo, kad 
jis suimtas už bandymą nušau
ti prezidentą Reaganą. 

Argentinoj auga 
nuotaikos prieš JAV 

Buenos Aires . — Amerikos 
ambasada Buenos Aires mies
te gauna tūkstančius tele
foninių pareiškimų. Vietiniai 
barasi, kad Amerika išdavė 
draugišką Argentiną. Gatvėse 
prie amerikiečių biznio atsto
vybių daug kur užrašoma: 
„Fuera!" — (išvažiuokite!). 

Firestone Tire, Eastman 
Kodak ir Exxon bendrovės jau 
patarė savo amerikiečiams 
tarnautojams išvažiuoti. K83 
kurie negrįžta į Ameriką, bet 
vyksta į kaimynines šalis, kur 
palauks, kol Falklandų krizė 
pasibaigs ir nuotaikos pasi
keis. Kai kurių bendrovių aukš
ti pareigūnai patys pasilieka, 
tačiau išsiunčia šeimas. 

* 

Britai prarado 
dar du lėktuvus 

„Pripažinkite salas, tada — pasitrauksime 
VVashingtonas. — Senate 

prasidėjo karinio biudžeto 
debatai , kuriame didelės 
sumos prašomos JAV karo 
laivynui. Laivyno sekretorius 
John Lehman reikalauja lėšų 
dviem naujiem lėktuvnešiam, 
po 90,000 tonų. Jį stipriai 
remia sen. William Cohen 
(Maine resp.), kuris savo kalbo
je pabrėžė, jog Falklando (Mal-
vinų) salų mūšiai pade
monstravo, kad laivyno 
apsaugai būtinai reikalinga 
aviacija, kuri galėtų saugoti 
karo laivus nuo netikėtų puoli
mų moderniomis raketomis. 
Sen. Cohen yra jūrų jėgų 
pakomitečio p i rmininkas . 
Kitas senatorius, Colorado 
demokratas Gary Hart, irgi 
pasiremdamas paskutiniais 
Falklando susikir t imais, 
įrodinėja, kad dideli karo 
laivai naujomis reketomis 
labai lengvai pažeidžiami. J is 
siūlo atsisakyti didžiųjų lėk
tuvnešių. Jo siūlomas biudže
to papildymas siūlo vietoj 
vieno 90,000 tonų laivo statyti 
du mažesnius, po 40,000 tonų. 

Argentinos-Britanijos konf
liktas, naudojami ginklai, 
sukėlė karinių stebėtojų 
dėmesį. Ypač sekami britų 
„Harrier" lėktuvų žygiai. Nors 
vieną tų lėktuvų argentinie-
čiai sunaikino, o du dingo 
ketvirtadienį, britai prie salų 
turi dar 17. Pripažįstama, kad 
lėktuvai pateisino į juos sudė
tas viltis. Jie ne tik keliskart 
b o m b a r d a v o F a l k l a n d ų 
aerodromus, bet gerai pasiro
dė ir susikovę su Argentinos 
lėktuvais, du jų sunaikindami. 
JAV jūrų pėstininkai irgi turi 
61 panašų VSTOL lėktuvą 
(vertical-short takeoff and lan-
ding). Pentagonas jau užsakė 
daugiau jų. Amerikos žvalgy
bos žiniomis, sovietai irgi 
naudoja 45 tokius vertikalinio 
pakilimo lėktuvus — Yak-36-
Forger. 

Argentinos nuotaikas labai 
pakėlė britų naikintuvo „Shef-
field" sunaikinimas. Kada bri
tų helikopteriai sudaužė prie 
Pietinės Georgijos salos 
Argentinos povandeninį laivą, 
argentiniečių spauda ir karo 
ministerija aiškinosi, jog 
laivas buvo atvežęs argenti-
niečiams vaistų, maisto ir 
laiškus, jis negalėjęs gintis nuo 
britų puolimo, nes buvęs 
sekliame vandenyje. Kada bri
tai nuskandino kreiserį „Gene
ral Belgrano", Argentina 
skundėsi, kad laivas buvo 
pultas už 200 mylių blokados 
zonos ir nesitikėjęs jokio puoli
mo. Britai pripažino, kad 
Belgrano buvo 36 mylios už 
zonos ribų. Vienas Argentinos 
laikrašt is už šį pasal inį 
užpuolimą pavadino britų 
premjerę Thatcher dar bloges
ne už Hitlerį, kuris laužydavo 
visas karo taisykles. Visi 
argentiniečių nusiskundimai 

— Darbo departamentas pa
skelbė, jog bedarbių balan
džio mėn. Amerikoje buvo 9.4 
nuoš. Dirbančiųjų tą mėnesį 
buvo 99.3 milijonai. Sen. 
Kennedy kritikavo vyriau
sybės ekonominę politiką, kuri 
esanti kalta dėl nedarbo. 
Ekonomistai spėlioja, kad 
bedarbių nuošimtis dar kils. 

— Italijos krikščionių demo
kratų partijos suvažiavimas 
išrinko naują gen. sekretorių 
Ciriaco de Mitą, 54 metų tei
sininką. 

pasibaigė su sėkmingu „Shef-
fieldo" užpuolimu. Laikraščiai 
pradėjo drąs ia i reikalauti 
skelbti br i tams karą ir pereiti į 
ataką. 

Finansų ministeris Teodoro 
Alemann, paskelbdamas, jog 
reikės padidinti lėšas kariuo
menei, pabrėžė, jog „ko t ik 
kariuomenė norės, ji gaus". 
Nežiūrėdami ekonomin ių 
s u n k u m ų , a r g e n t i n i e č i a i 
ministeriui pri taria. Šią savai
tę Argentina pirko Brazilijoje 
trumpų nuotolių lėktuvų už 54 
mil. dol. 

Britų gynybos ministerija 
paskelbė, kad du „Harrier" 
lėktuvai, pakilę patruliuoti 
apylinkės blogame ore, dingo 
ir nebegrįžo į lėktuvnešį. 
Nutrūko su lėktuvais palaiky
ti radijo ryšiai . Nebuvo ženk
lų, kad jie būtų buvę užpulti 
Argentinos lėktuvų. Spėjama, 
kad lėktuvai nukrito į jūrą, 
lakūnai ieškomi. 

Argentina atsiliepė, kad du 
dingę britų lėktuvai buvo 
numušti pirmą karo dieną, kai 
jie atskrido bombarduoti aero
dromo Falklandų saloje. Britai 
lėktuvų numušimą slėpė, o 
dabar turėjo išgalvoti jų 
„dingimą". 

Abi p u s ė s „poz i tyv i a i " 
atsiliepė į Jungtinių Tautų 
taikos p l a n ą . A r g e n t i n a 
reikalauja iš anksto pripa
žinti, kad Malvinų salos yra 
.Argentinos. Britanijos gyny
bos ministeris John Nott 
pasakė, kad toks Argentinos 
pretenzijų pripažinimas reikš
tų, kad plėšikas gali naudotis 
savo grobiu nebaudžiamas. 

Britų kapitono 
pareiškimas spaudai 

L o n d o n a s . — Kapitonas 
Sam Salt, naikintuvo „Shef-
field" kapitonas, įsakęs apleis
ti laivą, pasakė spaudos atsto
vams, k a d a rgen t in i eč ių 
raketa, atskridusi 6 pėdas vi rš 
vandens, pataikė į laivo cen
trą, kur buvo visų laivo opera
cijų širdis. įvyko stiprus 
sprogimas, kilo gaisras. Įgula 
penkias va landas bandė gais
rą gesinti. Dažai ant laivo 
šonų pradėjo nuo karščio lup
tis, batų pada i ėmė degti, nors 
oras buvo šal tas . Daug įgulos 
narių apdegė, kiti serga n u o 
dūmų. Vietoje žuvo 24 jūrei
viai, jų ta rpe du leitenantai, 
daug laivo technikų, devyni 
virėjai. Dvidešimt jūreivių 
sužeisti, v ienas sunkiai. 

Kapitonas Salt, kurio tėvas, 
povandeninio laivo kapitonas, 
žuvo II-jame Pasaul iniame 
kare, buvo helikopteriu aplan
kęs išdegusį savo laivą. Jis vis 
dar laikosi virš vandens, 
tačiau šiomis dienomis bus 
nuskandintas pačių britų. 

K A L E N D O R I U S 
Gegužės 8 d.: Agatijus, Ber

ta, Mingaila, Audrė. 
Gegužės 9 d.: Hermas, I ta , 

Džiugas, Austė. 
Gegužės 10 d.: Antoninas, 

Beatričė, Put inas , Servaida. 
Gegužės 11 d.: Mamertas, 

Karena, Skirgaudas, Roma. 

Saulė teka 5:40. leidžiasi 
7:55. 

O R A S 
Saulėta, vėjuota, temperatū

ra dieną 65 L, naktį 45 1. 
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R E D A G U O J A Jonas Žadeikb. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 

siųsti: 6522 So. Rockwe!l Ave., Chicago, IL 60629. Tel. 778-7852 

P. Stelingis 
O MOTINA 

O motina, dėl mano laimės tu į ugnį puolanti plaštakė 
Ir dieną ir tamsioj nakty mano širdy gyva! 
Tau sidabriniam rytmety, kaip žydinti alyvų kekė, 
Ir vakaro tyloj manoji tremtinio malda. 

O motina! Palikus saugoti šventosios žemės saujos, 
Mažyčio žiburio gimtajam židiny. 
Tu amžinai gyva manam lašely kraujo, 
Tu amžinai gyva mažytėje širdy. 

O motina! Skausmingų sūkurių verpetuos 
Atvėrus laimėn sklidinas duris. 
Tavam raukšlėtame veide pati tėvynė šneka,, 
Tavam pilkam veide — sustingusi širdis. 

O motina! O motina! Ant didžio vargo tako 
Tu židinio brangiausiojo negęstanti liepsna, 
Tau sidarbriniam rytmety, kaip žydinti alyvų kekė, 
Ir vakaro tyloj manoji tremtinio malda... 

ATEITININKŲ 
FEDERACIJOS TARYBOS 

POSĖDIS CHICAGOJE 

Toronto metinės šventės metu: A. Vaidila, R. Pleinytė, A. Gedrimaitė, L. Sulaitytė, R. Sulys. 

Gegužės 1 d. Ateitininkų na
muose šešias valandas posė
džiavo ateitininkų federacijos 
taryba, susirinkusi pirminin
ko dr. Adolfo Damušio kvie
timu. Dalyvių tarpe buvo 
Federacijos dvasios vadas 
kun. Stasys Yla, Federacijos 
vadas Juozas B. Laučka, sese
lė Margarita Bareikaitė, dr. 
Rom. Kriaučiūnas, SAS centro 
valdybos sekretorė Gražina 
Kriaučiūnienė, ASF vicepirm. 
Fausta Mackevičienė, Chica-
gos sendraugių pirm. K. 
Pabedinskas, MAS centro val
dybos pirm. Daiva Barškėtytė, 
..Ateities" administratorius J. 
Polikaitis, „Ateities" redak
cijos narys adv. Saulius Kup
rys, ,,Iš ateitininkų gyveni
mo" redaktorius J. Zadeikis, J. 
Damušienė, V. Zadeikienė, 
MAS centro valdybos narys 
Vilius Dundzila ir Jonas 
Pabedinskas. Posėdžiui vado
vavo tarybos pirm. Ad. Darnu
sis. Keli Federacijos tarybos 
nariai, negalėję posėdyje daly
vauti, atsiuntė savo sveikini
mus ir pasisakymus raštu. 

Jonas Pabedinskas vado
vavo svarstymui apie jaunųjų 
akademikų didesnį įsijungimą 
į organizacinę veiklą. Prane
šėjas pasinaudojo savo pa
stangų Chicagoje patirtimi ir 
Federacijos tarybos narės 
Gabijos Petrauskienės Kana
doje sutelktais duomenimis. 
Pasisakyta už dažnesnius ma
žesnėmis grupėmis jaunųjų 
akademikų susitikimus, ku
riuose dalyvius jungtų drau
giškumo ir bendresni kultūri
n io , r e l ig in io , p o l i t i n i o 
pobūdžio rūpesčiai. Kun. Sta
sys Yla supažindino su Bos
tono — Putnamo apylinkių 
jaunų ateitininkų šeimų nau
jais suartėjimo bandymais, ku
riuos derina dr. C. Masaitis. 
Pabrėžtas reikalingumas vyk
dyti 1981 metų kongreso pasi
sakymą už atskirų vietovių 
ateitininkų židinių suaktyvi
nimą. 

Pasisakant studentų veiklos 
klausimais, pareikštas pasi
tenkinimas, kad Chicagos 
draugovės vadovybė sutiko 
vadovuti sąjungai iki būsimo 
suvažiavimo, kuris numato
mas šių metų stovyklos Dai
navoje metu. Pritarta minčiai, 
kad būtų visai Federacijai nau
dinga , jei studentų sąjungai 
priklausymas būtų pratęstas 
ilgesniam laikui, negu ligšioli
nis dvejų metų laikotarpis bai
gus aukštąjį mokslą. 

Seselė Margarita referavo 
apie moksleivių stovyklų prog

ramų ir vadovavimo naujus 
būdus ir priemones, dėl kurių 
susitarta rytiniame pakraš
tyje. Ses. Margarita paprašyta 
ir toliau vadovauti moksleivių 
stovyklų programų tvarkymo 
komisijai, artimai bendradar
biaujant su MAS centro val
dyba. 

Federaci jos vadas J .B. 
Laučka painformavo apie val
dybos pastangas lietuviškų pa
rapijų metus veiksmingiau pra
vesti. Visų sąjungų valdybos 
paprašytos pasirūpinti, kad vi
sose stovyklose būtų tinkamai 
su šiuo reikalu susipažinta. 

Jaunųjų sąjungos (JAS) cent
ro valdybos sekr. Gr. Kriaučiū
nienė supažindino su JAS 
pirm. Birutės Bublienės pa
ruoštu jaunučiams „Vadovu", 
kuris bus prijungtas prie ben
dro visai JAS „Vadovo", ren
giamo netrukus išleisti. 

Visi posėdžio dalyviai pri
pažino būtinumą nedelsiant 
parūpinti naują kun. St. Ylos 
parašyto „Vadovo" laidą, nes 
ligšiolinė yra visiškai išsibai
gusi. Juozas Polikaitis pa
kviestas surasti finansiškai 
palankiausias sąlygas „Vado
vui" perspausdinti. Gr. Kriau
čiūnienė pakviesta paruošti 
„Vadovo" papildymą, kuris ap
jungtų pastarojo dvidešimt
mečio veiklos svarbesnių įvy-
k i ų d u o m e n i s . T o k s 
papildymas būtų atspausdin
tas atskiru priedu. 

Jonas 2adeikis kvietė įtai
gauti ateitininkus daugiau 
rūpintis savosios spaudos 
rėmimu — ir raštais, ir me
džiagine talka. Pasidžiaugta, 
kad ,Ateitis" įvairiomis pro
gomis susilaukia ir stambes
nių mecenatų. Su dėkingumu 
prisiminta, kad 1981 m. su
kaktuvinės „Ateities" laidos 
visas išlaidas apmokėjo inž. 
Antanas J . Rudis. 

Svarstant serijos „Mūsų idė
jos dabarties šviesoje" toli
mesnį leidimą, tarybos pirm. 
dr. Ad. Darnusis pranešė, kad 
tuo reikalu ir toliau rūpinsis dr. 
Algis Norvilas, tarybos pir
mininkas ir Federacijos va
das. Pasiūlyta keli galimi au
toriai. Kalbant apie .Ateities" 
leidyklos veiklą, Federacijos 
vadas supažindino posėdžio 
dalyvius su ruošimusi sudary
ti ir išleisti ilgamečio Fede
racijos dvasios vado prel. Pra
no Kuraičio raštų rinktinę su 
biografine apybaiža. Šiuo rei
kalu dabar daugiausia rūpina
si dr. J . Girnius ir Ant. Vaičiu
laitis. 

Jadvyga Damušienė, ketvir
tį šimtmečio administravusi 
„Dainavos" stovyklavietę, pra
nešė apie šiemet ruošiamą vie
nos savaitės stovyklą tauti
niai mišrių šeimų vaikams, 
silpnai ar visai nekalbantiems 
lietuviškai. Susidomėjimas šia 
stovykla esąs gana didelis. J. 
Damušienės iniciatyva pa
sveikinta ir palinkėta geros 
sėkmės. Drauge pareikštas pa
geidavimas sudominti Lietu
vos vyčius tokio pobūdžio sto-
v y k l o s r u o š i m u . Š i a s 
pastangas ypač teigiamai ver
tino inž. K. Pabedinskas, 
pasisakydamas už artimes
nius ryšius su visomis lietuvių 
kilmės kartomis. Dainavos 
tarybos pirm. dr. R. Kriaučiū
nas pasidalino mintimis apie 
pastangas tęsti „Dainavos"' 
tarnybą lietuvių jaunuomenės 
tautiniam, religiniam ir kultū
riniam ugdymui. Ateitininkų 
federacijai Dainavos taryboje 
dabar atstovaus JAS c.v. narė 
Janina Udrienė, pastaruoju 
metu pavadavusi sirgusį il
gametį , JJ" tarybos narį Simo
ną Laniauską, mirusį prieš ke
lias savaites. 

Posėdžiui besibaigiant, jo 
dalyviai labai kukliai pasvei
kino Federacijos dvasios vadą 
kun. Stasį Ylą, netrukus su
lauksiantį kunigystės 50 metų 
sukakties . Į teiktame svei
kinimo rašte Federacijos val
dybos, tarybos, sąjungų ir kitij 
j m vienetų vardu pareikšta pa
dėka už ilgamet' triūsą Atei
ti^ inkijos sąjūdžiui, o ypač už 
pasiaukojimą jaunimui 

Dabartinės Federacijos tary
bos kadencija turėjo pasibaig
ti šiemet, bet kadangi naujos 
tarybos rinkimai pagal 1981 
m. pakeistus konstitucijos nuo
status turi įvykti tuo pat metu ; 

kai renkamas Federacijos va
das, todėl šios tarybos veiklos 
ir galios laikotarpis savaime 
pratęsiamas iki 1983 metų pa
baigos. 

bkm 

gražios Polikaičio orkestro mu
zikos, prie puošniai išpuoštų 
stalų, skanios vakarienės, pa
b e n d r a u s i m e , p a s i l i n k s 
minsime. Savo auka ir atsi
lankymu paremsime nuosavą 
Ateitininkų tvirtovę. Laimėsi
te gražių dovanų. 

J a u n i m o ir Ate i t in inkų 
Sendraugių bendra pavasario 
puota tebūna ir moralinė pa
dėka šių namų rūpintojėlei Ele-
nutei Razmienei, kurios rūpes
čiu galime didžiuotis. Be jos, 
turime ir šių namų tarybą, kuri 
prašo šiuos namus remti, jais 
didžiuotis, nes jie yra Dievo do
vana mums ir mūsų jaunimui. 

Iki malonaus pasimatymo 
gegužės 15 d., 7:30 v. vakare. 
Vietų * reservacijos būtinos. 
Skambinkit E. Razmienei 
815—727-1196, arba Izabelei 
Stončienei — 284-7251. 

Ateitininkų namų taryba 
prašo visus, gavusius laimė
jimų knygutes, grąžinti bilietų 
šakneles iki gegužės 15 dienos, 
nes tą dieną įvyks bilietų trau
kimas. 

Izabelė Stončienė 

Kun. S t a s y s Yla 

ATEITININKŲ 
PAVASARIO POKYLIS 

Su pavasario žiedais sutin
kame gamtos atgimimo šven
tę. Po žiemos rūpesčių — ste
buklas: po mūsų kojomis 
žibučių, tulpių žiedai, tarsi 
klausia: „Kodėl nesijuokiate, 
kodėl nesilinksminate? Juk 
pavasaris! 

Gegužės 15 d. palikite miesto 
butus, visus rūpesčius ir trum
pai valandėlei pasileiskite į žy
dinčias pievas, į žiedais api
bertus Ateitininkų namų 
sodus. Ten, 7:30 vai. vak. prie 

A T E I T I N I N K U 
ŠEIMOS ŠVENTĖ 

- SKAMBINKIME! 

Per Sekmines (sekmadienį, 
gegužės 30 d.) Ateitininkų na
muose įvyks Chicagos atei-
t : i inkų šeimos šventė, kurią 
I -įdėsime šv. Mišiomis. Po to 
bus šilti pietūs. Šventėje daly-
v us ir savo kūrybą skaitys 
p etas Bernardas Brazdžio
nis, pagal jo eilėraščius savo 
sukurtas dainas dainuos stu
dentas Darius Polikaitis, pasi
rodys ir kiti mūsų jauniausieji. 
Šeimininkėms svarbu žinoti 
tiicslų dalyvių skaičių (daly-
viusiančių pietuose); rengėjai 
prašo iš anksto savo šeimai 
pietus rezervuoti skambinant 
Marytei Saliklienei 737-1258, 
arba Mildai Tamulionienei 
246-5390 (skambinti po šeštos 
valandos vak.). Šventės ruoši
mu rūpinasi Chicagos send
raugiai ateitininkai, o šventė
je dalyvauti kviečiami visi 
Chicagos ateitininkų šeimos 
nariai — nuo pačių mažiausių 
iki vyriausių. 

PR. DIELININKAICIO 
KUOPOS MARGUČIŲ 

RITINĖJIMAS 

Sekmadienį, balandžio 18 d. 
Marquette Parko lietuvių 
parapijos salėje įvyko Prano 
Dielininkaičio kuopos tradici
nis margučių ritinėjimas. Lai
mėtojai buvo: 

Jauniausiųjų grupėje: Ry
tis Dumbrys, Varpas ir Moacir 
De SaParera. 

Vidurinių grupėje: Vida 
Gaižutytė, Venta N orvilaitė, 
Arūnas Bilus. 

Vyresniųjų grupėje: Erika 
Weličko, Sabina Markvaldai-
tė, Daiva Viktoraitė, Marius 
Polikaitis. 

Gražiausiai ir įdomiausiai 
numargintų margučių kon
kurse laimėtojai buvo: Elytė 
Žukauskaitė, Erika Weličko, 
Rita Račkauskaitė, Aras Nor
vilas. 

Lidija Bilutė 

POPIETĖ SU 
ARVYDU TAMULIŲ i 

Sekmadienį, gegužės 16 d., 3 i 
vai. p.p. Ateitininkų namuose i 
įvyks kultūrinė popietė, kurią 
ruošia Chicagos ateitininkai 
sendraugiai. Cia savo kelionės 
įspūdžiais ir Lietuvos vaizdais 
su dalyviais pasidalins Arvy
das Tamulis. Ši popietė turėjo 
įvykti sausio mėnesį, bet dėl 
tuo metu siautusių didelių Šal
čių buvo atkelta į saulėtą ir šil
tą gegužį. Kviečiame visus 
dabartinės Lietuvos gyveni
mu susidomėjusius dalyvauti 
šioje aktualioje kultūrinėje po
pietėje — Lietuvos vaizdai 
ypač turėtų būti įdomūs ir mū
sų jaunimui. 

DĖMESIO! 

Ar žinai kad Lašininis ir 
Kanapinis rengiasi į Dai
navą? Jaunučių stovykloje bus 
švenčiamos Užgavėnės, ku
riose jiems ten reiks susiremti, 
o jaunučiams ir jauniams da
bar reikia skubėti registruotis į 
vasaros stovyklą, nes registra
cija prasidėjo prieš savaitę. 

Stovykla bus liepos 4-18 die
nomis. 

G. K. 
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ATEITININKU 
VADOVAS 

Keičiantis ateitininkų globė-! 
jams, iškyla kun. St. Ylos para- į 
šyto „Ateitininkų Vadovo" [ 
pareikalavimas. Knygos laida i 
jau seniai išparduota, o ten 
sutelkta informacija labai rei
kalinga naujiems globėjams. 
Kreipiamės į visus, kas šią 
knygą turi, tačiau jos nenau
doja, kad atiduotų - paaukotų 
d a b a r t i n i a m s g l o b ė -
jams.Prašome knygą siųsti Gr. 

K r i a u č i ū n i e n e i , 1816 
Tecumseh River Drive, Lan-
sing, MI 48906. 

DR. JONAS MA2EIKA 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

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

Valandos pagal susitarimą. 

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

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

6—8; antr. 12—6; penkt. 10—12, 1—6. 

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

6449 So . 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. 

RENGINIAI 

Gegužės 15 — Ateitininkų 
namų pavasario balius Ateiti
ninkų namuose. 

Gegužės 16 — Popietė su 
Arvydu Tamulių: įspūdžiai iš 
kelionės j Lietuvą 3 vai. Atei
tininkų namuose. 

Gegužės 30 — Chicagos 
ateitininkų didžioji šeimos 
šventė Ateitininkų namuose, 
Lemonte. 

KUOPOS RŪPESČIAI 

Kun. A. Lipniūno MAS kuo
pos susirinkimas įvyko balan
džio 30 d. V. Liulevičiaus na
muose. Nors susirinkimas 
prasidėjo 7 v.v., kai kurie na
riai pavėlavo. Pagaliau susi
rinko trylika dalyvių. Rimas 
Kučėnas malda pradėjo susi
rinkimą. Surinkus nario mo-, 
kestį buvo pradėtos kuopos rei
kalų svarstybos. Valdyba 
nutarė, kad gaunantieji moks
leivių juosteles turės laikyti 
papildomus egzaminus, nors 
dauguma yra lankę kursus, ku
riuose mokėsi ateitininkų veik
los istorijos ir ideologijos. Visi 
nariai buvo raginami daly
vauti sporto šventėje, kuri ruo
šiama Ateitininkų namuose 
gegužės 8 d. Buvo nutarta, kad 
birželio 5 d. įvyks Lipniūno 
kuopos šventė, kurios metu 
nauji nariai gaus juosteles ir 
bus renkami ateinančių metų 
valdyba. Žadantiems važiuoti į 
šios vasaros stovyklą buvo 
išdalintos reikalingos formos. 
Nariai, lankę pavasario kur
sus Dainavoj, papasakojo sa
vo įspūdžius. Susirinkimas 
baigėsi anksti, ir visi išsku
bėjo, vieni ruošti šešta
dieninės mokyklos pamokas, o 
kiti su draugais pasilinks
minti. 

V. Liulevičius 

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

OPTOMETRISTAS 
2709 West 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 

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

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVLJ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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. šešt. 12 iki 4 vai. popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

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

DR. A. R. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Of i so tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

J O K Š A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs . P O 7-6000, Rez. G A 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 7lst Street 

(7]--nos ir Campbell Ave. kampas) 
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Motinystės paslaptis — 

AMŽINOJI MOTINA 
Nei nuvertinama, nei iške

liama motinos vaidmenį šei
moje, kai speciali pagarba jai 
teikiama Motinos dienos pri
siminimu. Gilioji ir neišsemia
ma motinos didybė glūdi moti
nystės paslaptyje. J i duoda 
gyvybę savo vaikui, auklėja jį 
iki žmogiško subrendimo, sau
goja savo instinktu ir žmogiš
ka išmintimi, kylančia iš jos 
prigimties, iki vaiko gyveni
mo pabaigos. Net mirusios 
motinos įtaka labiausiai jau
čiama gyvųjų, nes niekas 
nesugeba taip perduoti savęs, 
kaip motina savo vaikui. Cia 
yra ta Amžinoji Motina, ku
rios negali išsižadėti jos 
pagimdytas vaikas, nors ir su
laukęs jau tokio amžiaus, kad 
jis pats teikia gyvybę kitai 
kartai. 

Negalima motinos atskirti 
nuo šeimos net specialiu pa
garbos teikimu. Motinos die
na, kada jausmingai pri
simenama gyva ar mirusi 
motina, neužstoja jos širdies 
šeimoje, nes atsakingi abu tė
vai už savo vaikų auklėjimą ir 
jų priežiūrą. Bet ir šiuo atveju, 
kaip sako Vatikano II suva
žiavimo pastoracinė konstitu
cija "Bažnyčia dabartiniame 
pasaulyje", motinai "turi būti 
užtikrinta, ypač mažesniems 
vaikams, ir motinos priežiūra 
namuose, nenuvertinant teisė
to moters reiškimosi visuo
menėje" (n. 52). Tik motina 
yra šeimoje ta širdis, kurios 
meilė labiausiai pajaučiama ir 
kuri išlieka visą laiką. 

Motinai teikiama pagarba 
šeimos neardo, bet kaip tik ją 
stiprina. Jei tėvas labiau užsi
ėmęs pragyvenimo uždavi
niais, tai motina atlieka tą 
vaidmenį kitu būdu, būtent 
auklėjimu, priežiūra, meilės 
šilima šeimoje, tradicijų per
teikimu ir dvasiniu gaivini
mu. Ir tai ne tik vaikų dva
siniu įkvėpimu, bet ir visos 
šeimos, kurią sudaro kartu tė
vas, motina ir vaikai. Ji au
gina juos naujam uždaviniui 
— pratęsti kūrybą ir užvaldyti 
pasaulį savo geru gyvenimu ir 
savo rūpesčiu kitais, kaip sa
vo artimaisiais. Ir ta i dau
giausia gali tik motina, nes ji 
įgyvendina savo motinystės 
paslaptį gyvame žmoguje. 

"Vedybos nėra įsteigtos tik 
vaikų gimdymui. Pat i dviejų 
asmenų neišardomos sutar
ties prigimtis ir vaikų gerovė 
reikalauja, kad tarp vedusiųjų 
reikštųsi, augtų ir bręstų abi
pusė meilė" (t.p. n. 50). Kai 
minime Motinos dieną, neiš-
skiriame mot inys tės nuo 
tėvystės, neišskiriame nei mo
tinos vaidmens šeimos vieny
bėje, meilėje ir vaikų augini
me bei jų auklėjime. Bet taip 
pat negalime pabrėžti, kad tik 
nuo motinos priklauso geri 
vaikai, kuriais remiasi ateitis, 
geru auklėjimu, kuris atsveria 
blogas įtakas, neuždedame 
nepakeliamos naštos tik jai 
vienai būti šeimos sarge, ge
riausių jausmų ir geriaussių 
norų įkvėpėja. Motiną pager
biame daugiau, negu tėvą, kad 
ji yra šilima, žibanti žvaigždė, 
kurioje atsispindi meilės ir ge
riausių troškimų savo vai
kams žiburys. 

Šeimoje pasidalijama dar
bais ir pareigomis, kurios la
biausiai atitinka vieno ar kito 
prigimtį. Tėvas yra t a s šaltas 
protas, kartais matomas tik 
vakarais ir savaitgaliais. Mo
tina, ta rūpestėlių nešėja, auk
lėja tautas, visuomenes, bend
ruomenes ir viešąjį gyvenimą, 
nes tose srityse daugiausiai 

įtakos turės jos įkvėpti ir 
išauklėti vaikai. Jie ją girdi ir 
jaučia keldamiesi ir guldami, 
jie ją mato saugojant nuo blo
go ir diegiant gerą sėklą, nors 
dar to ir nesupranta. Tačiau 
ateis laikas, subręs naujas 
žmogus, išneš motinos įtaką 
— šilimą ir meilę į pasaulį, į 
kitų žmonių tarpą. Ir čia reiš
kiasi t a Amžinoji Motina, ku
ri yra bevardė, bet įtakinga vi
soje žmogiškoje gyvenimo 
apimtyje. 

Štai kodėl darome išimtį mo
tinai, gerbdami ją specialia 
pagarba. Ir šioje motinai tei
kiamoje pagarboje ir meilėje 
teikiama pagarba gerai šei
mai, kuri yra Bažnyčios, tau
tos, valstybės ir visuomenės 
pagrindinė ląstelė. Iš jos kyla 
didvyriai ir šventieji, kūrėjai ir 
valstybininkai, tautų herojai 
ir aukos žmonės. Jų eilėje pir
miausia turime matyti jų mo
tinas, kurios nuo mažumės 
kvėpė dieviškumo, žmogiš
kumo, krikščioniškumo, tau
tiškumo pradus, išaugančius 
iki didvyriškumo. 

Šiandien ir kitu žvilgsniu 
galima žiūrėti į motinas. Ne 
tik motinas, kurios žadino tau
tą, anuo metu mokydamos 
skaityti lietuvišką raštą, bet ir 
į t a s motinas, kurios dabar
tiniuose sunkumuose paverg
toje tėvynėje žadina žmogiš
k u m ą , s a u g o j a n u o 
primityvaus ateizmo ir kovoja 
už vaikus iki herojiškumo. Tu
rime žiūrėti nauju žvilgsniu ir 
į motinas, kurios išeivijos 
netikrume žadina dvasinę 
atsakomybę, tautinį įsiparei
gojimą, savo kalbos ir savos 
tautos meilę. Nelyginant jų 
sunkumu, kliūčių ir kančių, 
jas visas reikia laikyti herojiš
komis motinomis, kurios dva
sinę galią ir meilę turi savyje 
iš Amžinojo Motiniškumo, 
įkvėpto Kūrėjo jos moteriškoje 
prigimtyje. 

Jei pagal tradiciją minima 
Motinos diena gegužės pra
džioje — vienur pirmąjį, kitur 
antrąjį sekmadienį, tai neturi 
reikšmės. Tos šventės prasmė 
yra pačiame motinos pager
bime, jos prisiminime, jai mei
lės žodžiu, širdimi ar malda iš
reiškime. O gerbdami savo 
motiną, gerbiame ir visas mo
tinas, tą motinystės paslaptį, 
kurioje glūdi motinos didybė, 
ki lnumas ir tobulumas. Kaip 
žmogus, ir motina gali būti tik 
paprasta , nemokanti nė savo 
vaikų t inkamai pamokyti, ga
li būti nusidėjėlė ir nepakan
kamai tvarkinga, bet jos moti
niškumas yra Dievo kūrybos 
žiedas, kuris visą šeimą pada
ro tobulesne, geresne ir kilnes
ne. Tai Amžinoji Motina — be
vardė moteris, kuri ne iš 
savęs, ne iš savo valios ar pro
to galių pasidaro savo vaikų 
auklėtoja, bet savo prigimtimi 
ir savo pašaukimu būti jauno
sios kartos paskata ir visuo
menės pagrindu. 

Gerbdami motiną, neturime 
padaryti jos stabu, bet mo
tina, kuri reikalinga pagal
bos, meilės, pagarbos iš vaikų 
ir artimųjų. Jos uždaviniai yra 
didesni ir sunkesni, negu jos 
silpni pečiai gali pakelti. Bet 
motina yra stipresnė už stip
riausias jėgas, nes jos meilė 
nesibaigia net tada, kai jos 
vaikas atitrūksta nuo jos ar 
net p a s i d a r o visuomenei 
kenksmingas. Gerumas ir kil
numas išryškėja, kai žmoguje 
gimsta tikra pagarba savo ir 
Amžinajai Motinai. 

Pr. Gr. 

LB SUKAKTUVIŲ DIENOS 
DETROITE 

Rimties valandėlei 

GYVYBĖ YRA IŠ DIEVO 
(Tęsinys) 

Pagrindiniu šios akademi
jos kalbėtoju buvo PLB v-bos 
pirm. V. Kamantas, prie mik
rofono užtrukęs apie 22 minu
tes. J i s iškėlė visus svarbiuo
sius darbus, kuriuos JAV LB 
per 30 metų atliko. Pacitavęs 
vieną kitą Lietuvių Chartos 
sakinį, pabrėžė, jog didžiau
sias LB tikslas nuo pat įsistei-
gimo buvo, ir gal sekančius 30 
metų bus, rūpinimasis, kad 
Lietuva atgautų laisvę. Prel. 
Jono Balkūno ir jo bendradar
bių čia, JAV, buvę padėti 
demokratiniai LB pagrindai 
(skardūs plojimai J. Balkū-
nui). Pavardėmis prisiminė Jo
ną Šlepetį, Stasį Barzduką, 
Juozą Bačiūną, visus kitus 
JAV LB krašto v-bų bei tary
bų pirmininkus. Džiaugėsi, 
kad išaugo nauja, sąmoninga 
karta, perimanti senųjų dar
bus. Dėkodamas dabartinės LB 
Tarybos prezid. pirm. Vytau
tui Izbickui, kalbą pertraukęs, 
jį apdovanojo pirmuoju tik ką 
išleistos Vincento Liūlevi-
čiaus knygos "Išeivijos va id
muo nepr ik lausomos Lie
t u v o s a t k ū r i m o d a r b e " 
egzempliorium, o antrąjį eg
zempliorių įteikė JAV LB kraš
to v-bos pirm. Vytautui Kut-
kui, pastebėdamas, kad, kai 
kada nors bus leidžiama kita 
panašios temos knyga, ir apie 
apdovanojamuosius r a šys . 
Dėkojo Baliui Raugui, puikiai 
suredagavusiam knygą " J A V 
LB t r y s dešimtmečiai" , ir 
Broniui Nainiui už sukaktuvi
nio " P a s a u l i o l ietuvio" nu
merio 8uredagavimą. Kvietė 
susirūpinti lituanistiniu švie
timu. Prašė ruoštis LB 1983 
metų seimui ir kitiems PLD 
renginiams. Ragino daugiau 
domėtis dabartiniu Lietuvos 
gyvenimu. Gyrė LKB Kroniką 
ir įvardijo visus disidentus — 
kankinius, už Kroniką kalin-

ALFONSAS NAKAS 

tus, kal inamus, persekio
jamus. Ragino ištiesti vieni ki
tiems draugišką ranką ir 
liautis su pragaištingais, be
prasmiais vieni kitų kaltini
mais. 

Baigdamas dar kartą ragi
no niekada nepamiršti pagrin
dinio LB tikslo — Lietuvos 
laisvės. "Aš didžiuojuosi bū
damas lietuviu. Aš didžiuojuo
si būdamas Jungtinių Ameri
kos V a l s t y b i ų Lie tuvių 
Bendruomenės nariu. Bend
romis jėgomis dirbkime dėl 
Lietuvos". (Išskyrus paskuti
nius cituotus tris V. Kamanto 
sakinėlius, visa kita — tik apy
tiksliai kalbos griaučiai, į juos
tos įrašytos kalbos santrau
ka). Mano nuomone, V. 
Kamanto kalba buvo ir pa
kankamai iškilminga, ir kartu 
labai realistiška, be snobiško 
patoso. 

Popietinė — akademinė — 
sesija užbaigta žymenų dalini
mu „geriausiems iš geriau
siųjų". Prie spaudos stalo kiek
vienas gavome po pilną lapą 
pavardžių. Pačiame lapo 
viršuje pastaba: „Spaudos ir 
visuomenės žiniai". Kitos eilu
tės — paaiškinimas: „JAV LB-
ės trisdešimtmečio minėjimo 
proga už nuopelnus Lietuviu 
Bendruomene i a t ž y m i m ų 
LB-nės darbuotojų sąrašas". 
Alfabeto tvarka mašinėle 
išspausdinta 120 pavardžių, 
bet Vytautas Kutkus rašalu 
išbrauktas. Sąrašo bei lapo 
gale paaiškinta, jog „žymi
niai" teikiami, „remiantis 
apygardų, apylinkių ir kitų 
LB-ės institucijų rekomen
dacijomis ir Krašto valdybos 
turimomis žiniomis apie LB 
darbuotojus". Pripažįstama, 
jog darbavosi tūkstančiai, bet 

PLB pirmininkas inž. Vytautas Kamantas tariasi su JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininke Ingrida Bubliene L. Bendruo
menės 30 metų sukakties minėjime Detroite. 

Nuotr. J. Garlos 

kiti būsią atžymėti vėliau. 
Pasirašo Jonas Urbonas, JAV 
LB Vykdomasis vicepirminin
kas organizaciniams reika
lams. 

Ką čia citavau ir atpasako
jau, maždaug panašiai pakar
tojo žymenų teikimo ceremo
niją pradėjęs Vyt. Kutkus, tik 
gal daugiau reveransų padary
damas neapdovanojamiem8 ir 
kelis kartus pabrėžinėdamas, 
kad kada nors ir tie kiti būsią 
apdovanoj ami... 

Žymenys — tai nežinau 
kokio medžio lentelės, ant 
kurių pritvirtintos metalo 
plokštės su įgraviruotomis 
(rodos?) apdovanojamųjų 
pavardėmis ir nežinau kokiais 
dar įrašais (gaila, lenteles 
stebėjau tik iš tolo, o po 
c e r e m o n i j ų n ė v i e n a s 
apdovanotasis man nepa
rodė). 

Kad 119 Žymenų būtų spar
čiai ir sklandžiai išdalinti, V. 
Kutkus pasi telkė Ingr idą 
Bublienę, Aušrą Zerr, Juozą 
Plačą, Algį Rugienių, Joną 
Urboną ir Alfonsą Vėlavičių. 
Savanorių ugniagesių koman
dos metodu tikrai žymenys 
buvo išdalinti per maždaug 20 
minučių. 

Man 33 metus sekant beveik 
visą JAV ir Kanados lietuvių 
spaudą, kai kurių apdovano
tųjų pavardės tikrai yra įsimi
nę iki kaulų smegenų. Deja, 
kai kurios labai retai spaudo
je matomos, dar kitos visiškai 
nieko nesako. O vis many
davau, kad mūsų spauda nors 
kiek dirbančiųjų tikrai neuž
miršta, jų nuopelnus arba 
kelia į padanges, arba siunčia 
į pragarą, žiūrint, ką skaitysi. 

Ko sąraše labiausiai pasige
dau, nė nes i s t engdamas? 
Prisiminkime mano anksčiau 
pasibrauktą V. Mariūno cita
tą; „spauda yra ne tik mūsų, 
bet ir visų civilizuotų tautų 
gyvenime pats reikšmingiau
sias veiksnys". Bepig tiems 
civilizuotų tautų redakto
r i a m s , kur ie a p m o k a m i 
riebiom algom ir apdovanoja
mi visokiom privilegijom. Ką 
gi pelno mūsų redaktoriai, tik 
iš redagavimo pragyveną? Jie 
negauna nė pusės eilinio, 
nekvalifikuoto da rb in inko 
uždarbio, turėdami 16-18 
valandų darbo krūvį kasdien. 
Jei ne palankūs Lietuvių 
Bendruomenei redaktoriai, ji 
30-mečio nebūtų sulaukusi, 
patikėkit man! Ir LF nekrautų 
trečio milijono. Ir nebūtų nei 
tokių tautinių šokių, nei tokių 
dainų švenčių, nieko. 

(Bus daugiau) 

Yra mokslui žinomas fak
tas, kad žemėje gyvybė nėra 
amžina. Buvo laikas, kada an t 
žemės nebuvo jokios, net ir 
menkiausios, gyvybės. Gyvybė 
žemėje pasirodė tam tikroje is
torinėje epochoje. Iš karto tai 
buvo tik labai nesudėtingos 
formos, paskui jau sudėtinges
nės, pagaliau žmogus. Tad ky
la klausimas, iš kur gyvybė 
ant žemės ir kaip ji susiforma
vo? 

Gyvybės reiškinį studijuoja 
eksperimentiniu būdu biolo
gai. J ie surado, kad gyvose bū
tybėse yra trys pagrindiniai 
elementai: atomai, molekulės 
ir ląstelės. Atomų priskaitoma 
92 tipai. J ie sudaro visą visa
tą. Tačiau tik 39 tipai yra rei
kalingi gyvai būtybei. Atomai 
gyvose būtybėse nėra ramūs: 
jie nuolat juda, keičiasi. Gyvio 
audiniuose vyksta nuolatinis 
kitimas: buvusieji audinio ele
mentai pakeičiami naujais. 
Taigi gyvos būtybės struktūra 
nėra statinė, bet dinaminė. 

Gyvos būtybės atomai yra 
sugrupuoti į molekules. Jų vie
nos yra organinės, kitos neor
ganinės. Neorganines moleku
les sudaro vanduo, druskos 
rūgštys. Organinės molekulės 
sudaro protoplazmos sandarą 
— proteinai, branduolinės 
rūgštys, lipidai, glucidai ir ki
ti. Gyvos būtybės molekulės 
nėra palaidos, bet sujungtos 
taip, kad sudaro mikroskopinį 
vienetą, vadinamą ląstele. Per 
padidinamus stiklus (padidi
nančius iki 200,000 kartų) bio
logai yra susipažinę su ląste
lių sudėtimi ir jų veikimu. Jie 
yra pastebėję, kad molekulės, 
sudarančios ląstelę, yra orga
nizuotos ir formuojančios nau
ją dalyką — ląstelę, prarasda
mos savo pirminį pobūdį. Taigi 
yra tam tikra jų paskirtis — su
daryti aukštesnio laipsnio gy
vybės elementą ląstelę. Ląste
lės susiformavimas vyksta 
fantastiniu greičiu. Tas rodo 
judėjimą. Vienoje tik ląstelėje 
yra apie 200 milijardų moleku
lių, sutvarkytų taip, kad jos pa
gamina kitus milijardus skir
tingų elementų. 

Nors gyvosios medžiagos su
dėtis yra labai komplikuota, 
nors joje vyksta labai gausios 
ir sudėtingos cheminės reakci
jos, tačiau visame tame proce
se pastebimas nuostabus veik
los vieningumas. Visa vyksta 
ne chaotišku, o labai preciziš
ku būdu, pagal tam tikrą nu
statytą tvarką. 

Gyvose būtybėse yra paste
bėtos trys esminės savybės: 
Ląstelių sugebėjimas gamin
tis dauginimosi elementus; su
gebėjimas nepriklausomai nuo 
išorinių veiksmų gamintis sa

vo funkcionavimo struktūrą; 
sugebėjimas perduoti nepa
keistą specifinį planą arba 
tikslą naujoms kartoms. Yra ir 
daugiau gyvosios ląstelės sa
vybių: tai asimiliacija, pajau-
dinamumas ir reprodukcija. 
Asimiliacija yra įvairių ele
mentų pakeitimas į gyvą būty
bę. Ši savybė randama tik gy
vių pasaulyje. Tiesa, kristalai, 
sakoma, auga, tačiau ten yra 
tik lygių ir panašių molekulių 
8usigretinima8, o ne kitokių 
elementų asimiliavimas. 

Pajudinamumas reiškia re
akciją ir atitinkamus veiks
mus ir paklusimas įvairiems 
įstatymams, kurie reguliuoja 
chemines ir fizines reakcijas. 
Pagaliau reprodukcija yra gy
vųjų būtybių savybė gamintis 
tos pačios prigimties indivi
dus, veikiant išvidiniu! impul
sui, ko nerasime negyvoje 
gamtoje. Gyvastingumo dės
nis yra svarbiausias dėsnis, 
kuriuo skiriasi gyvoji gamta 
nuo negyvosios. Iš vienos spo
ros arba iš vieno apvaisinto 
kiaušinėlio per ištisą eilę kom
plikuotų procesų susiformuoja 
sudėtingas ir veikiantis orga
nizmas. Tai yra kažkas pana
šaus į spontanišką ir nepri
klausomą susikūrimą didelių 
rūmų arba labai sudėtingos 
mašinos. Bet jei būtų neprotin
ga teigti, kad namas ar maši
na susikūrė savaime, tai juo la
biau neprotinga teigti, kad 
gyvybė galėjo atsirasti, pas
kui vystytis tokiu komplikuo
tu būdu be pirminės priežas
ties, kuri davė visas tas 
medžiagos savybes, visus tuos 
impulsus, kuriais reiškiasi gy
vybė. Taigi gyvoji medžiaga 
griežtai ir labai skiriasi nuo 
negyvosios medžiagos. 

Dabar pasvarstykime kitą 
klausimą: kada gyvybė atsira
do ant žemės. J a u minėjome, 
jog buvo laikas, kada jos že
mėje nebuvo. Geologai, studi
juodami žemės sluoksnius, nu
s t a t ė ž e m ė s i s t o r i j o s 
pagrindinius bruožus. Tie 
sluoksniai yra pastebimi ypač 
kalnuose, uolinėse slėnių sie
nose, dirbtiniuose kasinėji
muose. Gaunasi tarsi seni di
delės knygos puslapiai , 
kuriuose gamta įrašė kartais 
aiškiomis, kartais mįslingo
mis raidėmis daugelio milijo
nų metų istoriją. Daug tos kny
gos puslapių amžių bėgyje 
dingo. Juos sunaikino įvairios 
katastrofos. Kiti buvo tiek pa
keisti, kad šiandien lieka neiš
skaitomi. Tačiau mokslinin
kai iš likusių fragmentų, 
naudodamiesi ypač iškaseno
mis, galėjo nustatyti pagrindi
nes žemės istorijos fazes. 

(Nukelta į 6 psl.) 

Lietuva laukia ne palūžusių 
baltarankių pesimistų, bet 
pasirengusių didžiam i r 
sunkiam darbui statybininkų. 

M. Krupavičius 

Asmenybė yra kentėjimas. 
Daugelis būdami nepajėgūs 
pakelti 5ios kančios, bevelyja 
prarasti savo asmenybę. 

Berdiajev 

DIENAI RIEDANT 
VAKAROP 

VLADAS RAMOJUS 
II skyrius 

Tačiau pirmąjį sekmadienį negi ilgai linksmin
sies Lukšos „šventovėje". Išgėrėm kas po butelį kitą 
alaus, kas po stiklą lengvesnio gėrimo, susipažinom 
vieni su kitais, ir jau laikas ieškoti pastogės naujojoj 
vietoj, nes Aloyzo nedideliam kambarėlyje negi 
lindėsiu kaip koks prisiplakęs ubagas. 

Aloyzas kambarį man jau buvo suradęs pas 
vieną našlę žemaitę, į šią šalį atvykusią prieš Pirmą
jį pasaulinį karą. Adresas: 1520 S. 49 Avenue. Su 
Aloyzo pagalba atsinešiau savo daiktelius. Tiek jų 
tebuvo, kad dviejų vyrų rankos iš karto juos panešė. 
Pasitiko mus stora, žila žemaitė Morta Jasienė, tokia 
miela, šilta motinėlė. 

Mano kambarėlis šalia saliono prie gatvės. Prieš 
man atsikeliant, čia gyveno inž. Vyrautas Grakaus
kas. Salia plačios, senoviškos lovos, kambarėlyje dar 
telpa ir rašomasis stalas su mano atsivežtomis kny
gomis. Ko daugiau reikia. Už sienos platus salionas 
su seno stiliaus baldais, virtuvė. Šeimininkė tuojau 
pasako, kad galėsiu laisvai naudotis visu butu, 
priimti savo draugus, nes ji svečius, ypač jaunus 
lietuvius, atvykusius iš „krajaus", mėgsta. 

I apatinį pirmojo aukšto butą netrukus atsikėlė 
Jadvyga ir Kostas Dočkai ir jų būsimasis giminaitis 
dr. Petras Kisielius. Kaip ir sudarėm tvirtą lietu
višką tvirtovę Cicero lietuviškam rajone. 

Patenkintas esu ir dėkoju Aloyzui, kad jis man 
surado visai mielą ir šiltą pastogę. Tačiau Aloyzas 

perspėjo, kad aš, jaunas ir aukštaitiškai tempe
ramentingas, neapsistumdyčiau su kitu M. Jasienės 
gyventoju — Johnu, į šią šalį atvykusiu taip pat 
prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Pasak Aloyzo, jis esąs 
raudonas ir nebažnytinis. 

Senas, užkietėjęs viengungis Johnas toks ir 
pasirodė, kai su juo susipažinau Mortos Jasienės 
bute. Visą gyvenimą sename fabrike prie karštų 
metalą verdančių krosnių dusęs ir nieko geresnio, be 
Cicero saliūnų, savo gyvenime nematęs, įsitikinime 
tikrai buvo paraudęs. Tam pagrindą sudarė pats jo 
gyvenimas, iš dalies gal ir draugystė su Cicero 
„progresyviaisiais", nes tokių tame pramonės apsup
tame priemietyje buvo. Jie čia turėjo savo organiza
cijas ir salę susirinkimams bei pobūviams. Tačiau 
šiaip Johnas buvo draugiškas vyras, ką geresnio iš 
parduotuvės parsinešęs visuomet pasidėdavo ant 
stalo virtuvėje ir kviesdavo vaišėms šeimininkę, o su 
ja kartu ir mane. Turėjo žmogus gerą širdį, todėl tur
tų nesusikrovė ir visam gyvenimui liko „burdin-
gierium", o kartu ir proletaru. 

Kai Morta Jasienė po kelerių metų mirė, buvau 
jau vedęs ir gyvenau Chicagoje. Tačiau M. Jasienės 
prašymą — nunešti jos karstą į amžinojo poilsio 
vietą Sv. Kazimiero kapinėse — išpildžiau. Jį nešėm 
su Johnu ir kitais, buvusiais M. Jasienės gyven
tojais. Stebėjau, kai „raudonasis" Johnas į bažnyčią 
ne tik ėjo, bet klaupėsi ir žegnojosi. Mano įsitiki
nimu, tokie gyvenimo tėkmės „raudonaisiais" 
paversti asmenys, kaip Johnas ir kiti y-n panašūs, 
nebuvo fanatikai ir mūsų tautinei bendruomenei 
žalos nedarė. 

Toji gaspadoriška žemaitė — mano šeimininkė 
buvo man tarsi mokytoja ekonominiuose reikaluose. 
Netrukus po to, kai pas ją apsigyvenau, atėjo 
kažkoks latvis, „Encyclopedia Britanica" agentas, 
atsiųstas kažkurio biržėno mano draugo, ir man už 

300 dolerių siūlė įsigyti tos pačios geriausios 
pasaulyje enciklopedijos visus tomus. Beveik jau 
buvom suderėję, kad pirksiu skolon su nedideliu 
įmokėjimu. Agentas apsidžiaugė, kad vienas kitas 
doleris į jo kišenę lengvai ateis. Tačiau užgirdo 
šeimininkė ir, paėmusi šluotą, latvį agentą piktai 
vijo pro duris, man atskaitydama pamokslą: „VValte-
riuk, tau reikės ženytis, kurtis, vaikus auginti ir 
mokyti. Tik pagalvok! O dabar mėtai pinigus dėl 
kokių knygų..." 

Mažai raštingos žemaitės ūkiška filosofija man 
tada sutauppė 300 dolerių, o jau žymiai vėliau, kai J. 
Kapočius Bostone pradėjo leisti „Lietuvių Enciklope
diją", ilgainiui mano lentynose išsirikiavo jos visi 36 
tomai. Nors ir labai teko susiraukti, kai trečiajam jos 
tome radau paskelbtą neteisingą savo biografiją, 
perredaguotą buvusio mano gimnazijos mokytojo ir 
tuometinio „LE" kalbos taisytojo. 

Mano šeimininkė mokėjo skaityti, ypač dienraš
čio „Draugo" antraštes, kurį ji daugelį metų 
prenumeravo. Kartą, bene 1951 metais, Juozas Koje
lis „Drauge" paskelbė straipsnį antrašte: „Aloyzas 
Baronas po automobilio ratais". Nors pats straips
nis lietė literatūrą ir Aloyzo kritikus (tuo metu Aloy
zas Baronas publicistiniuose straipsniuose pasišai
pydavo iš buvusios Lietuvos karininkijos), tačiau 
mano šeimininkė, perskaičiusi tokią antraštę, nebe 
reikalo išsigando, nes Aloyzą jau gerai pažino. 

„Walteriuk, bėk, surask, kokioje ligoninėje Aloy
zas paguldytas. Ar jis dar gyvas?" — ragino šeimi
ninkė. O aš tiesiog negalėjau jos įtikinti, kad tikro
vėje Aloyzas po jokiais automobilio ratais nebuvo 
papuolęs, kad toji antraštė „Drauge" yra tik skai
tytojų dėmesiui atkreipti. 

(Bus daugiau) 
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FALKLANDO KARAS BE 
LAIMĖJIMO VILTIES 
Įspūdžiai, žiūrint į Argentiną iš vidaus 

V. RIMŠELIS , MIC 

„ ESU UŽ KŪRYBĄ" 
Pokalbio su Liudu Sagių užrašai 

ROMAS S A K A D O L S K I S 

Blaiviai galvojančiam žmo
gui, net ir argentiniečiui ir ang
lui, karas dėl Falklando, kaip 
argentiniečiai dabar sako, dėl 
Malvinas salų yra didelė nesą
monė. Nei Argentina, nei 
Anglija šiame kare nieko ne
gali laimėti. Abi šalys tik pra
laimės visais atžvilgiais. Argi 
apsimoka kariauti dėl 1800 
žmonių, kai gali žūti iš abiejų 
pusių daugiau kaip pora tūks
tančių kareivių, ir ar protinga 
kariauti dėl kokių 700 tūks
tančių avių ar pingvinų, kurių 
pilna tose salose, kai tik Ang
lijos laivams pasiekti Falklan
do salas už 8 tūkstančių mylių 
tolumoje atseina laivynui dau
giau kaip 500 milijonų dole
rių? O ką jau kalbėti apie kitus 
nuostolius karo veiksmuose! 

Tai kodėl abi pusės įniršo dėl 
to menko salyno kariauti? 
Argentinos visa valdžia yra 
kariškių rankose. Generolų vy
riausybė rėmėsi kariuomenės 
jėga ir nebuvo populiari tauto
je. Visos partijos visą laiką 
šaukė, kad reikia demokra
tinės valdžios, kurios niekad 
Argentinoje nebuvo ir, grei
čiausia, nebus. Paskutiniu me
tu peronistai, kuriems padėjo 
socialistų ir komunistų par
tijos, šaukė ir kėlė aikštėn vi
sas Argentinos negeroves, 
ypač infliaciją, kuri šiuo metu 
yra didžiausia visame pasau
lyje. Infliacija yra tokia di
delė, kad prieš pietus maistas 
dažnu atveju yra vienos kai
nos, o po pietų jau kitos. Net tą 
pačią valandą žmonės, pirk
dami duoną, vienas anksty
vesnis gauna mažiau mokėti, o 
jau po jo kitiems kainos pe-
keliamos. Pesų vertė yra labai 
maža. Visi yra milijonieriai. 
Argentiniečiai sako: mes visi 
ubagai milijonieriai. 

Bankai nepriima varinių 
monetų po 50 pesų, kurie yra 
maždaug JAV 50 centų di
dumo. Kokia vertė tų 50 pesų, 
galima suprasti palyginus su 
doleriu, kurio kaina dabar yra 
20 tūkstančių pesų. Vienas 
ž nogus nunešė j banką pus
maišį tų metalinių po 50 pesų 
monetų, ir vienas tarnautojas 
priėmė, turėdamas mintį juos 
sulydinti ir paskui parduoti. 
Jis gudriai padarė. Jis gana 
gerai uždirbo, bet už tai atsi
dūrė teisme ir buvo nubaustas. 
Jam neatėjo į galvą, kad tai 
bus pinigų išniekinimas ir 
Argentinos valdžios pažemi
nimas. 

Parapijoje mano dėmesį at
kreipė viena moterėlė, kuri dvi 
dienas lygino popierinius, la
bai sugniaužytus pesus. Išly
ginti jie gražiai atrodė. Kai 
i š l yg ino tuos p e s u s ir 
suskaičiavo, buvo jų apie 20 
dolerių vertės. Tai surinkta 
rinkliava bažnyčioje. Tokius 
išlygintus pinigus labai malo
niai banke priima, bet, sako, 
juos vis tiek sudegina. Man 
taip ir liko nesuprantama, ko
dėl juos reikia deginti. Matau, 
stovi didoka krūva tų po 50 pe
sų variokų. Paklausiau, ką jie 
darys su tais metaliniais pini
gais. Moterėlė atsakė, kad nie
ko, bet pridūrė, kad jie labai ge
ri vis dėlto apsiginti nuo 
katinų. Naktį, kai katinai pra
deda kniaukti ant stogų, tai 
esą reikia visą saują jų nu
sviesti ant katinų, tai šie visai 
nakčiai dingsta. Ir vėl kažin ar 
galima teisiškai taip pinigus 
mėtyti? 

Visos problemos su inflia
cijos augimu didėjo. Valdžia 
ką nors turėjo daryti. Argen
tinoje patriotizmo nuotaikos ir 
savigarbos pajautimas yra di
delis. Mokyklose visą laiką bu
vo kalbama vaikams, kad Mal-
v i n ų s a l o s p r i k l a u s o 
Argentinai. Vyriausybei atro
dė, kad galima atsiimti tas sa
las, ir nieko blogo iš to neatsi
tiks, o visai tautai generolų 
chunta pasirodys laimėtojų ir 

herojų šviesoje. 
Iš tikrųjų po salų užėmimo 

milijoninė minia 25 Mayo aikš
tėje šaukė: Argentina! Argen
tina!. Kai pasirodė ant bal
kono prezidentas Leopoldo 
Gaitieri ir iškalbingai prane
šė, kad Argentina kovos už 
kiekvieną metrą, kuris jai pri
klauso, tai minia su didžiau
siu entuziazmu šaukė: Malvi
n a s — Argent ina! Visos 
partijos susivienijo ir visa Ar
gentina pritarė vyriausybės 
žygiui. Atrodė, kad visi parti
niai nesutarimai buvo baigti. 
Visi garbino prezidentą ir kari
ninkų chuntą. Žmonės garsiai 
kalbėjo ir laikraščiai rašė, kad 
tai yra istorinis žygis. Atseit, ir 
prezidentas yra istorinė as
menybė. Taip, Leopoldo Gai
tieri pasiliks istorinė asmeny
bė, bet tik ne su tokia garbe, 
kaip jam minia, entuziastiškai 
šaukdama, pranašavo. 

Argentiniečiai niekad karo 
nėra matę. Niekas neatsi
mena, kas buvo prieš pusantro 
šimto metų. Buenos Aires Flo
rida gatvėje kas vakarą pilna 
žmonių. Krautuvės gražios, pil
na brangių prekių. Yra ko pasi
žiūrėti. Tai labai gražiai ap
šviesta gatvė ir gražiausia 
visame Buenos Aires mieste. 
Tai tik pasivaikščiojimui skir
ta gatvė. Žmonės nerūpestin
gi visame Buenos Aires mies
te. Visi pa tenkint i , kad 
Malvinų salos jau Argentinos 
kontrolėje. Taip praėjo dvi sa
vaitės, o laivai iš Anglijos vis 
artinasi. Argi jie plaukia tik 
taip sau pramogai? Argen-
tiniečiams karas atrodo nieko 
daugiau, kaip jų tos dažnos 
revoliucijos ir valdžių nuverti
mas, kur beveik nė vienas žmo
gus nežūsta, tik koks preziden
tas su pinigų krūva pabėga į 
užsienį. 

Kai britai pradėjo pirmuo
sius karinius puolimus ir kai iš 
valdžios pusės nebuvo duo
dama pranešimų, kas vyksta 
Malvinų salose, visos nuotai
kos pasikeitė. Toje pačioje 25 
Mayo aikštėje pasirodė įvai
rios grupės žmonių su plaka
tais, reikalaudamos iš pre
zidento pranešimų, kas darosi. 
Apie laivo „General Belgra-
no" paskandinimą praneši
mas buvo nudelstas apie porą 
dienų. Žmonėse pasitikėjimas 
vyriausybe labai sumažėjo. Vi
si pradėjo rūpintis susidaryti 
maisto atsargas. 

Visa Argentina pasijuto ap
gauta ir apsivylė Amerika, ku
ri po Reagano išrinkimo pre
zidentu buvo atgavusi labai 
gerą vardą. Laikraščiai rašė ir 
žmonės komentavo Reagano 
gerą politiką, kad jis vienin
telis i šmin t ingas žmogus 
Amerikos valdžioje, kuris su
pranta, kas yra komunizmas. 
Visa Argentina daug vilčių bu
vo sudėjusi į valstybės sek
retorių H ai g. Niekam nė į gal
vą neatėjo, kad Amerika gali 
atsistoti Anglijos pusėje. Mat, 
Argentina yra didžioji santar
vininke ir Amerikos politikos 
palaikytoja Centro Amerikos 
valstybėlių problemose, ku
rias sudaro komunistų agre
sija, ateinantį iš Maskvos per 
Kubą. 

Žmonių komentarai, re
miantis spaudos pranešimais, 
buvo, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės turėtų pagal Pietų 
Amerikos valstybių paktą sto
ti Argentinos pusėje ir karo 
metu jai padėti. Greičiausia, 
kad ir vyriausybė neapskai
čiavo ir nesitikėjo, kad Ameri
ka karo atveju gali būti jos 
priešas. 

Žmonės dabar klausia vieni 
kitų, argi Amerika nemato, 
kad su tokiu netikėtu santykių 
pakeitimu ji Argentiną atiduo
da komunistiniam blokui. 
Argentinos spauda skelbia. 

kad Amerika Argentiną išda
vė ir kad to išdavimo ji niekad 
nepamirš ir už tai niekad ne
dovanos. Atseit, Amerikos — 
Argentinos santykiai per vie
ną dieną radikaliai pasikeitė. 

Argentinos vyriausybė žino, 
kad negalima atsilaikyti prieš 
Angliją, kai Amerika jai duos 
ginklus ir visus karinius patar
navimus. Argentinos laivynas 
yra menkos vertės. Oro pajė
gos taip pat nėra didelės, paly
ginus, ką gali sudaryti Ameri
k a su A n g l i j a . C h u n t a i 
yra aišku, kad Malvinų salų 
praradimas, karo nuostoliai, 
tūkstančių gyvybių netekimas 
reiškia jiems valdžios praradi
mą. Generolų chunta radika
liais būdais sutvarkė komu
nistų terorizmą, bet tai 
nereiškia, kad pogrindyje nėra 
komunistų partijos. 

Nors vyriausybė yra anti
komunistinė, bet su Maskva 
varo labai plačią prekybą. Ru
sijai atitenka iš Argentinos 80 
procentų javų ir kitų gėrybių. 
Argentinos vandenyse plau
kioja rusų prekybiniai ir 
povandeniniai laivai. Visi, su 
kuo tik pakalbėsi, ypač lietu
viai, labai baiminasi, kad iš 
desperacijos Argentinos vy
riausybė nesusigundytų pri
imti Rusijos ir Castro pagal
bą. Kad tokią pagalbą rusai 
siūlo, n iekas Argentinoje 
neabejoja. Dabar klausimas, 
ar su tokia pagalba galės kraš
te išsilaikyti valdžia, radika
liai nusistačiusi prieš ko
munizmą. Kitiems generolams 
gali atrodyti, kad atėjo laikas 
pakeisti valdžią tokia, kokia 
geriau pritinka komunistiš
kam veidui. Tai būtų atsiker-
šijimas Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms. 

Visi argentiniečiai, ypač 
lietuviai, bijo maskvinės glo
bos. Lietuviai žiūri į Ameriką 
kaip į pažadėtą žemę. Į Ameri
ka atvažiuoja daug turistų iš 
Argentinos, čia lankosi mūsų 
lietuviškasis jaunimas. Ir da
bar ruošiasi jaunimas atvykti 
kitą metą į Pasaulio Lietuvių 
dienas. 

Anglams Falklando salos 
nėra tokios brangios, kad 
jiems reikėtų už jas tūkstan
čius gyvybių paaukoti ir milži
niškus nuostolius pakelti. 
Jiems be galo betgi svarbu iš
laikyti kolonijalizmo statusą 
ten, kur galima dar jį išlaikyti. 
Jei taip lengvai atiduotų Falk
lando salas, tai tada ko gero 
Gibraltarą visai lengvai atsi
imtų Ispanija ir ilgainiui iš di
džiosios imperijos Anglijos 
karalienė turėtų tik Britanijos 
salas, kuriose taip pat nėra vie
nybės. Taigi karas dėl Falk
lando salų yra karas ne vien 
tik dėl prestižo. 

Šiaip ar taip, šis nelauktas ir 
netikėtas karas neša pralai
mėjimą abiem šalim. Dabar 
Argentina ir Anglija susirūpi
nusios rasti išeitį ir susitaiky
ti. Abi šalys moka šaudyti ir 
skandinti laivus. Jeigu ir 
užims Anglija tas salas, tai 
laboristų partija šauks, kad 
tiek ir tiek laivų nuskandinta, 
tiek ir tiek lėktuvų numušta, ir 
suskaičiuos, kiek gyvybių pra
rasta. Iš čia ateis krizė ir 
Thatcher vyriausyei. 

Argentinos generolų chunta 
taip pat negalės išsilaikyti val
džioje. O Amerikos politikai, 
kurie neturėjo pasisekimo po 
Antrojo pasaulinio karo pas 
savo santarvininkus, susilau
kė dar vienos nesėkmės, kai 
jau prarado vieną geriausią 
santarvininke — Argentiną. Ir 
kas čia laimėjo? Visi buvę 
draugai pralaimėjo. Jeigu pri
ims Argentina Sov. Rusijos pa
galbą, tai šis nelemtas karas 
gali prasitęsti ir išsiplėsti, jei 
neišsivystys į pasaulinį karą. 
Be abejo, komunistinis blokas 
Pietų Amerikoje laukia ir tiki
si sau daug laimėjimų. 

„Grandinėlės" šokėjai ir dainininkai. 

„Mintis atėjo tiesiog iš ma
no gyvenimo", — aiškina Liu
das Sagys, pasakodamas apie 
naują programą, kurią Cle-
velando „Grandinėlė" šį va
karą atveža į Marijos aukšt . 
mokyklos audi tor i ją Chi -
cagoje. „Lietuviškas šokis y ra 
labai pasikeitęs nuo tų laikų, 
kada pradėjau šokti. Ta i m a n 
ir kilo mintis — kodėl negrįžti 
dar kokia 20 metų ir parodyti 
visą šokio raidą?" 

Pirmoji L. Sagio pažint is su 
lietuviškuoju šokiu buvo 1938 
m. Pedagoginiame insti tute 
Klaipėdoje. Pasak jo, šokių 
Judėjimas jau tada buvo užvi
ręs", paskatintas nelaukto 
įvertinimo tarptautinėje liau
dies šokių šventėje Londone. 
1942 m. Vilniuje jis j au inten
syviai dirbo Lietuvos liaudies 
ansamblyje. Pokario Vokie
tijoje L. Sagys dalyvavo Čiur
lionio ansamblyje. Persikėlęs į 
Clevelandą, buvo paska t in t a s 
suorganizuoti v i e n k a r t i n į 
mokinių pasirodymą tarptau
tiniame festivalyje. Ta ip 1953 
m. susikūrė „Grandinėlė" iš 13 
mergaičių ir vieno akor
deonisto. 

Ansamblio pirmosios daly
vės jau seniai išsivaikščiojo. 
Tačiau liko L. Sagys ir žmona 
Aleksandra, kuri tvarko visus 
administracinius reikalus, ir, 
anot vyro: „pastumia ir pa-4 
bara, kai reikia". Jųdvie
jų rūpesčiu į „Grandinėle" 
jungėsi vis naujos Cleve-
lando jaunimo k a r t o s . Si 
„Grandinėlė" yra turbūt šešto
ji. „Grandinėlė", ka ip ir visi 
kiti saviveiklos vienetai, ypač 
šokių grupės, reguliariai pergy
vena tam tikrus bangavimus . 
Prieš kelerius metus teko iš 
naujo pradėti darbą, kai anks-
tyvesnioji grupė po 1979 m. 
gastrolių po Australiją išsi
skirstė. L. Sagys aiškina, kad 
jaunimas, pasiekęs t am tikrą 
amžiaus grupę, savo dėmesį 
skiria kit iems r e i k a l a m s . 
Įvyksta, kaip jis sako, „grupi
niai išėjimai... tik v ienas ki tas 
atsilaiko prieš spaudimą" ir 
pasilieka ilgesniam laikui. 

Prie 19 mergaičių ir 11 
berniukų, dar prisideda 7 
instrumentalistai. O kodėl 
nepasi tenkint i a k o r d e o n u , 
kaip kad daro daugelis kitų? 
„Iš tikrųjų, akordeonas nėra 
mums toks jau pri imtinas. 
1938 m. buvo paplitusi akor
deonų mada. Juos nusivežė į 
Vokietiją, o iš ten į Ameriką... 
Tačiau reikia atsiminti , kad 

Lietuvoje vėlesniais laikais šo
kiams grodavo kapela, net ir 
kaime. Tai ir mes paga l tą nuo
taiką sudarėme savo kapelą". 

Si grupė yra kiek mažesnė už 
buvusiąsias (šokėjų yra buvę 
iki 50). Tai yra gal ir dėl to, kad 
vadovas yra reiklus tiek sau, 
tiek šokančiam jaunimui. 

Repeticijos vyksta dukart per 
savaitę po 2 ir pusę valandos, 
nepaisant ar artėja spektaklis, 
ar ne. Anot L. Sagio: „pats 
reikalas rodo, kad reikia arba 
susitvarkyt, arba užsidaryt, 
nes žmonės ateidami moka 
pinigus ir negalim parodyt 
mažiau tam tikro minimumo". 

T a s a i L. Sagio „mini
mumas" duoda vaisių. Nese
niai Kent Valstybiniame uni
versitete į vaizdinę juostą 
įrašyta reprezentacinė šokių 
programa, o praeitą sekma
dienį koncerto Clevelande 
pasižiūrėti prisirinko pilna 
salė žmonių. 

Sį vakarą „Grandinėlė" 

parodys visai naują prog
ramą. L. Sagys pasakoja: „Pa
ėmiau tris laikotarpius iš lietu-
v iškojo š o k i o . S e n a s i s 
laikotarpis — kuomet šokėjai 
šokdavo savo malonumui. 
Antrasis — kada atgijo domė
jimasis lietuviškaisiais šo
kiais ir pasirodė pirmosios 
stilizacijos ir pirmieji kūrybos 
šokiai. Na ir dabartinis, 
kuomet šokiai yra padaryti 
kaip pilni sceniniai kūriniai". 

Senovinių šokių melodijas ir 
žingsnius L. Sagys paėmė 
tiesiog iš archyvų. „Kai 
kuriuos nusirašiau ranka iš 
Juozo Lingio archyvo" kelio
nės Lietuvoje metu. Vėlyvesnį 
šokiai paimti iš nepriklau
somos Lietuvos repertuaro. 
Pvz., „Malūnas" buvo su
kurtas Kotrynos Marijošienės. 
Anot jo, „ ,Malūno' nebuvo iki 
1936 m., kuomet ji sugalvojo 
kaip judesiu pavaizduoti spar
nus. Iš vaikystės ji atsiminė 
(daug paprastesnį) vaikų šokį. 
Mes duosime originalą, tokį, 
koks buvo Marijošienės sukur
tas". 

Iš dalies naujoji programa 
buvo sudaryta gal ir dėl to, kad 
jau kuris laikas „Grandinėlei" 
metami pr iekaiš tai , girdi 
ansamblis atlieka neautentiš
kus lietuviškus šokius. „Kai 
kas (klaidingai) galvoja, kad 
tokie šokiai (kaip „Malūnas") 
yra atėję iš 19 a. ar dar anks
čiau", — aiškina L. Sagys. Iš 
kitos pusės dabartiniame šokių 
repertuare reikia surasti vietos 
visai naujai kūrybai. „Cia nėra 
ko bijoti, kad kaip nors pakel
sim visą mūsų istoriją, šok
dami ką nors naujo... Senieji 
visi yra užrašyti, kiek buvo 
galima užrašyti, juoda ant 
balto... O naujos kūrybos 
reikia, nes jau dabar tie mūsų 
šokiai pradeda žmonėms nusi
bosti... Tik reikia žinoti, ką 
darai. Pavyzdžiui, pas mus yra 
papročiai, kaip piršlio korimas 
arba ėjimas į mišką per šv. 
Joną. Jeigu kas sugeba tą 
paprotį sudėti į muzikinius 
rėmus, duoti žingsnius, jude-

sius, labai gerai! Tai išliks kaip 
tautos kūryba. Aš visuomet 
esu už kūrybą, už ėjimą pir
myn". 

Kaltinimai „Grandinėlei" 
prasidėjo tuoj po J . Lingio 
kelionės iš Lietuvos į JAV 1969 
m., ir L. Sagys įtaria, kad čia 
glūdi priekaištų esmė. „Gran
dinėlė" programose visuomet 
pažymi šokių autorius, įskai
tant tuos, kurie gyvena oku
puotame krašte. Daugelis kitų 
grupių to nedaro, „išvengdami 
tiesioginio priekaišto..." 

„ G r a n d i n ė l ė s " vadovo 
nuomone, lietuviškas šokis 
išeivijoje at l ieka svarbią 
paskirtį. „Jeigu tu nieko neži
nosi apie lietuvius, šokį 
pamatęs jau šiek tiek juos 
pažinsi; gali pajusti, kas per 
žmonės tie lietuviai: jų šokiai 
švelnūs, nėra jokių kovos ele
mentų... ta prasme gerai yra 
supažindinti mūsų jaunimą su 
šokiu". 

Siame koncerte bus n e 
vien šokių, bet ir dainų, kurias 
atliks Aldona Stempužienė-
Švedienė ir patys grandinėlie-
čiai. „Aš visą laiką galvojau, 
kaip padaryti, kad .Grandi
nėlė' galėtų ne tik šokti, bet ir 
dainuoti, nes labai daug yra 
žaidimų ir šokių, kuriems rei
kalinga daina". Kita naujovė 
bus tautiniai drabužiai. Kiek
vienam laikotarpiui skirtingų 
stilių drabužius siuva 83 m. 
amžiaus Marcelė Kazlaus
kienė, kuri, anot vadovo, juos 
prisimena iš savo vaikystės. 

Paklaustas apie „Gran
dinėlės" ateitį, paprastai links
mas L. Sagio veidas trumpam 
apsiniaukia. „Vis mažėja skai
čius jaunimo, kuris tiek mėgtų 
šokį, kad skirtų tiek daug 
laiko". Tačiau pesimizmo 
gaida bematant dingsta. L. Sa
gys su entuziazmu skuba 
pasakoti, kad kitos lietuvių ko
lonijos jau domisi naująja 
programa. „Jeigu pavyks 
(šeštadienį Chicagoje), visiems 
metams užteks darbo, važi
nėjant po kolonijas". 

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 veikios 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 Įvyksianti Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Vl-taįj Seimą. JAV LB Taryba paruošia planus 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 matyt1, kad visose JAV LB rinkiminėse 
apygardose pasiūlyti įvairių nusiteikimų, ideologijų bei pažiūrų kandidatai. Jie laukia 
visų Amerikos lietuvių paramos — kiekvieno mūsų balso. Kuo daugiau bus balsuotojų, 
tuo išrinktieji atstovai turės stipresni užnugari ir jaus didesnę atsakomybę, o išeivija 
pasirodys ir ypač pavergtiesiems broliams parodys, kad ji ir po daugelio iseiviško 
gyvenimo metų yra gyva, judri, darbinga ir rūpinasi savo tautos reikalais. 

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 sukaktj. 

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

Prel. Jonas Baikūnas - ^ 
JAV LB Garbės pirmininkas '^*--

Juozas Laučka 
Ateitininkų Federacijos vadas 

Gintaras Aukštuolis 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Sąjungos pirmininkas 

Sigitas Miknaitis 
Lietuvių Skautų Sąjungos' 

Tarybos pirmininkas 

• 

• 
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Ū4 

Kornelijus Bučmys 
Darbininko ir Garso Redaktorius 

Bronius Nainys 
PLB valdybos buvęs pirmininkas ir 

Pasaulio lietuvio redaktorius 
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LAIŠKAS MOTINAI 
...Tau visas išskinsiu lankas... 
Kaip tave, kuo tave 

prisišaukt? 
Juk į tavo šiltas rankas 
Mes gėlių nešėm ne per daug... 

Janina Degutytė 

Artėjančios Motinos dienos 
proga rašau tau, mama, šį 
la išką . Leiski dar kar tą 
padėkoti už kraitį, kurį pali
kai ne tik mums, savo vai
kams, bet platesniąją prasme 
ir visai lietuviškai išeivijai. 

Tu buvai žinoma savo 
šmaikščia plunksna, širdies 
gerumu ir jautrumu, bei meile 
viskam kas gera, kilnu, lietu
viška. Ir šiomis Dievo suteik
tomis dovanomis noriai 
dalinaisi ne tik su artimai
siais, bet, kiek sąlygos ir svei
ka ta leido, visuomeninėje veik-
lo je . Ne v ieną k a r t ą 
paprašyta esi kalbėjusi taip 
tavo širdžiai artima lietuvės 
motinos tema minėjimuose ir 
radijo programose. Tikiu, šiose 
eilutėse išskaitysi tai, ką nesu
spėjau dar tau pasakyti... 

Pirmiausia, mama, esu tau 
be galo dėkinga, kad bran
ginai, išlaikei ir perdavei lietu

viškuosius papročius ir tra- mūsų draugams ir draugėms, 
dicijas. Be jų mūsų šeimos kurių ne vienas tave „pasi-
gyvenimas būtų nepilnas ir savino" ir kuriems tu tapai 
skurdus. Esu laiminga, kad šį a r t ima , t a r y t u m ant ro j i 
turtą, išsaugotą nuo sveti
mybių, galės pasisavinti ir 
tavo dukraitė. Tikiu, jog per 
septyniolika metų visa ta i 
spėjo joje giliai įsišaknyti. 
Ačiū, kad taip jautriai ir nepa
ilstamai rūpinaisi ir do-
mėjaisi jos augimu ir bren
dimu. Ypač religiniu i r 
lietuviškuoju pasaulėl iu, 
vėliau tapusiu pasauliu. Tavo 
nuolatinis dėmesys, paska
tinimai ir padrąsinimai rašyti 
į „Eglutę", „Pirmuosius žings
nius" ir „Tėviškės žvaigž
dutę" dažnai atnešdavo labai 
džiugių rezultatų. Be abejo, jos 
a p s i s p r e n d i m a s l a n k y t i 
Pedagoginį lituanistikos insti-

motina ar draugė. Ačiū už 
„Liūdną pasaką Indrutei" (iš 
tikrųjų — mūsų šeimos iš 
Lietuvos pasitraukimo istori
jos aprašymą), už biografines 
žinias magnetofono juostelėje 
ir už visus per 20-tį metų tau 
parašytus ir išsaugotus mano 
laiškus, kuriuos dabar pavel
dėjau tarytum dienoraštį. 

Š i a n d i e n , k a i t a v ę s 
nebeturiu, daugiau negu pra
eityje jaučiu ir įvertinu visa 
tai, ko nustojau. Be galo pasi
gendu, mama, ne tik tavo 
mielo balso, bet ir tų laiškų, 
kuriais pasikeisdavom bent 
kartą savaitėje. Juos varty
dama, sunkiai galiu suvokti, 

tūtą buvo bent iš dalies įkvėp- kad toji ranka , kuri dar ta ip 
tas močiutės, kurią ji gerbė ir neseniai juos rašė, j au niekuo-
labai mylėjo... 

Dėkui, mama, už šviesius 
vaikystės ir jaunystės dienų 
prisiminimus, už supratimą, 
vaišingumą ir visuomet pla
čiai atviras mūsų namų duris 
j a u n i m o p o s ė d ž i a m s , 
sueigoms, susibūrimams. Ačiū 
už tikrą ir nuoširdžią meilę 

met manęs nebepalies. O 
tačiau niekuomet nebuvai tu 
man tokia art ima ir brangi 
kaip dabar. Ilsėkis rami ir 
laiminga, 

T a v o d u k t ė 
R i t o n ė T o n k ū n a i t ė -

R u d a i t i e n ė 

Popietė su laureate 
Birute Pūkelevičiūte 
Chicagoje 

Susirinkimą pradėjo ALIAS 
Moterų pagalbinio vieneto 
p i rmininkė Regina Smo-
iinskienė ir pristatė popietės 
prelegentę laureatę Birutę 
Pūkelevičiūte. Kadangi ten 
pa t suvažiavę ALIAS (Amer. 
l i e t . inž. ir arch. sąj.) senosios 
ir naujosios valdybų nariai 
taipgi išreiškė pageidavimą 
viešnios pasiklausyti, ne tik 
erdvi Alfos ir inž. Vytauto 
Budrionių svetainė, bet ir 
viršum užsisukę platūs laiptai 
buvo tirštai prisėdę susi
domėjusių klausytojų. 

Birutė Pūkelevičiūte pasi
džiaugė malonia proga jau 
antrą kartą viešėti ALIAS 
šeimoje. Prieš kelerius metus 
buvo pasikalbėta apie teatrą, o 
šį sykį bene tinkamiausia būtų 
sustoti ties naująja jos knyga. 

R a š y t o j a v a i z d ž i a i 
nupasakojo priežastis, kurios 
ją pastūmėjo šiam darbui ir 
nušvietė „Devinto lapo" ge
nezę, drauge panagrinėdama 
knygos architektoniką. Su 
„Aštuoniais lapais" naująją 
knygą riša vardas ir įvykių 
tęstinumas: veiksmas pra
sideda tuo pat metu ir toj pat 
vietoj, kur baigėsi .Aštuoni 
lapai" — 45-tųjų metų Velykų 
dieną, sovietų piliečių lagery. 
Taigi abi knygos sukabintos 
lyg du karoliai ant vieno siūlo, 
tačiau jų spalvos skiriasi. Dra
ma t i ška Didžioji savai tė 
d a b a r išsitiesia į šešių 
mėnesių kasdienybę Rau
donosios armijos užimtuose 
Vokietijos plotuose. „Devin
tas lapas" atskleidžia trijų 
merginų išgyvenimus tarp 
rusų, o nuo to meto, kai jos 
pasiryžta pasiekti Vakarus, 
susimezga pagrindinė knygos 
intriga. Tačiau ne vien įvykių 
riedėjimas būtų pasektinas — 
dažnai ten, kur tiesioginis 

veiksmas sustoja, yra sukon
centruoti svarbiausieji knygos 
taškai. 

Autorė paminėjo t r i s 
„Devinto lapo" vietas, kur 
problemos iškeliamos per 
pasąmonės vaizdus. Norint iš
vengti publicistinių pasi
sakymų, buvo pasirinktas 
diametraliai jiems priešingas 
kelias: sapninė suskaldytų 
spindulių šviesa. Pirmas sap
nas būtų fantomiškų pavidalų 
vaikštynės lagerio taku, kuris 
netrukus išvirsta į pajūrio 
pylimą ir į Palangos tiltą. 
Siame epizode paliečiamas 
jaunų žmonių suabejojimas 
„vyresniųjų tiesa", kurios iki 
to laiko jie nedrįso kvestio
nuoti. Antras atvejis būtų 
Antigonės ir pulkininko Bur-
litskio dialogas Kalvaičių vir
tuvėj — apie Lietuvos parti
zanų mirt ies prasmę i r 
i š e i v i š k o g y v e n i m o 
dvilypumą. Trečias sapnas, 
kurio visi atributai sukasi apie 
krikštą, bando svars ty t i 
moralinę krikščionybės teisę į 
žydą-konvertitą. Sapnas bai
giasi mišparų pamaldom 
medinėj Prisikėlimo bažny
čioj, skamban t ka ra l i aus 
Dovydo psalmei. 

Paminė t inas būtų ir 
lietuvių - žydų santykis, kurio 
kelis būdingus aspektus šioj 
knygoj savaime teko paliesti, 
nes viena iš pagrindinių 
veikėjų yra jauna Lietuvos 
žydė, o per dalį knygos prie 
trijų merginų prisijungia dar 
viena bendrakeleivė, ponia 
Aškenazy. Nors tarpusavio 
ryšiai šilti ir draugiški, tarpais 
blyksteli ir abiejų tautų 
„kitoniškumai". 

Prelegentė išbrėžė realybes 
susiliejimą su išmone: tikrovė, 
kilstelėta į literatūrinę plotmę, 
nuskaidrėja ir tampa visuo-

Deimantinio 
jubiliejaus 

albumas 
L i e t u v a i č i ų mokytojų 

vienuolija — Šv. Kazimiero 
seserys — šiemet švenčia savo 
deimantinį jubiliejų (1907 -
1982). Ta proga išleido savo 
steigėjos Motinos Marijos 
monografiją, o d a r neseniai 
p a s i r o d ė jų v i enuo l i jo s 
albumas, pavadintas „Glorify 
the Lord". Didelio formato, 
143 puslapių su keletu šimtų 
iliustracijų, kurių svarbiau-

(312) 9Ž&5988 s i o .s spalvotos. 
butai aprašomas seselių glo-

——•———-• , bėjas Lietuvos karalaitis šv. 
j Kazimieras. Vienuolijos gene

ralinė viršininkė sesuo M. 
Joanella savo žodyje reiškia 
padėką Dievui ir vienuolijos 
rėmėjams. Vysk. V. Brizgys 
sveikinimo žodyje linki, kad 
daugiau jaunų sielų jungtųsi į 
Dievo tarnybą šioje vienuo
lijoje. Seselių kazimieriečių 
sėkmingą veiklą švietime, mis
ijose, socialinėje tarnyboje 
išgiria savo sveikinime prez. 
Reaganas. Jų įnašą į kultū
rinį ir socialinį gyvenimą 
aukštai vertina savo svei
k in imuose gubernatorius 
Thompsonas ir mere Byme 
(nelaimei, jos pavardę dedant 
po nuotrauka įvykusi korektū
ros klaida). Savo sveikinime 
gen. kons. J. Daužvardienė 
iškelia seserų svarbų pasitar-
navimą Hetuvių visuomenei. 

Toliau duodama vienuolijos 
istorija, su jos išaugimu susi
jusių žmonių biografijos ir 
nuotraukos, įstaigų aprašy
m a i , seselių sąrašai, jų 
darbuotės pavaizdavimas nuo
traukomis ir žodžiu, daug 
nuotraukų iš seselių vedamų 
mokyklų, aprašymai ir nuo
traukos didžiųjų vienuolijos 
rėmėjų, jų organizacijos pir
mininkų. 

Apskritai tai dailus doku
mentinis, istorinis leidinys, 
kuris bus naudingas istorijai, 
pavaizduodamas šv. Kazi
miero seserų vienuolijos stei
gimą, augimą, plėtimąsi ir jų 
atliktus darbus. _ _ 

J. P r . 

Birutė Pūkelevičiūte 

tiniau galiojančia. Rašant 
apie tai, kas „tikrai buvo", ne 
sykį išsisprendžia mintyse 
snūdur iavę k laus imai , į 
kuriuos anksčiau tarsi nebuvo 
įmanoma atsakyti . Šių mazgų knygos 

j a n t už akademinės valandos 
ilgio pokalbį, kuris prabėgo 
kaip viena minutė, viešnia 
buvo apdovanota dviejų 
spalvų gėlėmis, simbolizuo-
jančiom dvi jos knygas — 
„Aštuonis lapus" ir „Devintą 
lapą". Sekė apsčiai įdomių 
klausimų, iš kurių paaiškėjo, 
kad didelė susirinkusiųjų dalis 
jau buvo spėjusi naująją 
knygą perskaityti ir ją pa
mėgti. Tie, kurie dar neturėjo 
progos „Devinto lapo" pa
vartyti, sakėsi dabar gavę 
gerą raktą į knygą. Vienas 
popietės dalyvis išsitarė, kad 
(meškeriotojų žodžiais kal
bant) Birutė Pūkelevičiūte yra 
„puiki blizgė": gebėdama 
sugestyviai kalbėti, ji traukte 
pritraukia skaitytojus prie 

Moči u te- motinėlė 

narpl io j imo tektų ieškoti 
lyrinėse knygos vietose — 
jeigu, žinoma, sutarsim, kad 
„poezija" nebūtinai yra tik 
gražūs sodų, jūros ar dangaus 
aprašymai, bet bendras lyrinis 
požiūris į žmones ir pasaulį. 

K l a u s y t o j a m s e n 
tuziastingais plojimais dėko-

Ir prie vaišių stalo Šią žavią 
popietę mūsų talentingoji 
rašytoja buvo nuolatos apsup
t a savo gerbėjų, kad nebuvo 
ga l ima prieiti ilgesniam 
pokalbiui. Viena jos ilgametė 
gerbėja „papriekaištavo", kad 
ji per trumpai kalbėjo. 

R. L. 

Nuotrauka V. Maželio 

F*Ęt 

Lietuvaitė Paryžiuje 
— P i r m a s , . m o t e r s 

vaidinimas" iš šiaurės, nes ji 
yra lietuvė —. Šitaip prancū
zų spauda pristatė K a r o l i n o s 
M a s i u l y t ė s pasi rodymą, 
vykstantį nuo kovo 3 d. 
keturis kartus savaitėje gerai 
žinomoj Uteratų, aktorių, reži
sierių, statytojų ir žurnalistų 
kavinėje - teatre senoje Pary
žiaus dalyje. 

Karolina viena pati klau
sytojus užima jos pačios 
p a r a š y t a i s m o n o l o g a i s . 
Tačiau klausantis visai už
miršti, kad ji viena tai atlieka. 
Matai, girdi, jauti, kaip ji veda 
išdykusių skautukų būrelį 
melstis kryžiaus kebu. Kitur 
nebe aukšta, liekna lietuvaitė 
sodriu balsu sėdi mokyklos 
kieme pertraukos metu, bet 
maža 6 m. mergytė vaikišku, 
naiviu balsiuku pasakoja savo 
gyvenimą, pati nežinodama jo 
tragiškumo. 

Monologai parašyti tur
tinga, poetiška, bet lengva 
kalba, pabrėžiančia Karolinos 
gilų žmogaus psichologinį 
nagrinėjimą ir supratimą. 
Karolina Masiulytė spaudos 
buvo palankiai sutikta net 

Liet. Mot. Fed. Chicagos klubo 
parengimų vadovė I. Ivašauskie-
nė susidaužo margučiais su 
Velykų stalą pašventinusiu kun. 
A. Grausliu. 

Nuotr. P. Maletos B. B. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. gegužės mėn. 8 d. 

Mūsų veikla 
• Mari ja Krauchunienė 

pakviesta į Glenbrook aukš
tesniąją mokyklą, Glenview, 
111., kalbėti Europos istoriją 
studijuojančių studentų klasei 
ketvirtadienį, gegužės 6 d. 
Kalbos tema: „Lietuva ir lietu
viai rusų okupacijoje". 

• Chicagos Lietuvių Mo
terų k lubo pavasario prieš
piečiai rengiami trečiadienį, 
birželio 2 d., Beverly C.C. 
patalpose. Programą atliks 
1982 m. Gintaro baliaus debiu-
tantės, parodydamos savo ta
lentus muzikos, literatūros, 
scenos ar šokio išraiškoje. 
Viešnios kviečiamos daly
vauti. 

Stipendijos 
ir daina 

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus Moterų gildos meti
niai priešpiečiai Chicagoje 
įvyko šeštadienį, gegužės 1 d., 
M a r t i n i ą u e r e s t o r a n o 
patalpose. Cia buvo prista
tyta nauja Gildos valdyba, 
įteikta metinė stipendija lietu
vaitei studentei ir paįvai
rinimui pateikta įdomi progra
ma. Viešnioms buvo paruošti 
gėlėmis papuošti stalai, pa
įvairinti muzikos simboliais 
bei čiulbančių paukščių fi
gūromis — darbščios Gildos 
narės Olgos Landon idėjos ir 
darbas. Kiekviena iš dalyvių 
buvo apdovanota individualiu 
papuošalu: sage, karoliais ir 
kit. — ačiū Janinos ir Iros 
Marksų dosnumui. Aldona 
Obenė, stipendijų komiteto 
pirm., įteikė Gildos čekį ta
lentingai ir darbščiai Rū
ta i Pakš ta i t e i , De Paul 
universiteto muzikos dep. 
studentei, pabrėždama jos 
studijų pasiekimus, įsijun
gimą į Chicagos Lietuvių 
operą bei ateities planus. 
Marija Krauchunienė, Gildos 
steigiamoji pirm., pristatė 
naują valdybą, kurią sudaro 
Eleonora Katauskienė, pirm.; 
W i l h e l m i n a L a p i e n ė , 
vicepirm.; Denise Vaikutienė, 
2-ji vicepirm.; Blanche Ke-
zienė, 3-čia vicepirm.; Peggy 
Brummer, sek.; Olga Landon, 
ižd.; Eleonora Zapolienė, kor. 
sek.; Sylvia Wenckienė, 
patarėja ir Izebelė Baltra-
maitienė, Gildos istorikė. 
Meninę dalį atliko viešnia 
Mar ion L. G i a m m a n c o , 
p u i k i a i p a v a i z d u o d a m a 
žodžiu, daina ir garsinių 
juostelių papildymu žymios 
operos solistės Beverly Sills 
autobiografiją „Bubbles". 
Nors ši programa truko apie 1 
valandą, klausytojų dėmesys 
buvo išlaikytas iki paskutinės 
minutės. Popietės ruošimo 
pirm. Stefanija Uginčienė, 
stipendijų ir programos ko
mitetą sudarė Aldona Obenė, 
Eleonora Katauskienė ir Mari
ja Krauchunienė. Laimėjimus 
tvarkė Stella Kaulakienė. 

DOROVĖS KLAUSIMAI 

Filosofijos ir etikos profe
sorius dr. Edward Stevens yra 
parašęs knygą „Making Mo
rai Decisions" (Darant mora
linius sprendimus, 110 psl., 
kaina $3.95), kurią išleido Pau-
list Press. New Yorke. Kny
goje vispusiškai svarstomi 
k a r o m o r a l ė s . abor tų , 
laboratorinio apvaisinimo, 
moterystės, skyrybų, gimimo 
kontrolės, homoseksualizmo, 
socialinio teisingumo, tarp
tautinio teisingumo ir kiti 
moraliniai klausimai, sten
giantis juos aiškinti iš įvairių 
pusių, iškeliant reikiamus duo
menis ir vedant skaitytoją prie 
jo paties sprendimo. 

Karolina Masiulytė 

kebuose laikraščiuose ir buvo 
pakviesta pasirodymui pran
cūzų televizijoje Phihppe Bou-
vard programoje. 

Karolina Masiulytė, a.a. 
Angelės Jankauskaitės ir 
Jono Masiulių duktė, nėra 
naujokė scenos gyvenime, nes 
dramą studijavusi Charles 
Dullin studijoj, Centre d'Art 
Dramatiąue de la rue Blanche 
ir ENSATT, jau keleri metai 
įvairiuose Paryžiaus teatruo
se, bei kituose Prancūzijos 
miestuose ir festivaliuose 
vaidina tiek moderniuose 
veikaluose, tiek klasikiniuose 
pirmaujančias roles. Oskaro 
Milašiaus gerbėjų tarpe yra 
ypač gerai žinoma savo 
nepaprastai jautriu mūsų 
poeto kūrybos perdavimu. 

Nors ir Paryžiuje gimusi, 
Karolina visa savo širdimi 
prisirišusi prie savo tėvynės, 
kurią turėjo progos net du 
sykiu aplankyti. Pirmą susi
pažinimą aprašiusi, laimėjo 
Pasaulio lietuvių jaunimo są
jungos pirmą premiją. Labai 
aktyvi Paryžiaus lietuvių 
bendruomenės gyvenime, 
niekada neatsisako lietuviš
kuosius susibūrimus ir paren
gimus praturtinti savo raši
niais ar deklamavimais. 

Džiugu matyti mūsų tautie
tės ryžtingumą ir pasiryžimą 
pasirinktoj srity. Tenka tik 
palinkėti: — Karolina, sėkmės! 

Velykų stalas, paruostas Liet. Mot. Fed. Chicagos klubo. 
Dalis rengėjų prie Velykų stalo (iš k.): P. Vaitaitienė, dr. O. Mironaite, 
E. Diminskienė, E. Pajadienė, I. Ivanauskienė, H. Bagdonienė, M. Mar
cinkienė, D. Kurauskienė ir E. Trimakienė. p. Maletos nuotr. 

Balzeko Liet. kultūros muziejuje, Chicagoj, margučių dažymo klasėje 
per 3,000 lankytojų išmoko tradicinio marginimo. Cia matome l". Ast-
rien? ir A. Lipskienę instruktuojančias vieną klase. 

Mūsų laimė daugiau pri
klauso nuo to, ką mes turime 
savo dvasioje, o ne savo kiše-
n ė 8 e A. Guinon 

-
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LAIŠKAS IŠ KENIJOS -
AFRIKOS 

Wem weyga? — „Kaip laiko- I šiu birželio mėnesį. Labas ir 
tės" (Kikujų kalba). 

J a u greitai artėja pusiauke-
lis mano nuostabaus buvimo 
Kenijoje. Tenka sunkiai padir
bėti ligoninėje, bet kartas nuo 
karto gaunu progos truputį pa
keliauti. Jau teko man pagy
venti iš purvo ir mėšlo sulipdy
tame name su šiaudiniu stogu, 
valgyti be peilio ir šakučių ir 
pagyventi su kenijiečių šeima, 
prisitaikant prie visų genties 
tradicijų! 

Dirbu Kenijos centrinėje pro
vincijoje su Kikujų gentimi. 
Nors žemė čia derlinga ir bado 
nelabai matyti, vis dėlto yra 
daug skurdžių žmonių. Medici
ninės pagalbos bei instrumen
tų ir reikmenų labai trūksta. 
Kikujų gentis jau yra šiek tiek 
suvakarėjusi — jie yra uolūs 
krikščionys. Nors buvau siun
čiamas ,,Reader's Digest" žur
nalo „International Fellow-
s h i p " s t i p e n d i j o s į 
presbiterijonų „Tumu Tumu" 
misijos ligoninę, bet turiu šiek 
tiek progos pabendrauti ir su 
katalikais. 

Katalikai sudaro didžiausią 
religinę bendruomenę Kenijo
je. Jie labai gerai susiorgani
zavę ir labai efektingai veda 
didelį skaičių misijų, mokyklų 
bei ligoninių. Pamaldos čia 
vyksta kikujų kalba su būb-
nais, cimbolais bei kitais kiku
jų. instrumentais ir, aišku, su 
kikujigkom tautinėm gies
mėm. Viskas taip svetima, bet 
vis tiek katalikų Mišios. Kaž
kaip graudinantis džiaugs
mas apgaubia mane, supra
t u s , : k o k i a u n i v e r s a l i , 
pasaulinė ir visa jungianti yra 
mūsų Bažnyčia ir tikėjimas. 

Stengiuosi supažindinti ke-
nijiečius su Lietuva bei mūsų 
reikalais. Nors lietuvių čia dar 
nesutikau, vis ieškau progų čia 
įsteigti PLB vienetą* Ponai Ko-
jeliai iš Los Angeles žada čia 
atskristi gegužės mėn. pake
liui į Pietų Afriką ir mane ap
lankyti — gal tada pasiseks! 
Cha, cha). 

Šilčiausi linkėjimai kun. 
Rimšeliui. Turėsiu daug nuo
tykių Jums papasakoti, kai grį-

Rimties valandėlei 
(Atkelta iš 3 psl.) 

2emės istorija prasideda va
dinama azojine era, kurioje dar 
nebuvo gyvių. Dargi tame pe
riode žemė buvo tokiame sto
vyje, kad bet kokia gyvybė bu
vo neįmanoma, nes žemės 
pluta tada dar buvo karšta, 
skysta masė. O tokioje masėje 
negalėjo būti jokios gyvybės. 

Dabartinis geologijos moks
las negali pasakyti, kokia gy
vybės forma buvo pirmutinė. 
Paprastai pirmieji gyvi sutvė
rimai buvę bakterijos ir dumb
liai (algos). Jie rasti giliau
siuose žemės sluoksniuose ir jų 
amžius — 3 milijardai metų. 
Tiek bakterijos, tiek dumbliai 
yra panašūs į dabar esančius. 
Vėlesnieji radiniai yra jau evo
liucijos padaras. Jeigu prileisi-
me, kad anksčiau už bakteri-
j a s y r a b u v ę d a r 
nesudėtingesni gyviai, o prieš 
juos dar paprastesni, lieka 
klausimas: o gal gyviai yra at
siradę spontaniškai, išsivystė 
iš negyvos medžiagos. Jei 
taip, tai kokiu būdu ir kokiose 
aplinkybėse bei sąlygose? Bet 
ta i jau kitas klausimas. Prie
žasties ar pradžios tas nepa
neigia, j y. 

„Wem weyga" p. Danai Stan-
kaitytei, p. Bradūnams, p. 
Grincevičiam8 bei kitiems 
draugams „Draugo" redakci
joje. „Tiąuo nuweiga" (iki 
pasimatymo). 

Jūsų Petras V. Kisielius 

PSICHOLOGIJA -
MOKSLAS? 

„Psychology Today" žurna
lo gegužės mėn. nr. vienuolika 
psichologų, laikomų turinčiais 
„geriausias šioje srityje gal
vas", atsako į klausimą: koks, 
jų nuomone, esąs reikšmin
giausias psichologijos mokslo 
laimėjimas per pastaruosius 
penkiolika metų? Nuostabu, 
kad jų pasisakymuose nėra be
veik jokių sutapimų. 

Jei Stanley Milgramui atro
do, kad reikšmingu faktu yra 
rezultatai, gauti mokant bež
džiones ženklų kalbos, tai Ul-
ric Neisseris svarbiu atradimu 
laiko tai, kad beždžiones išmo
kyti ženklų kalbos pasirodė ne
galima. Ir jei B. F . Skinneris 
džiaugiasi paskutiniųjų kele
rių metų pažanga elgsenos psi
chologijoje (kurios jis pats bu
vęs vienu iš pionierių), tai 
Jerome Bruneris ir Richard La
žams atsidūsta, kad psicholo
gija pagaliau baigia išsilais
v i n t i i š s k i n n e r i n i o 
behaviorizmo prielaidų. 

Tiesa, net keli iš vienuolikos 
anketos dalyvių sutinka, kad 
reikšmingas yra endorfinų -
smegenyse natūraliai gamina
mų skausmo malšintojų — at
radimas. Tačiau nuopelnai čia 
iš tiesų priklauso farmakologi
jai ir fiziologijai, ne psicholo
gijai. 

Komentuodamas anketos iš
davas, „New York Times" re
dakcijos narys Nicholas Wade 
pastebi, kad, jei panašus klau
simas būtų keliamas fizikams 
ar biologams, jų atsakymai tik
riausiai būtų vienodesni. Bran
daus mokslo požymis — tam 
tikras jo darbuotojų sutarimo 
lygis tiek svarbesniųjų praei
ties laimėjimų, tiek pageidau
tinų ateities tyrinėjimų kryp
t i e s k l a u s i m a i s . O 
psichologijoje toksai sutarimo 
lygis dar nesąs pasiektas. 

Tatai ir kelia klausimą: ar 
modernioji psichologija jau 
mokslas, ar tik į mokslą besis
tiebiančių atskirų metodologi
nių ir doktrininių lūkesčių ne-
harmoninga samplaika? 

D. 
E L E K T R O S 

ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. 

Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, *»-
rantuotai ir sąžiningai. 
4514 S. Talman Ave. 927-3559 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis j Hermaną DeČkJ 
Tei. 585-6624 po 5 va i vak. 

Kalbėti lietuviškai 

Jaunimas ir šiandien 
ieško Kristaus. 

AR GALI ATEITI JAM 
PADĖTI? 

Ištiesta pagalbos ranka neša 
daug džiaugsmo. Ar nori ištiesti 
ranką Kristaus vardu?. . . 

Jei norėtumėt gauti daugiau 
žinių apie Nekaltai Pradėtosios 
Marijos Seseris, prašome kreip
tis šiuo adresu: 

SESUO M. MARGARITA 
Immacvlate Conception Convent 

Putnam, CT. 06260. USA 

NATIONAL FOOT HEALTH MONTH 
A Salu te to t h a t segment o f t h e 
Medical Profession t h a t k e e p s 

Chicago on its feet! 

PACKAGK EXPRESS AGENCY 
MARIJA NOREIK.rEN*fi 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Labai pag-eidaujamos geros rūšies 

prekes. Maistas i5 Europos sandelių. 
2(508 W. 6»tt» St., Chicago, m . 60«2» 

TEJLEF. 925-2787 

ATLIEKAME NAMŲ PATAISYMUS 

IR PAGERINIMUS 
PETRAUSKAS CONSTRUCTION CO. 

Skambint po 6-os vai. vakaro 
TEL. — 847-7564 

MARQUETTE BUILDERS 
M o sų specialybė s t a tyba i r 

namų permodeliavimaa 
įrengiame 

Virtuves — Vonias — Poilsio k a m b a r i u s 
Atliekame visus 

Cemento — Mūro — Medžio darbus 
3332 West 63rd St ree t 

Tel. 436-1900 arba 349-0612 

AL SASNAUSKAS 

P U S M E Č I U I 
$126.00 Chicagoje 

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

(10/20/5 UM) 
Pensininkams auto apdrauda 

Amžius 62 iki 80 m. 
6529 So. Kedzie Avenue 

I. BACEVIČIUS — 778-2235 

Dr. Seymour Kess le r 
Diplomat, American Board of Ambuatory Foot Surgery. 

Surgical & Orthopedic Podiatrists Ltd. 
Podiatry Medical Center Sunnyude Medical Center 
4061 W. 63rd St. 4627 N. Pulaaki 
Chicago, IL 60629 Chicago, IL 60630 
284-6400 683-6330 

CLASSIFIED ADS ^ 
I E Š K O N U O M O T I 

Beverly Shores, Indiana, ieškom* 
išnuomoti vasaros sezonui mažą na
melį arba butą. Kreipus tel. Chicagoje 

TeL 776-8700 

D R . H E N R Y S P U N A R 
D i s e a s e s & surgery 

of t h e foot 
6 7 8 0 N o r t h w e s t H w y . 

C h i c a g o , 111. 6 0 6 3 1 
7 6 3 - 4 7 8 8 

D R . I R V I N G P I K S C H E R 
D . P . M . 

Board certified b y 
A m e r i c a n board o f 
Podiatric surgery 

24 hr. a n s w e r i n g serv ice 
Hours by a p p o i n t m e n t 
D i s e a s e s & surgery of 

the foot & ank le 
6 8 2 0 S . P u l a s k i 

C h i c a g o , 111. 6 0 6 2 9 
2 8 4 - 2 7 7 2 

D R . N O R M A N S H A P I R O 
Kojų g y d y t o j a s 

1 5 0 7 C h i c a g o A v e . 
E v a n s t o n , 111. 6 0 2 0 1 

T e l . 4 7 5 - 5 8 3 1 . 
Kalbėt i a n g l i š k a i 

I Š N U O M O J A M A — F O R B E N T 

ISNUOM. 2-jų miegamų butas priva
čiame name. Marąuette Parke. Skam
bint tel. — 737-8647. 

D R . E M A N U E L V I O L A 
Family Podiatry 

1700 W. L a w r e n c e 
C h i c a g o , 111. 6 0 6 4 0 

3 3 4 - 8 0 5 5 
T u e s . 1-6 P.M. 

Sat . 9 A.M. - 1 P .M. _ 
PR. SlDN'KY S I L V Ė R S ! A N ~ 

Foot Surgeon 
5 0 1 5 W. Lavvrence A v e . 

C h i c a g o , IL 6 0 6 3 0 
7 3 6 - 6 1 4 4 

Staff Podiatrist 
Michael Reese Hospital 

ISNUOM. BUTAS SUAUGUSIEMS. 
Vienam ar dviem asmenim. Virtuvė, 
miegamas, salionas ir šildomas užkam-
baris. Vieta Artesian Ave. tarp 61-os 
ir 62-ros. Teirautis po 4 vai. popiet 

TeL 9254126 

1982 METŲ KELIONĖS 
KELIONĖS Į LIETUVĄ: Maskva/Vilnius/Maskva IS'NEW YORK CHICAGO 
Čikagos ' BOSTON 
Birželio mėn. 13 d./Liepos mėn. 4 d./Rugpjūčio mėn. 22 d. $1130.00 $1285.00 
16-ko8 dienų kelionės: 
Liepos mėn. 18 d.—Rugpjūčio mėn. 1 d. 
Maskva/VILNIUS/Maskva/Zurichas/Muenchenas/Zurichas $1580.00 $1735.00 
Rugpjūčio mėn. 8 d.—Rugpjūčio 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 EUROPĄ - 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, Martiniąue, Barbados, St. Lucia, Antigua, St. Tomas $1060.00 iki $1265.00 
„World Renaissance" laivas; Registracija iki spalio 1 dienos 
KELIONĖ J KINIJĄ - 21 diena, spalio 9 - 2 9 d. Kaina iš San Francisco 
3 naktys Tokio, 3 Pekine, 2 Wuxi, ] Soochow, 3 Shanghai, 
2 Kweilin, 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 TRAVEL SERVICE BUREAU 
9 7 2 7 South Western Avenue 
Chicago, I l l inois 60643 tel . (312) 238-9787 

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

{VAIRUS DA2YMAS NAMŲ 

NAMŲ DAŽYMAS 
18 LAUKO IR VIDAUS 

Prieinama kaina 
Skambinkite PETRUI 

TELEF. — 8 4 7 . 1 8 8 8 

M I 8 C E L L A N E O U S 

iitiiiiiiiiHiHiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

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

NOTART PUBLIC 
4299 S. Maplewood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIU Ukvtetimai, pildom! 
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 

Kitokie blankai. 
nnHmitiiinrmiuniiiiiiiiimininiinmii 

B E A L E S T A T E 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S0. PULASKI 
Tel. — 767-0600 

56-ta ir PULASKI — 3 miegamų arba 
tinka giminingom šeimom. Medinis 
namas. 2% vonios. Centrinis šildy

mas. $37,500. 
65-ta ir LAWNDALE. 3 miegamų mūr. 
bungalo. Pilnas rūsys. 2 maš. gara

žas. $58,900. 
T7-ta ir ALBANY — 3 jų miegamų 
•Ar. rezidencija. Įrengtas rūsys. 2-jų 
maš. garažas. Galima gauti paskolą 
per VA arba FHA administracijas. 
$63,900. 
54-ta ir MA?LEWOOD — 3-jų butų 
liuksusinis 13 metų senumo mūr. na
mas. Savininkas sutinka finansuoti. 
Tik $79,000. 
40-ta ir ROCKWELL — 3-jų butų me
dinis namas. Garažas. Geras susisie
kimas Archer Ave. su miestu. $39,000. 

65-ta ir SACRAMENTO — 2-jų butų 
mūro pastatas. Butai po 3 miegamus. 
Pilnas rūsys. 2 maš. garažas. $65,900. 
59-ta ir MOZART — 8 butų mūro pas
tatas. 14 metų senumo. Geras investa
vimas. Galima perimti seną paskolą. 
Kaina 6 kartai metinių pajamų. 
Skambint — 

BUDRAIČIUI 
Tel. 767-0600 

J 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiimiiiiiii 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
ii mūsų sandelio. 

0 0 6 M D S PARCELS E X P B E 9 6 
3001 W. «9th S r , Chicago, IL 60628 

SIUNTINIAI 1 LIETUV4 
TeL — 915-2737 

Vytautas Valantinas 
luiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiuiujiiiiiiiiniii 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

SĖDAS, 4098 Archer Avenue 
Chicago, m . 60632, tel. 627-5080 
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JEI JOS NORITE SIUSTI SIUNTINIŲ DOVANAS Į LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos 

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
( L I C E N S E D BY V N E S H P O S Y L T O R G ) 

VYRIAUSIA IŠTAIGA; 1776 BR0ADWAY, NEW YORK, N. Y. 10019 
TEL - 581-6590; 581-7729 

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinh 
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA 

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų. 

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 8 valandos vakaro Šeštadieniais tr sekmadie 
niais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet 

MOSU S K Y R I A I : 
ADentown, Pa. — 126 TtlRhraan Street 4S5-16V 
Baltbnore SI, Md. — 1828 Fleet Street _..- S4?-424f 
Brooklyn. N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue „ _ 6SS-Oo!K 
ftaffalo 12. N. Y. — 701 FUlmore Avenue 895-070f 
Cbester, Pa. 19013 — 2319 W. 3 St. Tel. 302—€78-2871 
Chicago 22, m. — 1241 No. Ashland Avenoe 486-2818 
Chicago, m. 60629 — 2608 West 69th Street „ 925-27R7 
Chicago, UI. 60622 — 2222 West Chicago Ave. _ Tel.: 312—227-4850 
Cleveland, Ohio 44134 — 5689 State Road (216) 845-6078 
Detrolt 12, Mlch. — 11601 Jos Campan Avenue - 365-6780 
Hamtramck, Mlch. — 11339 Jos Camoan Avenue _ 365-6740 
Los Angeles 4, CaHf. — 159 So. Vermont Avenae « S85-65SO 
New York S, N. Y. — 78 Seeond Avevoe 674-1540 
New York S. N. Y. — 324 E. 9 S t 475-7430 
MlamJ Beach, Fla. 33139 — 1201 17 S t - SO5-673-8220 
PhūadelpMa, Pa. 19123 - MIS N. Marshall St. H5-WA*«7s 
Phoeniz, Arte 85027 — 22047 Black Canyon Hwy. ... - 602-942-8770 
Rahway, N. J. — 47 East Mflton Avenae _ - 381-8800 
Sflver Springs, Md. — 1002 Kennebec Ava. „ 101-589-4464 
South Rlver. N. J. — 41 Whltehead Avenue 257-6320 
Svraoasa, N. Y. 13204 — 515 MarceOas Street 475-9746 

Master Plumbing 
Ueaoaod, Bondad, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
les. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
i etuviškai. 

SERAPINAS — 636-2960 

M O V I N G 
Š E R Ė N A S perkrausto baldus ir 
k i tus da ik tus . Ir iš toli miesto lei 
diinai ir p i lna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8063 

P A R D A V I M U I 

rSSIKELIAME — Parduodamas bu
fetas (mahogr.), 3 staliukai,. Juodas 
odinis (Naug-h.) fotelis, rudas tote-
lis, 30" g-azo pečius, šaldytuvas. Mar
ąuette Pke. Skambint (angliškai) 

4 3 4 - 5 9 4 5 

MARQUETTE PARKE prie 69-os par
duodamas mūr. namas — 2-jų butų 
po 3 miegamus ir 4 kamb. beismente. 
Atskiri šildymai. Apsauga nuo potvy
nio. 2 maš. mūr. garažas. Telef. — 
776-4513. 

LAKE GENEVA — Savininkas parduo
da, Williams Bay, Wisc. 2 blokai nuo 
Lake Geneva ežero su teisėm į ežerą. 
Beveik naujas 8 metų, 3 miegamų na
mas. Sklypas 60 x 15G p. $65,000. Su
tiktų finansuoti. 

Skambint 414—245-6924 
O — • • — — — — — — • ' • — 

Eagle River, Wisconan 
Retirement and year around recre-

ation community. 
FREE Catalog of IJsflng* 

Call or write: 
ZARTNER REALTY, INC. 

P.O. B o x 506-D 
Eagle River, W l s c 54521 

TEL 715—479-6419 

nrimiiimmrmmiiitiuiitfHmmiiniiiifr 
BUTTJ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

Namo pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTORS 
i, B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2238 
ilil lIIIIIIIIIIIIIIiilIlIlIlItilIHIltllUUIlMt 

2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. Brigh-
ton Parke. $39,500. Savininko paskola. 
2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. įreng
tas skiepas. 72-ra ir Campbell. $39,000. 
6 BUTŲ MCRINIS. 4 maš. mūr. gara
žas. $17,000.00. pajamų. Arti 64-os ir 
Kedzie Ave. 

4 

'-' 

PARDAVIMUI: Foteliai, dviratis, džio
vinimo mašina, virtuvės stalas, indai 
ir daug kt. Skambint 471-1343. 

H E L P W A N T E D — VYRAI 

2 SKLYPAI ARTI VANDENS. 
Springs Village. 

Skambint 436 7878 
ŠIMAITIS REALTY 
951 West 63rd Street 

Hot 
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NEED 

DRAFTSMAN 
for Mechanical Engineering per-
taining to boilers and auHliii'-v 
eąuipment. 

Should be able to develop 
dravvir.gs from sketches, data 
sheets and instructions given by 
design engineers. 

Write to 
LEN CHRISTOPHER 

P.O. Box 700^0 
Ft. Lauderdale, Fla. SSS06 

NAUn SKYRIAI: 
— B — I , H. Y. - MeKENNAN RD. Apdraustas perkraustymas 

{vairių atstumų 

Marąuette Parke — 72-os ir Richmond 
apylinkėje 

Parduodamas 6 kamb. mūr. namas, 
įrengtas rūsys. Centr. šildymas ir oro 
vėsinimas. 2 maš. garažas. Daug prie
dų. Skambint 471-1343. 

HELP W A N T E D — M O T E R Y * 

WANTED BABYSnTER. Full time. 
Vic. Diversey Pkwy & Lake Shore Dr. 
References reąuired. 

Call — 246-1219 

HELP W A N T E D — V Y R A I 

3* 
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IEŠKOMAS VIENGUNGIS VYRAS 
25 iki 50 metų amžiaus, turintis gimi
nių Lietuvoje, kuriuos norėtu anlan-
kyti. Kelionė bus apmokėta. Kreiptis į 
BORIS — TeL 702—364-9565 ' ' 
— — — ^ — — — _ — — — — . ^ _ _ -»«< 

I ( 
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Gegulės 8-tą d., šeštadieni 

8:00 vai. vakaro 
MARIJOS AUKŠTESNIOSIOS 
MOKYKLOS AUDITORIJOJE 

6700 South Califontia Avenue 

GRANDINĖLES 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 Ryšiy Centras 

1 

J? 

SPAUDOS IR TEATRO KELIU 
A. a. Juozas Valentinas 

Kai dienos kelyje keliauda
mas susitikdavau aktorių Juozą 
Valentiną, prieš akis atsiverdavo 
tėviškės vaizdai (mudu buvome 
tėvynainiai), rodos, išgirsdavau, 
pasąmonėje pasilikusį malonų ra
teliu balsą, girdėtą pakylant Šiau
lių valstybinio teatro uždangai, 
simfoniniais garsais suskambė
davo redakcijos rašomųjų maši
nėlių klavišai, spaustuvės ma
šinų ūžavimai. Iš matymo jį pa
žinojau jaunystės dienomis, ka
da jis buvo Šiaulių laikraščio re
daktorius, paskiau susitikdavau, 
kaip laikraščio bendradarbis, po 
to matydavau teatro scenoje. 
Artimiau susidraugavau, kai jis 
vedė mano artimiausią kaimynę. 
Ir kai po 25 nesimatymo metų 
atvykęs iš Argentinos į Chicagą 
jis paskambino telefonu, klausda
mas ar atspėčiau balso savi
ninką, nė nemirktelėjęs atsakiau, 
kad aktorių balsai nepamiršta
m i Visados malonus, šypsena 
pasipuošęs, draugiškas, pilnas 
humoro, manieringų judesių, — 
toks buvo, toks ir liko. Penkias
dešimt metų išgyvenęs žmonių 
maišatyje, tiek su plunksna ran
kose, tiek, kaip teatro aktorius, 
jis mėgo žmones, vertino drau
gystes. 

Jo gimimo diena buvo kovo 18, 
o vardo diena kaimynystėje, ko
vo 19 d., todėl pagal seną tradi
ciją ir šiais metais sudėtinę šven
tę šventė kovo 21, sekmadienį, 
dideliame draugų būryje. Atvy
ko sūnus iš Havajų, duktė iš 
San Francisco, žmonos sesuo Aus
trą su vyru iš Indianapolio. Bu
vo gražių kalbų, linksma, kaip ir 
dera artimųjų tarpe. Svečiams 

kelionės dulkes, tuojau suorgani
zavo jaunųjų teatro mėgėjų bū
relį ir pastatė keletą veikalų: 
"Našlaitė" — vaikų pasaką, 
"Trys broliai" — vaidinimą liau
dies pasakų motyvais. Suradęs di
desnį būrį talentų, suorganizavo 
vaidybos sekciją, ir, talkinant ak
torei Onai Pankienei, pastatė dar 
keletą veikalu. Paskiau, įsijungus 
chorui ir tautinių šokių grupei, 
pastatė "Piršlybas" bei kitus tau
tosakinius veikalus-

1948 metais emigravo į Argen
tiną, įsikūrė Buenos Aires. Tik 
spėjęs pasirūpinti kasdieninės 
duonos kąsneliu, kibo į scenos 
darbą. Surengęs sėkmingus po
ezijos vakarus, paskiau pastatė ke
letą didesnių veikalų: "Atžalyną", 
"Pabaigtuves", "Šienapjūtę", "Bu 

kad čia bus gyvas teatro darbas, 
džiaugdamasis, kad čia gyvena 
daug žmonių teatralų. Tai buvo 
1967 metai, kada po didžiojo iš
svajoto teatro "gaisro", po užsi
mojimų ir didelių bandymų, tarp 
pelenų dar matėsi beruseną pa
matai- Griebėsi gelbėti, ką dar bu-

Svajojo apie dramos studiją, iš
nuomavo patalpas, kurios nuo
ma tuštino apytuštę kišenę, ir ly
dėjo nevilties žingsniai. 

Chicagos žinios 
ELEKTRONINĖ 
INFORMACIJA 

Trys bendrovės, jų tarpe ir 
Field Enterprise, paskelbė, kad 

sudarė v > galima iš pelenų ištraukti. J 0 8 s u d a r ė T ? ™ * J ~ 
Keycom Electronic Publishing. 
Šis vienetas nuo 1983 m. vidurio 
Chicagoje į namus ir į verslo 
įmones pradės elektroniniu bū
du perduoti žinias, oro biuro 
pranešimus, kitas naujienas, 
kurios už 25 dol. mėnesiui bus 
matomos panaudojant specialų 

1970 metais vaidino "Bubulio 
ir Dundulio" veikale, 1971 m-
pastatė "Atžalyną" — turėjusį 
labai didelį pasisekimą, 1973 m. j įtaisą prie televizijos 
su tautinių šokių grupe "Gran
dim" pastatė "Lietuviškas vestu-I LYRIC OPERA 
ves", vaidino "Buhalterijos klai
doj", dar prisidėjo vienur kitur, ir ! 

scenos žingsniai trumpėjo, iki 
pranyko ir šešėliai. Pranyko ir 
simbolinė rūtelė nuo raudono 
aksomo scenos uždangos. 

Šv. Kazimiero kapinėse naujas 
kapas. Prie kryžiaus padėtas 
plunksnakotis ir artisto kaukė. 
Skulptoriai iškals raides ir skai
čius- Laikraštininkas ir aktorius 
Juozas Valentinas. Gimė 1904 ko
vo 18 Norvaišų kaime, Gruzdžių j Michigan, stato O. Davis kome-
valsčiuje, Šiaulių apskrityje. Mirė j diją ' 'Purlie Victorious". Vaidi-
1982 kovo 21 Chicagoje. I nimu išryškinama žmogaus tei-

1 sių lygybė. Atkuriamas vaizdas 

Chicagos Lyric opera, dabar 
vadovaujama Ardis Krainik, žy
miai sustiprėjo. Jau 80?č bilie
tų rudens sezonui išparduota. 
Pereitais metais opera turėjo 
300,000 dol. deficito. Dabar iš
mokėjo skolas ir ižde turi 281,-
764 dol. 

ŽMOGAUS TEISIU 
KOMEDIJA 

Chicagos City teatras, 410 S. 

Dar tebežydi gėlės, padėtos 
žmonos Olgos, sūnaus Romualdo, 
dukterų Danguolės ir Žvaigždutės. 
Ilgai liks gyvi prisiminimai "vie
nuoliško" aktoriaus bei režisie
riaus. 

Juozas Valentinas 

bulį ir Dundulį", "Vincą Kudir
ką" ir kt 

Devyniolikos metų darbas da
vė gerų vaisių. I teatro darbą įsi
jungė daug jaunimo, pagyvėjo jų 

Vytautas Kasniūnas 

skirstantis namo, spaudžiant ran- j lietuvių kalba, daug nusigręėu 
kas ir Iki... Iki pasimatymo - žo 
džiams skambant, pasijuto pavar
gęs. Parėjęs namo pasiskundė, kad 
sunku kvėpuoti, trūksta oro. Pa
lydėtas į salionėlį, atsisėdo į min
kštasuolį. Mėginęs nusišypsoti, 
apžvelgė visus ratu ir užmerkė 
akis. Užmerkė amžinai, rodos, 
dar tebeskambant "Iki pasimaty
mo-" žodžiams. Nusileido teatro 
uždanga, iškrito iš rankų plunks
na. 

Teatro vilkai, senieji aktoriai, 
sakydavo, kad aktoriai gimsta. Ir 
Juozas Valentinas buvo vienas iš 
jų. Kai 1931 metais buvo įsteig
tas Šiaulių valstybinis teatras, 
jam, kaip laikraščio redaktoriui, 
susipažinus su aktoriais buvo 
patarta mesti žurnalisto plun
ksną ir užsidėti artisto kau
kę. Žodžius sekė veiksmas. Jis bu
vo priimtas į teatro studiją, ku
rią baigęs pasiliko dirbti teatre, 
kaip aktorius, vėliau kaip akto
rius ir režisierius. 

Lankydamas teatro studiją, 
pradėjo leisti naują laikraštį 
"Šiaulių aidą", kuriame daugiau 
vietos skyrė teatrui, menui, lite
ratūrai. 

1935 metais teatras buvo iš
keltas į Klaipėdą- Jis vedė joniš-
kietę Olgą Zarelytę, pardavė 
laikraštį ir išsikėlė į Klaipėdą. 
Gaila buvo skirtis su laikrašti
ninko darbu, bet teatras jį labiau 
viliojo. Mėgo dirbti su jaunimu, 
su jaunais aktoriais ir Vytauto di
džiojo gimnazijoje pastatė keletą 
veikalų, dirbdamas kaip režisie
rius. 

Po ketverių darbingų metų, 
1939 vokiečiams okupavus Klai
pėdą, su teatro personalu grįžo į 
Šiaulius. Kurį laiką dirbo teatre 
ir vėl aktyviai bendradarbiavo 
spaudoje. Po to buvo pakviestas 
Švietimo ministerijoje referentu 
meno reikalams. 

1944 metais atvykęs į Vokieti
ją, ilgesnį laiką gyveno Merbecke, 
anglų zonoje. Nusipurtęs ilgos 

sių nuo savo kamieno — atsikvo
šėjo. Bet svajonės dirbti scenos 
darbą platesniu mastu neišsipil
dė. 

Sūnus Romualdas, duktė Dan
guolė įsikūrė Amerikoje. Jiedu 
kvietė tėvą, mamą ir ses. Žvaigė-
dę. Pardavė turėtą fabrikėlį ir įsi-

Chicagoje, tikėdamasis, kūrė 

(iiiiiHiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiuimisiii 
S 0 P H I E B A R Č U S 

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

Stotis WOPA 1490 AM 
Transliojama iš nuosavos studijos 

Marąuette Pke., vedėja Aldona Daukus. 

7159 So. Maplewood Ave., 
Chicago, IL 80629 
TeL — 778-1543 

iiiiiiiiimiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii 

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
vjsų rūšių grindi*. 

BUBNYS 
Tel - RE 7-5168 

• • » » « » • • < . • • • « . • » * « 

iumnuiiiiiiiiiiiiiiiiimiifiiiiiiuHiimimi 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I G L I N A S TV 

2346 W. 69 St., tel. 776-1486 
IHUIIIIllilIlIlIlIlIllIlIlIlIIUUIllIlllllilUlil 

miiiniiHiiiiuiiiiuiimiiiiUHiuii!iiiii»ii 

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

Tel. 376- 1882 arba 376-5990 
miHiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiuiiuiiiiuiii 

10% — 8C«> — 50% pigiau mokėsit 
u i apdraudė nu. , ugnies ir automo
bilio pas mos. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3208-2 West 95th Street 

lelef. GA 4-8654 

iš medvilnės plantacijų farmos, 
kur pavaizduojamas baltųjų ir 
juodųjų gyvenimas bei jų santy
kiai. 

GALIMA SIŪLYTI 
KANDIDATĄ Į 

ARKIVYSKUPUS 
Chicagos arkivyskupijos įstai

ga išsiuntinėjo spaudai praneši
mą, kad Šv. Sostas svarsto kan
didatus j naujus Chicagos arki
vyskupus. Bet kas gali siūlyti 
kandidatą. Reikia rašyti apaš-! 
tališkajam delegatui Washing- j 
tone. 

MOKESČIAI UŽ NAMUS 
Cook apskrity mokestis už na

mus bus pakeliamas 5.3%. Prie
miesčių namų mokestis pakils 
apie 107 dol., Chicagoje — 87 

PAIEŠKOJIMAI 
Ieškomi giminės, artimieji bei drau

gai mūsų tėvų. PRANCIŠKUS PUJA-
NAUSKAS iš Lazdijų parapijos, Su
valkų, ir ONA KISGAILAITĖ iš Sila- Į 
les parapijos, Kauno, susituokė Pitts- Į 
burghe, Penn. Sv. Kazimiero bažnyčio
je 1916 m. spalio 23 d. Jei juos kas 

pažinojo ar ką nors iš jų giminių Lie
tuvoje, maloniai prašome atsiliept: 
šiuo adresu: 

MRS. FRANK PUJANAUSKI 
749 N. Montgomery St., 

Port Washington, Wisc. 53074 

KURIAM GALUI M0KET! 
D A U G I A U ? 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
NUO $300 IKI $1,000 

dol. Norima turėt daugiau pa
jamų Illinois iždui. 

ŠNIPŲ LIZDAS 
Polamco, lenkų bendrovė Chi

cagos priemiestyje, buvo Sovie

tų špionažo centras, kuris išvo
gė JAV radaro paslaptis, panau
dojamas naujam Stealth bom
bonešiui. Tai paliudijo šnipinė
jime sugautas W. H. Bell, 61 m. 

WAGNER and SONS 
TYPEWRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiao 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas. 
5619 SO. Pulasld Rd.. Chicago 

Phone - 581-4111 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

Chrysler LeBaron Meda'.lion 
2-dr Coupe 

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • IMPERIAL 

PLYMOUTH • K CARS 
"U WILL UKE US" 

4030 Arehtr — VI 7-1515 

Kelias j altoriaus garbę 
J. VAIŠNORA, MIC 

Ark. Jurgio Matulaičio beati
fikacijos bylos apžvalga. Gene
ralines 
1969 m. 

Postuliacijos leidinys 

Kaina su persiuntimu $1.00. 
Gaunama DRAUGE-

Kviečiame įsigyti šiuos leidinius 
Lietuvių Enciklopedija 36 tomai $366.00 
Encyclopedia Lituanica 6 tomai $125.00 
Vinco Krėves Raštai 6 tomai $ 3 2 . 6 0 
Iš mano atsiminimu — Petras Klimas $13.25 

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

Telef. dieną (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759. 

J' 

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

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D. KUHLMAN, B.S.. Registruotas vaistininkas 
Atdara siokiedieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. 

"Hhinilii niiii nuo t vai ryto iki 8:30 vai. vakaro 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 
* 

A. A. 

STASIUI TAMULAIČIUI 
m i r u s , 

seseriai Jadvygai Penčylienei ir broliui 
Vytautui Tamulaičiui su šeimomis ir 
kitiems artimiesiems reiškiame gilia už
uojauta. 

IRENA IR INŽ. BRONIUS 

GALINIAI 

Norvoeū, Mass. USA 

Mylmam dėdei 
A . f A . A N T A N U I RIMKUI 

okupuotoje Lietuvoj mirus, aukštai gerbia
mam lietuviu tautos sveikatos mokytojui 
dr. Jonui Adomavičiui nuoširdžiai reiškia
me giliausią užuojauta ir kartu liūdime. 

JANINA IR JONAS KRIŠČIŪNAI 

A D E K A 
MOŠŲ MYLIMA MAMA IR SENELE 

A. f A. 
KAZIMIERA ZUBKIENĖ 

Sv. mirė balandžio 9 d., 1982 m. ir buvo palaidota balandžio 14 d. 
Kazimiero kapinėse, Chicagoje. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. V. Zakarauskui u± šv. Mišių atlai-
kymą, maldas koplyčioje ir kapinėse. 

Dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems lankiu
siems koplyčioje, dalyvavusiems pamaldose ir palydėjusiems į kapi
nes. 

Dėkojame visiems už pareikštą užuojautą, aukas šv. Mišioms ir 
daug gražių gėlių. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui D. Petkui už rūpestingą pa
tarnavimą. 

Visiems liūdėjusiems kartu su mumis nuoširdžiai dėkojame. 

Sūnus SIGITAS ir dukra VITA 2EMAITIE£ 
su ŠEIMOMIS 

EUD E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS ¥. DAIMiD 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

46Q5-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) Ir SOMOS 
2424 W. 69th STREET TeL REpabUc 7-1213 
11028 Southwe»t ffiglro»y, Pelos Hllls, DL TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4548 SO. CALIPORN1A AVE. TeL LAfayette $-8572 

POVILAS J. RIDIKAS 
JS54 SO. HALSTED STRTET TeL YArds 7-1S11 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 SO. Mta AVE.. CICERO, U * TeL OLj-Bpfe 2-1008 



8 DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. gegužės mėn. 8 d. 

X Kun. Viktoras Rimšelis, 
Marijonų vienuolijos provincio-
las, šios savaitės pradžioje grįžo 
iš Argentinos, kur darė ten dir
bančių marijonų, jų parapijų ir 
įstaigų vizitaciją, šį sekmadieni 
pradės Šv. Kazimiero seserų vie
nuolijoje vesti rekolekcijas. Jas 
ves iki ateinančios savaitės pa
baigos. 

X Dr. Adolfas ir Jadvyga Da-
mušiai, Dainavos stovyklos pa
grindiniai kūrėjai ir ilgamečiai 
vadovai, lankėsi Chicagoje, da
lyvavo Ateitininkų federacijos 
tarybos posėdyje ir apžiūrėjo 
savo būsimo namo vietą bei sta
tybą. Buvo apsistoję pas savo 
sūnaus prof. Vytenio šeimą. 
Prieš išvykdami į Detroitą, jie 
aplankė "Draugo" redakciją ir į ryžiuje 1982 m. Išleido Pran-
painformavo apie šių metų va- cūzijos Lietuvių Bendruomenė. 

x Loretos Stukienės, Lietu
vos vyčių pirmininkės, atsilan
kymo proga Chicagoje "South-
west Xews-Herald'' savaitraštis 
įsidėjo jos nuotrauką. Joje yra 
taip pat Irena Norušytė, kun. 
Vincas Daugintis, 36 kuopos 
pirm. J. Paukštis ir kun. R. Ke
relis. Loreta Stukienė yra či-
kagietė, bet dabar gyvena New 
Jersey, kur jos vyras Jokūbas 
Stukas yra profesorius. Ji yra i 
viena iš aktyviausių vyčių vei
kėjų. 

x Motiejus Krūsnis, ilgai dir
bęs "Draugo" spaustuvėje, da
bar išėjęs j pensiją, bet dirbąs 
kai kuriomis dienomis, yra su
sirgęs ir paguldytas Central 
Community ligoninėje. Ligonis 
pamažu sveiksta, bet dar turės 
ilgesnį laiką ligoninėje pabūti dr. 
A. Maciūno priežiūroje. 

X "La Iithuanie, Pays entre 
deux Mondes" (Lietuva tarp 
dviejų pasaulių), parašyta Jean-
Pierre Menthanon, išleista Pa-

IŠ ARTI IR TOLI 

saros stovyklų Dainavoje pa
skirstymo projektą. J. ,Damu-

Čia duodami įspūdžiai iš okupuo
tos Lietuvos skaitantiems pran-

šienė šiuo metu organizuoja j cūziškai, paliečiama Lietuva ir 
Lenkijos istorija, kalbama apie 
okupacinę priespaudą dabartyje. 

X Lemonto lietuviai gegužės 
16 d. De Andreas seminarijos 
koplyčioje paminės kun. Juozo 
Prunskio kunigystės 50-ties me
tų sukaktį šv. Mišiomis ir priė
mimu tuoj po Mišių. Pamokslą 
sakys kun. Vytautas Bagdana-
vičius, MIC. 

X Dešimtosios tarybos ir šeš
tojo seimo rinkimams Lemonto 
apylinkės rinkiminis komitetas 
atliko savo darbą, išsiuntinėda-
mas apylinkės nariams balsavi-

Joint Res. 386. šiomis dieno- \ mo lapus. Norime priminti, jei 
mis jis gavo iš minėto kongres- j kam nors dar reikia balsavimo 
mano atsakymą, kad jis kaip tik j lapų ir negali atvykti į balsavi-
yra rėmėjas Pabaltijo ir Ukrai- į mo vietas, prašomi kreiptis į 
nos laisvės dienos skelbimo. Tai j Lemonto apylinkės rinkiminio 

mišrių šeimų ar lietuviškai ne
mokančių stovyklą Dainavoje. 
Stovykla bus rugipiūčio 8-15 d. 

X Dalia (Čepėnaitė) ir Kas
tytis Žymantai gegužės 6 d. su
silaukė dukrelės, kuriai išrinko 
Ingos Marijos vardus. Aldona 
ir Vytautas Čepėnai, Pranė ir 
Stasys Žymantai džiaugiasi susi
laukę anūkės. 

X Dr. Antanas Razma parašė 
kongr. George M. O'Brien laiš
ką, prašydamas prisidėti prie re
zoliucijos pravedimo, skelbiant 
Pabaltijo laisvės dieną — House 

skatina rašyti laiškus ir kitiems, 
ypač savo valstijų atstovams ir 
senatoriams. 

x Chicagos Aukštesniosios 
Lituanistinės mokyklos Tėvu ko
mitetas kviečia visus tėvus, ku
rių vaikai lanko šią mokyklą, da
lyvauti susirinkime gegužės 15 
d., šeštadienį, 9 vai. ryto Jauni
mo centro kavinėje. (pr.). 

x "Grandinėlės" naujai pro
gramai, "Nuo Sudaužtinio iki 
Kupolinio", bilietai parduodami 
iki 5 vai. šio vakaro Vaznelių 
"Gifts International" prekybo-

Argent'ros lietuvių jaunimas savo sambūry. I? '.įairės: Ai iria Mikučionytė, Nestor Ruplėnas, Graciela Morkūnaite, 
Tristan Simanauskas, Claudia Rolande Katinaitė, Gustavo Czop, Alejar.dra Spreafico Daugirda, Juan Bačkis ir Isolda 
Simanauskaitė Nuotr. V. Rimšelio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

komiteto pirmininką Algį Kaz
lauską tel. 349-1911. 

X Rūta Pakštaitė atliks pro
gramą Venecuelos lietuvių drau
gijos rengiamame Motinos die
nos pagerbime gegužės 8 d., 
sekmadienį, 8:30 vai. vak. Šaulių 
salėje. 

x -Jaunimo sąjungos susirin
kimas bus gegužės 8 d. 2:30 vai. I 
p. p , (ne birželio 8 d., kaip bu-1 
vo anksčiau paskelbta) Jaunimo i 
centre. Tema — artėjantis Jau-
nimo kongresas. i 

x Jaunimo sąjunga ruošia 
šokius liepos 4 d. Union Pier, 

je. Kasa Marijos auditorijoje j Mįch. pelnas skiriamas V PLJ 
atsidarys 6 vai. Dar yra gerų 
vietų. Atvykite ir paremkite 
PLJ S Ryšių centro LX Lituanis
tikos seminarą. (pr.). 

x Baltic Monuments Inc., 
2621 W. 71 Street, teL 476-2882, 

kongresui. (pr.). 

X Reikalinga moteris vaikus 
prižiūrėti Orland Parke (Chi
cagos priemiestis). Skambint 
tel. 349-1911. (sk.). 

x Kražių monografija jau 
vienintelė lietuviška paminklų ; "Draugo" spaustuvėje. Kas dar 
bendrovė Chicagoje, aavirrnkai nespėjote prisiųsti aukos, prašo-
L. ir G. Kazėnai. PasitiKrinki- ; m i ^ s j u s t i ikį birželio mėn. pra
tę kainas kitur, atėję pas mns d ž i o s k a d patektumėte į auko-
neapsiviisite. ((sk.) tojų sąrašą knygoje. Aukas 

siųsti: Jonas Žadeikis, 6522 So. 
x Akiniai siuntimai į Lietu- B/0ckwen s t > chieago, Dlmois 

vą. Kreipkitės j V. Karosaitę —i gQg29 (sk ) 
Optical Studio 2437y2 W. Li-
thuanian Plaza Ct. (69th St.) 
Chieago, IU. 60629. Telef. — 
778-6766. (sk.) 

x Dar yra 4 laisvos vietos 
•'Laiškai Lietuviams" ekskursi
jai į Europą. Dėl informacijos 
prašom kreiptis į American Tra-
vel Service Bureau, 9727 S. 
\\estern Ave., Chieago, Illinois 

X St. Oasimir Memorialą, Inc., 
S914 W. 111 St. (1 blokas nuo 
6v. Kazimiero kapinių), tetef.;60643. Tel. (312) 238-9787. 
233-6335, seniausia lietuvių pa
minklų bendrovė ir dirbtuvė. Di
džiausias pasirinkimas. Nelso
nas ir Dūlys savininkai, (sk.). 

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

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjlmais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road — Telef. 
VI 7-T747. (ak.) 

EXPERT RE-UPHOLSTERING 
Ali work guaranteed at 

reas. prices. 
Draperies made to order 

Call for free estimate 
331-3234 

COMPLETE LINE 
OF UPHOLSTERING 

Ali work guaranteed. Custom Made 
Couches & Draperies. 

New Lamp8. Fast service. 
Acme Mfg. & L'pholstering 

873-0800 
TRAVEL CLEANING SERVICE 

C»rp*t Cleamng Peopl* 
Re«id*nti»l CommmMl 

24 HOLR SERVICE 
Fre* E«tim«te» Fumiture 

S»m» Day S*r\nc* Wall Wanhinn 
Low - Low Prices 

fehability A Ouality 
Cityvtde & Suburba 

CALL 445-1087 

DAINIUS VIDŽIŪNAS — 
NAUJAS AKADEMIKAS 

Dainius Vidžiūnas, Danutės 
ir Jurgio Vidžiūnų sūnus, šie
met kovo mėnesį baigė univer
sitetą, ir gavo bakalauro diplo
mą biznio administracijos vado
vavimo srityje (Bussenes Admi-
nistration — Menegement). Tai 
vėl vienas jaunas akademikas, 
kuriam yra prie širdies ne tik 
mokslas, bet ir lietuviškas gy
venimas. 

D. Vidžiūnas gimė Chicagoje, 
Brighton Parke. Baigęs Nekal
to Prasidėjimo par. pradžios mo
kyklą ir St. Lawrence aukšte-
niąją mokyklą, įstojo j univer
sitetą. Nors vakarais ir atosto
gų metu dirbdavo, bet tėvų pa
dedamas gerais pažymiais bai
gė universitetą. Lankydamas 
aukštesniąją mokyklą, jis lankė 
taip pat ir aukštesniąją lituanis
tikos mokyklą ir ją baigė. Nuo 
mažų dienų priklausė skautams, 
o dabar yra skautas akademi
kas. Priklauso jūrų skautams -
budžiams, kuris yra įsijungęs į 
Lituanicos tuntą. 

Be to, Dainius yra geras 
sportininkas ir priklauso "Ne
ries" krepšinio klubui. Yra vie
nas iš gerųjų krepšininkų ir da
bar rengiasi vykti su krepšinio 
komanda į Clevelandą, kur bus 

X "Southwest News-Herald'\ 
Chicagos pietinės dalies savait
raštis, gegužės 6 d. laidoje apra
šė kun. Juozo Prunskio kunigys
tės sukakties proga jo darbus 
žurnalistinėje srityje ir lietuviš
koje veikloje, čia primenama, 
kad tos sukakties minėjimas bus 
St. Symphorosa bažnyčioje ir 
priėmimas salėje gegužės 23 d. 
St. Symphorosa klebonijoje jis 
gyvena kaip rezidentas. Kun. 
J. Prunskis buvo "Draugo'' re
daktorius nuo 1948-1972 m. 

X Jaunimo centro metinis na
rių susirinkimas bus gegužės 16 
d. 11:30 vai. ryte Jaunimo 
centre. 

X V. Rusteikis, Balio Pakšto 
orkestro narys, buvo sunkiai 
įmonėje sužeistas ir dar ilgokai 
turės gydytis. 

X Proga suartėti su lietuviš
kuoju jaunimu! Dainavos jau
nimo stovyklai reikalinga sve
tainės šeimininkė dešimties sa
vaičių sezonui — nuo birželio 20 
iki rugsėjo pradžios. Dėl toli
mesnės informacijos kreiptis 
pas dr. Romualdą Kriaučiūną. 
1816 Teeumseh River Drive, 
Lansing, Michigan 48906. Tel. 
517—321-0091. 

X "Žynys", JAV Lietuvių 
Bendruomenės Colorado apylin
kės biuletenis, gegužės mėnesio 
pasiekė redakciją. Biuletenyje 
duodama informacijų apie Colo-
rade gyvenančius lietuvius ir jų 
veiklą. Redakcijos adresas nu
rodomas: B. Masiokas, 13902 E. 
Marina Dr., Apt. 404. Aurora, 
Colo. 80014. 

lietuvių krepšinio komandų ir 
i kitokių vienetų žaidynės. 

Šiuo metu ieško darbo pagal 
t savo specialybę ir tikisi jį gauti, 
i nes jo diplomas ir darbas anks-
I Čiau sudaro jam geras kvalifi-
j kacijas. 

Naujam akademikui linkime 
j sėkmės tiek darbuose, tiek už-
| simotose tolimesnėse studijose. 
i tiek ir lietuviškame darbe, nes 
Kai įpareigoja dabarties aplin
kybės. P. 

APYGARDOS RINKIMŲ 
KOMISIJOS POSĖDIS 

JAV LB-nės Vidurio Vakarų 
apygardos rinkimų komisija ge-. 
gūžės 3 d. PLB būstinėje. Jau
nimo centre, buvo susirinkusi 
prieš LB tarybos ir PLB seimo 
linkimus paskutinio posėdžio. 
Posėdyje dalyvavo apygardos 
valdybes pirm. K. Laukaitis, 
apygardos rinkimų komisijos 
vykdomasis vicepirm. Antanas 
Valavičius, sekr. Danguolė Bgi-
nytė, I rajono vedėjas A. Smil
ga, U rajono vedėjas K. Aras, 
Marąuette Parko k-jos pirm. L. 
Šimaitis, Brighton Parko k-jos 
pirm. J. Spurgis, Lemonto atst. i 
K. Balčiūnas, Gage Parko apy-1 
linkės vald. pirm. D. Valentinai-1 
tė, apygardos rinkimų k-jos na
riai A. Jankūnas, J. Šlajus ir V. 
Šilas. Rinkimų komisijos pirm. 
Izabelė Stončienė, sveikstanti 
savo namuose po sunkios opera
cijos, posėdyje negalėjo daly
vauti. Rinkimų ruošos darbuos 
labai pareigingai ją pavaduoja! 
Antanas Valavičius. 

Posėdyje buvo aptarta, kaip 
gerai vyksta rinkimų rengimo 
darbai, kas dar atliktina bei 

apygardos rinkimų komisijos 
p; eigos stebėti tvarkingą rinki
mų eigą apylinkėse. 

Diskusijose iškilo pasiūlymų 
ateičiai dėl techniškų - admini
stracinių darbų pataisymo ki
tiem, busimiem LB rinkimam, 
kaip tai spausdinti mažesnio 
f "rmato balsavimo lapus dėl paš
to išlaidų taupymo ir pan. Be 
to, iš pranešimų išryškėjo, jog 
rinkimų komisijos apylinkės yra 
tvarkingai pasiruošusios, tepri
klauso, kad darbščiųjų Ben
druomenės pareigūnų darbas 
būtų įvertintas ir visi taipgi 
tvarkingai dalyvautume balsavi
muose. 

Bendruomenės rinkimuose da
lyvaujantieji gerai žino, jog bal
savimas yra kiekvieno nuosai
kaus lietuvio būtina pareiga, tai 
yra mūsų išeivijos i?~esnio išsi
laikymo cementavimas. 

Pagal rinkimų taisykles, bal
savimai yra demokratiški, slapti 
ir teisėti. Kiekvienas ne jau
nesnis kaip 18 metų turi teisę 
balsuoti asmeniškai atvykęs į 
būstinę arba paštu. Rinkimai 
vyks gegužės 8-9 ir 15-16 die
nomis. Gautieji vokai gegužės 
17 d. užskaitomi. 

Prieš Lietuvių Bendruomenę 
daug netiesos bei šmeižtų yra 
kiekvienų rinkimų metu, kad 
rinkimai vykdomi be sąrašų ir 
t. t. čia rašantis keletą kartų 
yra buvęs LB Vid. Vakarų apy
gardos rinkimų komisijoj. Tos 
komisijos nariai Mečys Šimkus, 
Jonas Paštukas ir kiti kartu 
lankydavom apylinkių rinkimų 
būstines, kuriose rinkimai būna 
vykdomi pagal L B apylinkių 
valdybų paruoštus balsuotojų 
sąrašus. Kiek būna atžymėta 
balsuotojų sąrašuose, t iktai tiek 
balsavimo dėžėje randama bal
savimo lapų. Skelbiami "netei
singi" balsavimai būna tiktai 
vaizduotėje tų, kurie pavydi 
LB-nės stiprėjimo, nes ji turi 
pajėgių darbuotojų ir suspėja 
atlikti daug darbų dėl Lietuvos 
laisvės ir lietuvybės išlaikymo 
išeivijoj. 

Kurie nespės pabalsuoti pir
mojo savaitgalio dienomis, jaus
dami pareigą tautai ir išeivijai, 
atlikime tai gegužės 10-16 die
nomis paštu arba 15- 16d. būsti
nėse. «J. Šlajus 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Jono ir Ninos Mickevičių, 

gyv. Phoenbc, Ariz., dukra buvo 
pakrikštyta balandžio 18 d., 
krikšto tėvais esant jaunojo 
tėvo seseriai dr. Eugenijai Žu
kauskienei ir "VValter V. Rucins-
ki. Krikštynose (dalyvavo iš 
Cicero atskridęs naujos krikš
čionės senelis Kazimieras Mic
kevičius, taip pat pusseserės bei 
Mickevičiaus anūkes Rima ir 
Vita. Anūkė Elė studijuoja 
Tempe universitete Arizonoje. 
Krikšto apeigas atliko kun. An
tanas Valiuška, Phoenbco lietu
vių kapelionas. 

— Lietuvių Skaučių seserijos 
biuletenis "Gabija" bus reda-1 
gujamas s. Birutės Kidolienės, 
kuri šiuo metu atsisakė iš Ne
ringos tuntininkės pareigų. "Ga
bija" bus spausdinama Pranciš- j 
konų spaustuvėje, Brooklyne. 

— Eugenijus ir Kazimiera! 
Birmantai iš Chicagos buvo at-
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PASAULINES PARODOS 
BANKETAS 

Chicaga nori 1992 metais tu
rėti didžiąją Pasaulinę parodą. 
Tam yra net sudaryta speciali 
-Chieago VVorld's Fair — 1992 
Corporation". Ši organizacija 
gegužės 3 d. suruošė banketą 
Field muziejuje, kur buvo suda
rytas susitikimas su Tarptauti
nių parodų biuro delegacija, ku
rios nariai kelioms dienoms at
vykę į Chicagą. 

Šimtus kviestinių svečių suti
ko mere J. Byrne su muziejaus 
ir parodų sąjungos vadovybe. 

Pietūs buvo išskirtinai iškil
mingi. Kalbėjo 1992 parodos 
korporacijos pirm. Th. Ayers, 
Tarptautinių parodų biuro dele
gacijos pirm. E. R. Allan, Field 
muziejaus prezidentas W. L. 
Byrd. Pasaulinę parodą Chica
goje norima suorganizuot ry
šium su 500 m. sukaktim nuo 
Amerikos atradimo. Delegaci
jos pirmininkas tam davė vilčių. 

Buvo ir pramoginė programa: 
fanfarų muzika, magiko nume
ris, džazo muzika, Ghanos šokė
jų baletas, Flamenco šokis, 
Hubbard grupės šokėjų baletas 
— modernaus stiliaus. 

Į banketą buvo sukviesta apie 
320 svečių iš konsulatų, valdžios 
įctaigų, prekybininkų delegaci-

: jų, kultūrininkų, laikraštinin-
, kų. Iš lietuvių buvo kons. J. 
Daužvardienė, Urugvajaus gen. 
kons. F . Stungevičius, V. Klei
za, E. Mackevich, St. Balzekas, 
kun. J. Prunskis. J . Pr. 

skridę į Phoenbcą, Ariz., ir pra
leido balandžio mėnesį pas savo 
senus pažįstamus Antaną ir Ag
nę Ignotus. Taip pat į Phoenbcą 
buvo atskridusi iš St. Petersbur-
go, Fla., Petronėlė Karaitienė 
pas savo sesers dukrą. 

ARGENTINOJ 
— Rosario Šv. Kazimiero lie-"' 

tuvių parapijoje buvo paminėta 
šv. Kazimiero šventė ir kazimie-
riečių vienuolijos 75-rių metų 
sukaktis. Tai buvo kovo 8 ir 13 
dienomis, kad galėtų dalyvauti 
visi parapiečiai ir visos draugi
jos, šaiais metais pati šv. Ka
zimiero parapija minės 20 metų 
sukaktį, taigi čia buvo lyg ir 
įžanga į šventę, kuri bus rug
sėjo mėnesį. 

— A. a Ričardas Ernestas 
Kriaučiūnas, 41 m. amžiaus, 
staiga mirė kovo 8 d. Rosario 
mieste. Buvo pasižymėjęs kaip 
menininkas. 

* 
— A. a. Vincas Medeikis, 75 

m. amžiaus, kilęs iš Klaipėdos 
krašto, mirė Valentin Alsinoje, 
Buenos Aires priemiestyje, sau
sio 20 d. Palaidotas Lanus ka
pinėse. 

— Rosario lietuviais Lietu
vos Nepriklausomybės atkūrimo 
šventę paminėjo šv. Mišiomis, 
kurias laikė ir pamokslą pasakė 
kun. Juozas Margis, šv. Kazi
miero bažnyčioje. Vėliau mo
kyklos "Respublica de Lithua-
na" salėje buvo minėjimas su 
pietumis. Čia buvo sugiedotas 
Lietuvos himnas, parodytas fil
mas Simo Kudirkos šuolis j 
laisvę. 

— Berisso lietuviai Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę pami
nėjo pamaldomis, kurias laikė 
kun. Juozas Petraitis, o paskiau 
Mindaugo draugijos salėje buvo 
akademinė dalis, čia kalbėjo 
Mindaugo pirm. J. Šišliauskas, 
pietus ruošė S. šišliauskienė, J-
Stočkienė, Valentina Bukaus
kaitė de Persico, J. Griškienė ir 
E. Šaulienė, padedamos Mindau
go draugijos jaunimo. 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avetrae 
Chieago, IUtnois 60629 

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

Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

O KM įjį Į 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RfSIU STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
ARVYDO KIETAI 

Tel.. 434-9655 arba 737-1717 
S 

liiiiiiimiiiiiimmiiiiiiiiimiiiiiiiinniiiiii! 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EPENAS 
2649 W. 63rd Street 
Chieago, 111. 60829 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

SeStad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

mniiiiiiiiiiuiiHiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiii 

45\n>ber Įjplidays" 
1982 M. EKSKURSIJOS I LIETUVĄ 

iŠ Bostono/New Yorko fgį^ 

MASKVA / VILNIUS 

gegužės 24 $1135.00 
birželio 2 $1135.00 
birželio 1$ $1135.00 
liepos S $1165.00 
liepos 19 $1135.00 
rugpiūėio 4 $1135.00 

rugpjūčio 18 (su Ryga) $1350.00 
rugsėjo 6 $1171.0© 
rugsėjo 15 $1045.00 
rugsėjo 27 - $1082.00 
spalio « $095.00. 
Gruodžio 27 $995.00 

Celia ir Cristina Mičiūdaites, veiklios Argentinos lietuvaitės, kurios 
ateinančiais metais atvykti į Jaunimo kongresą Chicagoje. 

tikisi 

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

Registracijos ir informacijos reikalu kreipkitės į: 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
303 W. Broadway, P.O. Box 110, S. Boston. M u s . 02127, T«L («17) 208-8704 

įstaigai vadovauja ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUD2IŪNAS 
Prices are based on double oceupancy and are subject to changes. 

I Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome dokumentus. 
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