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Auka ir vienybė 
*<• m 

• 

(Tęsinys) 
Pakamantinėję kelias minu

tes, mane perdavė milicijos 
kapitonui, kuris jų paliepimus 
vykdė bėgte. Mane nuvedė į 
kitą autobusą. Čia buvom 
keturiese, neskaitant sargų. 
Už kelių minučių priėjo mili
cijos majoras. Pakvietė mane. 
Išlipau. 

— Žygiuok. — nuvedė prie 
maš inos , kurios išvaizda 
intrigavo ne tiek savo spalva 
ir dydžiu, kiek specialia būde
le, apipinta vielų tinklu ir 
grotomis. Pasi jutau kaip 
tigras arenoje, dresiruotojai 
buvo bene 4. Trūko bizūnų, bet 
buvo pistoletai. Atsisėdau. 
Priešais sėdėjo vyriškis apie 
70 m., inteligentiškos išvaiz
dos. Nusišypsojo man. Paban
džiau atsakyti. Rodos, išėjo. 
Šalia sėdėjo jauna mergina. 
Tyliai susipažinome. Dresiruo
tojai laidė tragiškus sąmojus. 
Mes tylėjome. Nebuvo noro 
judinti kvailybės skruzdėly
ną. Po pusvalandžio mane ir 
merginą išvedė, įsodino dar su 
vienu pažįstamu į mikroau
tobusą ir su apsauga nuvežė į 
milicijos skyrių. Nuvedė į 
Budimąją dalį. Keli neaukšto 
laipsnio ir protinio lygio 
jaunuoliai varstė mus žvilgs
niais ir darė išvadas: 

— Žiūrėk, kokie džinsai, o 
dar valdžia nepatenkintas — 

burbėjo vienas, kurio veido ir 
nosies spalva iškalbingai liu
dijo priežastis, trukdančias jam 
įsigyti džinsus. Neklausiau jo, 
kur dar pasaulyje žmonės už 
vienas kelnes dirba 1,5-2 
mėnesius, bet jis to nebūtų 
supratęs, nes jo galva buvo 
užimta kitokiomis „tiesomis". 
Kitas „filosofas" neklaustas 
įrodinėjo, kad valdžia „gera ir 
protinga", nors užklaustas, 
išskyrus blevyzgojimus, nepa
sakė nė vieno fakto, kalban
čio apie minėtas valdžios 
savybes. 

Po vieną išsivesdavo. Mane 
pakvietė maždaug po 5 vai. 
Nusivedė į kabinetą vienas 
milicijos leitenantas, kuris, 
paklaustas pavardės, prisista
tė esąs Eglinsku. Pasisodino 
už stalo priešais save. 
Užpakalyje manęs atsisėdo 
civiliai apsirengęs vyras, tam
saus pelėdiško žvilgsnio, žaliu 
kostiumu. 

— Rašyk pasiaiškinimą. — 
tarė Eglinskas. 

Aš atsisakiau. Surašė pats. 
Davė pasirašyti. Iš principo 
atsisakiau, nes nebuvau pada
ręs nieko nusikalstamo. Anas 
pradėjo nervintis. Paklausiau 
kodėl sulaikė. Atsakė — už 
viešosios tvarkos pažeidimą, 
pasipriešinimą milicijai. 
Pasakiau, kad tai nesąmonė. 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
Slovėnų ka rme l i t ė s 

Lublijanos priemiestyje Selo 
Velykų metu buvo pašventin
tas naujas ir vienintelis sese
rų vienuolių karmeličių 
v ienuolynas Slovėnijoje. 
Pagal šios moterų vienuolijos 
regulą, kiekviename karmeli
čių vienuolyne gali gyventi ne 
daugiau dvidešimties seserų 
vienuolių. Pastaraisiais me
tais Slovėnijoje kandidačių 
skaičius į karmeličių vienuoli
ją yra taip smarkiai padidė
jęs, kad visos vietos naujame 
vienuolyne jau yra užimtos. 
Jugoslavijoje yra dar kiti du 
karmeličių vienuolynai Kroa
tijoje. 

Nekel ia g r ė smės 
V a r š u v o s v y s k u p a s 

pagalbininkas Karszewski, 
kalbėdamas sekmadienį vienų 
Mišių metu, gynė vadinamas 
„pamaldas už tėvynę", kurios 
pagal jau nusistovėjusią tradi
ciją yra rengiamos paskutinį 
kiekvieno mėnesio sekma
dienį Švento Stanislovo Kost-
kos bažnyčioje Varšuvoje. Šios 
pamaldos ir jų metu sakomi 
pamokslai susilaukia griežtos 
k r i t i k o s iš v a l d a n č i ų j ų 
komunistinių skuoksnių. I 
pamaldas paprastai susi
renka tūkstančiai tikinčiųjų 
ne tik iš Varšuvos, bet ir kitų 
miestų. 

Bro l i škas d ia logas 
„Siekti vienybės drauge gy

venant pagal Dievo žodį", 
tokia tema Rocca di Papą 
vietovėje, netoli nuo Romos 
vyko Krikščioniškųjų Židinių 
sąjūdžio surengtas ekumeni
nis studijų suvažiavimas. Jo 
tikslas yra — sudaryti galimy
bę įvairių krikščioniškųjų reli
ginių bendruomenių atstovam 
pagilinti tarpusavio kontak
tus ir pasikeisti nuomonėmis, 
tuo būdu pk iant savo tarpe 
brolišką dialogą. Suvažia
vime dalyvauja apie 220 asme
nų — vyskupų, kunigų ir 

pasauliečių iš 25-kių pasaulio 
kraštų penkiuose kontinen
tuose. Dalyviai atstovauja l i 
kai Bažnyčių, jų tarpe katali
kų, stačiatikių, anglikonų, 
metodistų, baptistų ir refor
matų. 

Varšuvos choras 
Romoje neseniai lankėsi 

garsusis Varšuvos katedros 
choras, praėjusią savaitę daly
vavęs Loreto mieste vyku
siame tarptautiniame bažny
tinių chorų ir ansamblių 
festivalyje. Varšuvos kated
ros choras turėjo koncertą 
Marijos bazilikoje Romos 
Trastevere rajone. Šios bazili
kos globėju dabar yra Lenki
jos primas kardinolas Glemp. 

Žmogaus teisės 
Čekoslovakijos kardinolas 

Tomašek, kalbėdamas Prahos 
katedroje, griežtai pasmerkė 
pasikėsinimus prieš žmogaus 
teises ir pagrindines laisves, 
ypač gi religinės laisvės pažei
dimus, visur, kur jie bebūtų 
vykdomi. Kardinolas Tomašek 
pažymėjo, kad nesiskaitymas 
su žmogaus laisvėmis, pana
šiai kaip ginklavimosi varžy
bos, yra visų sudėtingų 
pasaulinių problemų pagrin
dinė priežastis. 

i 
Malda už Filipinus 

Bendrosios audiencijos me
tu, prieš pasakydamas pagrin
dinę kalbą, Jonas Paulius II 
trumpu žodžiu dar kartą 
prisiminė filipinų tautą. Pasta
rosiomis dienomis, pažymėjo 
popiežius, esu pakartotinai 
visus raginęs melstis, kad Die
vas įkvėptų brangiajai Filipi
nų tautai troškimą problemas 
išspręsti taikingu būdu, 
nepanaudojant jokių prievar
tos veiksmų. Šiandien noriu 
pakartoti, kad ypač dabar 
mano mintys yra su Filipinų 
tauta, noriu išreikšti viltį, kad 
filipiniečiai atras širdies vieny
bę, visada turėdami prieš akis 

Ženevoje po pertraukos vėl tęsiamos Amerikos-Sovietų Sąjungos derybos nusiginklavimo \f 
ginklų kontrolės klausimais. Delegacijų vadovai pozuoja fotografams: kairėje JAV delegacijoj 
pirmininkas Max M. Kampelman sveikinasi su Sovietų Sąjungos delegacijos vadu Viktor P̂  
Karpovu. Tarp jų Amerikos delegacijos narys Mavnard W. Glitman. 

Austrijos katalikų 
laiškas Griškevičiui 

(Tęsinys) 
Užuot atkreipęs dėmesį į 
gyvybinius Lietuvos katalikų 
poreikius, Religijų Reikalų 
įgaliotinis Anilionis pernai 
birželio 22 d. pagrasino, kad 
būsianti uždaryta net vienin
telė Kunigų seminarija ir dar 
likusios bažnyčios. Cia laiško 
autoriai n»rodo k'*<*. pokario 
metais Lietuvoje komunistinė 
valdžia yra uždariusi tris 
kunigų seminarijas, apie 80 
bažnyčių, daugiau kaip tris 
š imtus k o p l y č i ų , v i s u s 
vienuolynus. Iki 1985 liepos 
mėnesio apie 50 tūkstančių 
tikinčiųjų iš 77-nių Lietuvos 
p a r a p i j ų , n e p a i s y d a m i 
gresiančių bausmių, pasirašė 
peticijas, kuriose buvo prašo
ma paleisti kunigus Joną 

Kastytį Matulionį, Alfonsą 
Svarinską, Sigitą Tamke-
vičių, jaunuolį Romą Žemaitį 
ir visus kitus, kurie už tiesą 
kenčia kalėjimuose. Laiško 
autoriai atskirai primena Liu
dą Dambrauską, kuris 1984 
metų spalio mėnesį buvo 
nuteistas pusketvirtų metų 
kalėti priverčiamųjų darbų 
stovykloje ir dvejus metus 
pasilikti tremtyje, neatsižvel
giant į sveikatos būklę, kuri 
buvo sukrėsta širdies priepuo
lio ir įsigalėjusios džiovos. 
Primena 1906 metais gimusį 
Vladą Lapienį, kuris 1985 
kovo mėn. buvo nuteistas 
ketverius metus kalėti ir dve

j u s metus pasilikti tremtyje; 
Stanislovą Murauską, kuris 
praėjusių metų pradžioje buvo 
nuteistas trejus metus kalėti 
dėl religinių paveiksliukų 
spausdinimo. Austrijos katali
kai neužmiršta paminėti dvie
jų paskutinių įvykių, kurie 
kelia didelį susirūpinimą. Tai 
Krokialaukio klebono Vaclo
vo Stakėno užpuolimas ir 
kunigo Juozo Zdebskio tragiš
kas žuvimas paslaptingoje 
autoavarijoje. Pastarųjų metų 
laikotarpyje — primena laiško 
autoriai, — kun. Zdebskis 
buvo nuolat persekiojamas su 
vis naujais grasinimais. 

Baigdami l a i šką LTSR 
komunistų partijos sekretoriui 
Petrui Griškevičiui, Austrijos1 

katalikai rašo: 
Turėdamas prieš akis sti-

savojo krašto gerovę. Meldžiu 
švenčiausiąją Mergelę Mariją, 
kuri Filipinuose yra ypatingai 
garbinama, kad globotų Filipi
nų tautą ir ją stiprintų dabar
tiniame nelengvame jos valsty
binės istorijos laikotarpyje. 

minėtus faktus, jūs suprasi
te tą rūpestį, kurį mum kelia 
jūsų pasisakymas šiemetinia
me komunistų partijos kongre
se Vilniuje. Tame kongrese jūs 
reikalavome suintensyvinti 
ateistinę propagandą įvai
riuose visuomenės sluoks
niuose ir sustiprinti kovą prieš 
tariamą klerikalL i ekstremiz
mą... Nejaugi — klausia 
Austrijos katalikai — nejaugi 
jūs, praėjus vienuolikai metų 
nuo Helsinkio konferencijos, 
norite iš naujo atgaivinti visas 
religinės laisvės slopinimo 
priemones? Nejaugi jūs Šiais 
laikais, kada visur pasaulyje 
siekiama užtikrinti mažumų 
teises, nejaugi jūs galite 
paneigti katalikiškos gyvento
jų daugumos teises jų pačių 
krašte? 

Byla New Yorke 
N e w Y o r k a s . — Teisėjas 

Robert Carter pasmerkė 
katalikų pagrindines organi
zacijas: Nacionaknę JAV 
Katalikų Vyskupų konferenci
ją ir JAV Katalikų konfe
renciją už teismo paniekinimą 
ir priteisė, kad tos dvi katali
kų grupės mokėtu kasdien po 
50,000 dol., pradedant pirma
dieniu, nes jos nepristato teis
mo reikalaujam'-; dokumentų. 
Bažnyčios advokatai apelia
vo, kad ši bauda būtų 
sustabdyta. 

J a u šešerius metus užsi
tęsusi byla buvo pradėta abor
tų teisių organizacijos. J i 
skundėsi, kad katalikų Bažny
čia kišasi į politiką, palaiko 
kandidatus, kurie nusistatę 
prieš abortus, o išeina į opozi
ciją prieš tokius kandidatus, 
kurie abortus palaiko. Šitaip 
darydama Bažr^oia laužanti 
Bažnyčios ir Valstybes atsky
rimo įstatymus ir privalo todėl 
mokėti pajamų mokesčius. 
Teismui pareik a'avus atitin
kamų dokumentų, katalikų 
advokatai delsė ir jų nenorėję 
teismui atiduoti, nutarė teisė
jas R. Carter. 

Auga miestai 

N e w Yorkas . — Jungtinės 
Tautos paskelb* savo metinį 
r a p o r t ą apie p a s a u l i o 
demografiją. Pranašaujamas 
nepaprastas miestų augimas. 
Iki 2025 metu miestuose 
gyvenančių žmonių skaičius 
padidės tarp 2 bil. ir 5 bil. 
gyventojų Iki 2000 metų 

K. Linnas pralaimėjo 
apeliaciją 

Americans for Due Process 
iš New Yorko praneša, kad 
gegužės 8 d. buvo pralaimėta 
Kari Linno apeliacija, liečian
ti jo deportaciją į Sovietų 
Sąjungą. J i s * buvo suareš
tuotas balandžio mėnesio 
pabaigoje ir tebėra laikomas 
kalėjime Nevv Yorke. Jam yra 
telikusios tik dvi apeliacijos. 

Americans for Due Process 
padavė prašymą Tarptautinei 
Žmogaus teisių organizacijai 
— Amnesty International, kad 
ji kreiptųsi į prezidentą R. 
Reaganą i r Teisingumo 
d e p a r t a m e n t o vyr iaus ią 
prokurorą Edwin Meese sulai
kyti šią deportaciją į Sovietų 
Sąjungą. 

Natan — Amerikoje 

N e w Yorkas. — Garsus 
sovietų politinis kalinys Ana-
toly Ščaransky ketvirtadienį 
atvyko į Nevv Yorką. Jis viešės 
Amerikoje 12 dienų, susitiks 
antradienį su prezidentu 
Reaganu ir Kongreso nariais. 
Lėktuvo aerodrome laukė apie 
500 New Yorko gyventojų, 
kurie sve6ą džiaugsmingai 
sutiko su vėliavomis ir gėlė
mis. Minia šaukė naują 
Ščaranskio hebrajišką pavar
dę, kurią jis prisiėmė Izrae
lyje: Natan. 

Ščaranskis-Natan pasakė 
savo žodyje, kad jis savo 
kalbose Amerikoje primins 
daugybę kitų sąžinės kalinių 
Sovietų Sąjungoje. J is kalbė
siąs ir apie tūkstančius sovie
tų žydų, kuriems neleidžiama 
išvažiuoti. J i s atvykęs išreikš-

' t i padėką prezidentui Reaga-
nui, Amerikos žydams ir vi
siems amerikiečiams, kurie 
padėjo jį išvaduoti iš sovietų 
kalėjimo. 

pasaulyje bus penki „super-
didmiesčiai": ?vleksikos mieste 
dabar yra 18 milijonų 
gyventojų, jų bus 26.3 mil. Kiti 
panašūs miestai bus: Sao 
Paulo. Brazilijoj; Tokijo-Yoko-
hama, Japonijoj; Kalkuta ir 
Bombėjus, Indijoje. Šeštas 
toks didmiestis gali išsivysty
ti susijungus New Yorkui su 
New Jersey šiaurės rytų dali
mi. Čia gyvens 15.5 mil. 
žmonių, rašo JT raportas. 

Iranas neabejoja: 
jis laimės karą 

— Stalino duktė Svetlana 
Alliliujeva apsigyveno šiauri
nio Wi8consino kaime, pas 
savo amerikiečius draugus. 
Jos adresas neskelbiamas. 

Teheranas. — Amerikos 
puolimas Libijoje, sovietų 
elektrinės jėgainės katastrofa 
nukreipė pasaulio spaudos 
dėmesį nuo kitų įvykių, jų 
tarpe ir nuo Irako-Irano karo. 
Šią savaitę Irakas vėl pradėjo 
bombarduoti Irano miestus, 
naftos įrengimus, padegė 
netoli Khargo salos du užsie
nio tanklaivius. Irano valdžios 
pareigūnai prisiekė atkeršyti 
Irakui panašiais smūgiais. 
Paskutinį kartą kovojančių 
šalių miestai buvo puolami 
pernai birželio mėn. 

„The Christian Science 
Monitor" korespondentas 
Claude van England neseniai 
grįžo iš Irano, kur jam teko 
kalbėtis su aukštais Irano 
pa re igūna i s . I ran ieč ia i 
optimistiškai žiūri į karo eigą 

Reaktoriaus šerdis 
dar tebedega 

Maskva. — Iš Sovietų 
Sąjungos ateinančios žinios 
rodo, kad Chemobylo elektri
nės reaktorius dar neužge
sintas. „Pravda" rašė, kad 
poiitbiuras trečiadienį svarstė 
nelaimės padarinius. Svar
biausias uždavinys dabar esąs 
, .numar in t i r eak to r ių" . 
Poiitbiuras svarstė, kaip 
atlyginti nuostolius evakuo
tiems ir nukentėjusiems pilie
čiams. 

Sutirpęs ir tebedegantis 
reaktoriaus branduolys veržia
si į žemę, kur gali užteršti 
požeminius vandens šalti
nius, pasiekti Pripetės upę, 
Dnieprą ir tuo pačiu užteršti 
visą regioną. Sovietų Mokslo 
akademijos narys fizikas Veli-
chovas pareiškė, jog krizė, 
kurią turi išspręsti sovietų 
mokslininkai, istorijoje niekad 
dar nebuvo kilusi. Dar niekas 
neturėjo progos sutikti tokią 
nelaimę, kaip ši. Tai nema
tyta situacija, pasakė Velicho-
vas. 

U k r a i n o s p r e m j e r a s 
Aleksander Lyaško pasakė 
televizijoj, kad evakuoti teko 
84,000 žmonių (anksčiau buvo 
sakoma — 48.000). Iš Kijevo į 
Maskvą normaliai važinėda
vo du traukiniai per dieną, 
dabar jų atvažiuoja penki, 
pilni moterų ir vaikų. Vago
nus ir keleivius tikrina techni
kai su radiaciją registruojan
čiais aparatais. 

Į Kijevą buvo le i s t a 
nuvažiuoti mažam būreliui 
užsienio korespondentų . 
Sužinota, kad žmonių išveži
mas nuo reaktoriaus apylin
kių prasidėjo tik 36 vai. po 
sprogimo. Vietiniai elektrinės 
pareigūnai po sprogimo 
nesuprato padėties rimtumo. 
Premjeras Lyaško pasakė, kad 
pradžioje pavojaus zona buvo 
paskelbta tik 6 mylios nuo 
reaktoriaus, dabar ji išplėsta 
iki 30 kilometrų. 

Kijevo gyventojams patarta 
neatidarinėti langų, plauti 
kambarių grindis kasdien, 
nevalgyti salotų ar kitų lapi
nių daržovių, neleisti į lauką 
vaikų. Žadama uždaryti anks
čiau visas mokyklas, išsiųsti 
vaikus į vasaros stovyklas 
toliau nuo miesto. Uždrausta 
gatvėse pardavinėti ledus ar 
vaisių sultis. 

Sovietų laikraščiai rašo, jog 
elektrinėje dar vyksta darbai. 
Dėl karščio ir radiacijos pavo
jaus neįmanoma prieiti prie 
reaktoriaus, todėl po žeme 
kasamas tunelis iki branduoli
nio degimo vietos. Spėjama, 
kad tunelis bus prileistas van-
"ens. 

ir tikisi per ateinančius metus 
karą laimėti. Prie moralės 
pakėlimo daug prisidėjo vasa
rio mėn. pavykęs Faw išky
šulio puolimas ir jo okupa
vimas.. Irano kariuomenei 
pavyko išlaikyti ten turimas 
pozicijas. Šiaurinėje fronto 
dalyje, Kurdestane Irano jėgos 
irgi laiko užėmusios apie 100 
kvadratinių mylių Irako teri
torijos. Nežiūrint nuolatinių 
bandymų, irakiečiai tų pozi
cijų dar neatsiėmė. Stipri 
Irako aviacija kasdien puola 
iraniečių bunkerius prie Faw, 
tačiau priešo iš pozicijų 
neišstumia. 

Vienas aukštas Irano parei
gūnas pasakė koresponden
tui, prašydamas neskelbti 
pavardės, kad Iranas sutiktų 
užbaigti karo veiksmus, jei 
Irake pasikeistų vyriausybė ir 
prezidentas Sadam Hussein 
pasitrauktų iš pareigų. 

Korespondentas sužinojo 
Irane, kad daug aukštų karo 
vadų ir pati Irano liaudis, 
p a d r ą s i n t a p a s k u t i n i ų j ų 
laimėjimų, mielai kalba, kad 
„islamo kariuomenė" nepasi
tenkins nugalėjusi Iraką ir 
įsteigusi ten kitą islamo 
revoliucijos valstybę. Iranie
čiai kalba apie „žygį į Jeru
zalę". 

Iraniečiai svajoja, kad, 
pakeitus Irake bedievišką 
Husseino valdžią, ten nesun
ku būtų įsteigti islamo valsty
bę, panašią kaip Irane. Tokia 
vyriausybė Bagdade turėtų 
didesnę įtaką visame arabų 
pasaulyje, nes dabar t ine 
islamo vyriausybe Teherane 
arabai nepasitiki, nes iranie
čiai nėra arabai, o — persai. Iš 
Bagdado islamo revoliuciją 
būtų lengviau eksportuoti į 
visą arabų pasaulį. 

Korespondentas van Eng
land susidarė įspūdį, kad 
iraniečiai savo sąlygom mielai 
baigtų karą su Iraku, nes 
karas vis daugiau kainuoja. 
Jei iraniečiams pavyktų užim
ti Barsą ir dar kelis Irako 
miestus, to karo išlaidos būtų 
dar didesnės. Irano pajamos 
už naftą smarkiai sumažėjo. 
Pernai Iranas uždirbo už naf
tos eksportą 15 bil. dol., o šie
met, nukritus kainoms, mano
ma uždirbti tarp 7 ir 10 bil. 
dol. Iranui tenka užsienyje 
pirkti ne tik ginklus ir amuni
ciją, bet ir maistą už 2-3 bil. 
dol. kasmet. 

Irano vadai tvirtina, kad 
karo reikalams užtenka pini
gų iš žmonių aukų. Po įvairių 
sunkumų Iranui pavyko 
sukurti gan stiprią ginklų 
pramonę. Iraniečiai patys 
gamina amuniciją, paprastus 
šautuvus ir artilerijos pabūk
lus. Irane korespondentas 
matęs tvirtą pasiryžimą tęsti 
karą, nežiūrint sunkumų, iki 
pergalės. Daug iraniečių 
įsitikinę, kad k a r a s bus 
baigtas per 12 mėnesių. 

KALENDORIUS 
Gegužės 10 d.: Antoninas, 

Beatričė, Putinas, Servaida. 
Gegužės 11 d.: Motinos die

na. Mamertas, Karema. 
Skirgaudas, Roma. 

Gegužės 12 d.: Nerėjus. Fla
vija, Vaidutis, Viligailė. 

Gegužės 13 d.: Servatas, 
Gliserija, Gardevutis, Alvyde. 

ORAS 
Saulė teka 5:38, leidžiasi 

7:57. * 
Saulėta, temperatūra dieną 

75 1., naktį 55 1. 
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BE KUN. P. PATLABOS 
Bevažinėdami po Arkan-

saso Ozarkų miškus, mudu su 
žmona balandžio 26 pasie
kėme Hot Springs miestą, 
kuriame gyvena gal keletas 
šimtų lietuvių. Apsistojus 
motelyje tuoj skambinu kun. 
P. Pat labai , norėdamas 
sužinoti tikslų sekmadienio 
lietuviškų pamaldų laiką ir 
gal dar šį vakarą su juo susi
tikti. Telefonas ilgai skamba, 
niekas neatsako. Skambinu p. 
Ingaunio telefonu ir iš jo suži
nau liūdną žinią, kad kun. 
Patlaba tik vakar rytą po šir
dies atakos mirė ir šiandien 
jau buvo išvežtas laidoti į 
Chicagą. 

Sekmadienio lietuviškose 
pamaldose gausiai susirinku
siems Hot Springs lietuviams 
šv. Mišias atnašavo kun. P. 
Daugintis. Kitas tris dienas, 
nuo pirmadienio iki trečia
dienio, šv. Mišios buvo 

atnašaujamos kun. Patlabos 
sodyboje — Šiluvoje, kaip jis 
pats ją buvo pavadinęs. 

Sodyba yra labai gražioje 
apylinkėje, kiek toliau nuo 
miesto, ant kalnelio, apaugusi 
medžiais su dideliu, lietuvišku 
kryžiumi. Po kiemą liūdnai 
vaikštinėjo Pilkis, senasis 
kun. Patlabos šuo, pasitik
damas kiekvieną įvažiuojan
čią mašiną, ieškodamas savo 
šeimininko. Šv. Mišias visas 
tris dienas atnašavo kun. J . 
Burkus. Po pamaldų dalyva
vusieji, ištiesę stalus, prie su
neštų užkandžių kalbėjo apie 
a.a. kun. Pakabą ir jo visus 
jungianti asmenį. Buvo svars
toma tolimesnė lietuviška 
veikla ir šios sodybos likimas. 
Visi giliai jautė, kad kun. 
Pat labos netekimas Hot 
Springs lietuviams bus pada
ręs neišmatuojamą nuostolį. 

J. Baužys 

IŠ ATEITININKŲ 
SENDRAUGIŲ 

VEIKLOS 
Ix>s Angeles ateitininkų 

sendraugių metinis susirinki
mas balandžio 27 d. įvyko Ele
nos ir Jono Matulaičių namuo
se. Šeimininkė susirinkusius 
pakvietė prie vaišių stalo, nes 
visi buvo atvykę po pamaldų 
Šv. Kaziemireo par. bažnyčio
je; po pusvalandžio prasidėjo 
oficialus susirinkimas. 

Skyriaus pirm. J. Motiejū
nas suminėjo praėjusių metų 
svarbesnius veiklos momen
tus. Gerai pavykusi šeimos 
šventė, kviečiami sendraugių 
susirinkimai, surengta adven
to popietė (su moksleiviais). Į 
šeimos šventę 1985 m. buvo 
atvykęs Federacijos vadas dr. 
K. Pemkus, išklausytas ir jo 
pranešimas, susitikus šventės 
išvakarėse, pareiškiant jam 
savo pageidavimus. Tęsiamas 
Vytės Nemunėlio knygos vai
kams platinimas. 

J. Motiejūnui pirmininkau
jant, buvo sudarytas komi
tetas organizuojant Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos 
suvažiavimą Los Angeles. 
Losangeliečiai praėjusiais 
metais gausiai dalyvavo 
ateitininkų kongrese Chica-
goje. Didelis nuostolis prel. P. 
Celiešiaus netekimas, kuris 
sendraugių susirinkimuose 
reikšdavosi, supažindinda

mas su iškylančiomis krikš
čionių pasaulyje naujovėmis. 

Ižd. P. Grušas pranešė apie 
iždo padėtį, smulkiai nuro
dydamas pajamų ir išlaidų 
pozicijas. Kontrolės komisijos 
vardu pranešimą padarė I. Me
džiukas. 

Susirinkimui apyskaitas 
patvirtinus, buvusiai skyr. 
valdybai sutikus tęsti darbus 
ir toliau (iš tikrųjų dalis darbų 
jau buvę atlikti), susirinkimas 
vienbalsiai išrinko tuos 
pačius: pirm. J. Motiejūną 
vicepirm. A. Audronienę, ižd. 
P. Grušą, sekret R. Bureikie-
nę ir jaunimo reikalų vadovu 
J. Raulinaitį; kontrolės komi-
sijon išrinkti: dr. Z. Brinkis, I. 
M e d ž i u k a s i r prof. F . 
Palubinskas. 

Dar buvo kalbėta apie prel. 
P. CelieŠiaus palikimą L. A. 
ateitininkų jaunimui. Paaiškė
jo, kad tuo tarpu nėra žinoma, 
ar sumokėjus skolas iš viso 
bus koks likutis, tad negalima 
kalbėti apie palikimo reali
zavimą. Nenutarta, kas dary
tina ir su jo knygynu, kuriame 
yra arti 240 įvairaus turinio 
knygų. 

Susirinkimui pirmininkavo 
J. Valukonis, sekretoriavo R. 
Bureikienė. Susirinkimui 
pasibaigus, pirmininkavęs 
padėkojo šeimininkams už 
vaišes ir patalpą. Kitam 
susirinkimui patalpas savo 
namuose sutiko duoti Salomė-

Toronte Ateitininkų kovo 2 d. suruošto religinio koncerto atlikėjai. Iš k.: I eil. — O. Žukauskai
tė, D. Grajauskaitė ir Onutė Stanevičiūtė. II eil. — S. Bakšys, A. Dzimonis, L. Liaukutė. muz. 
J. Govedas, sol. A. Pakalniškytė, muz. D. Viskontienė ir E. Kvedaraitė. Trūksta sol. J . Vaške-

Nuotr. V. S t a n e v i č i e n ė s 

SEKMINĖS 
J A U ClA PAT 

Už savaitės, sekmadienį, 
gegužės 18 d Chicagos ir 
apylinkių a te i t in inkai ir 
svečiai rinksis į Ateitininkų 
namus Lemonte (l27th Street 
ir Archer Avenue) kartu švęsti 
Sekminių šventę. Tėvas Anta
nas Saulaitis, SJ 11 vai. ryto 
ąžuolų pavėsy atnašaus šv. 
Mišias ir sakys pamokslą. Po 
šv. Mišių Partizano Dauman
to kuopos jauniai atliks 
programą. Šventės dalyviai 
turės progos pasistiprinti šil
tais pietumis, kuriuos ruošia 
gabioji Šeimininkė Ona 
Norvilienė. Pietus reikia iš 
anksto užsisakyti, skambi
nant Irenai Polikaitienei 434-
2243. Prašome paskambinti 
iki ateinančio ketvirtadienio, 
nes šeimininkėms būtina žino
ti kuo tikslesnis Sekminių 
šventės svečių skaičius. 
A t v y k d a m i į Sekmines 
A t e i t i n i n k ų n a m u o s e 
atsiveškime sulankstomas 
kėdes, kad patogiai įsikūrę 
ąžuolų pavėsyje galėtume 
maloniai pabendraut i su 
atvykusiais pažįs tamais . 
Sekminių šventę rengia Chica
gos sendraugiai ateitininkai, 
talkinami studentų, mokslei
vių ir jaunučių. Visi Chicagos 
ir apylinkių ateitininkai ir jų 
bičiuliai nuoširdžiai kvie
čiami susitikti Sekmines 
švęsti Ateitininkų namuose 
sekmadienį, gegužės 18 d. 11 
v.r. 

ja ir Napoleonas Nyerges. 
Santa Monica. Pabaigai A. 
Audronienė parodė skaidres iš 
savo kelionės Italijoj, žymes
nius Romos ir apylinkių pasta
tus ir vaizdus, taip pat 
ugnikalnio lavos užlieto 
Pompėjaus miesto dalis, 
kurios yra atkastos ir turistų 
su dideliu įdomumu lanko
mos. 

Ig. M. 

Los Angeles ateitininkai sendraugiai po susirinkimo 

DOZĖ TIKROVĖS 
Išsklaidydamas neaišku

mus apie sovietinę realybę, 
neseniai iš okupuotos Lietu
vos pabėgęs R i č a r d a s 
Andr i š iūnas a p i b ū d i n o 
tenykštės santvarkos trūku
mus ir atsakinėjo į Lipniūno 
moksleivių ateitininkų kuopos 
narių klausimus. 

Susirinkimas įvyko Pau
liaus Bindoko namuose balan
džio 25 d. 

Iš profesinės srities ekono
mistas, Ričardas Andrišiūnas 
skeptiškai aptarė kompartijos 
vadeivos Gorbačiovo planus 
kiekvienam gyventojui ligi 
2000 m. parūpinti butą. Šalia 
kitų pesimistiškų pavyzdžių, 
taip pat minėtas begalinis 
sov ie t in i s d v i l y p u m a s : 
konst i tuc i ja k i e k v i e n a m 
užtikrina gyvenamąjį plotą. 
Tai kas, kad tas plotas tėra 
vienas kvadratinis metras... 

Tačiau Sovietų Sąjungos 
vidinė santvarka ir eilinis 
gyvenimas ne tiek domino 
lipniūniečius, kaip mūsų 
svečio pabėgimo eiga. Plau
kęs turistiniu laivu, Ričardas 
Aidrišiūnas pasitraukė iš 
iškylos Prancūzijoje, Vidur
žemio jūros pakrašty. Kai jis 
prisistatė vietinei policijai, 
kilo neaiškumų — iš pradžių 
manyta, kad čia esąs pasikly
dęs turistas, kuris nori į savo 
laivą grįžti- Galų gale Ričar
das Andrišiūnas pasiekė 
Ameriką ir šiuo metu gyvena 
Chicagoje, BALFo globo
jamas. 

Garbė Kristui! 
Gytis Liulevičius 

PARTIZANO DAUMANTO 
KUOPOS ŠEIMOS 

ŠVENTĖ 
Partizano Daumanto jaunių 

ir jaunučių kuopos Šeimos 
šventė įvyko At-kų namuose 
sekmadienį, balandžio 27 d. 
Šventę pradėjome šv. Mišio-
mis, aukojamomis kun. L. 
Zarembos, SJ. Šv. Mišių metu 
jaunučių ateitininkų įžodį 
davė: Erika Braune, Rima 
Barkauskaitė, Jonas Pauli-
kas, Marius Paulikas, Jonas 
Valkiūnas, Neringa Valkiū-
naitė, Audra Grigaliūnaitė, 
Rasa Grigaliūnaitė ir Darius 
Grigaliūnas. 

Po šv. Mišių įvyko progra
ma. Prieš pradedant, globėja 
Eglė Paulikienė padėkojo 
buvusiam tėvų komitetui už 
gerą darbą, o naujam palinkė
jo sėkmingai dirbti. Pareigas 
baigusį komitetą sudarė: Irena 
Jutzi — pirm., Laima Braune, 
sekr., Antanas Gilvydis, iždin. 
ir fotografas, Danutė Liaugau-
dienė, korespondentė, ir Dalia 
Čarauskienė. Naujoji valdyba 
— Teresė Kazlauskienė. 
Laima Petroliflnienė, Milda 
Jakštienė. Danutė Liaugau-
dienė, Dalia Carauskdenė. 
Algis Liaugaudas pasižadėjo 
ir toliau fotografuoti kuopos 
veiklos įvykius. 

E. Paulikienė padėkojo 
globėjai Otilijai Barkauskie
nei ir Ramintai Marchertienei 
už jų darbus ir jauniems vado
vams: I>orai Blažytei, Kris
tinai Zvinakytei, Arūnui 

B a l č i a u s k u i , K o v a l d u i -
Balčiauskui, Raniui Ostraus
kui ir Ritai Ostrauskaitei. 
Atsisveikinom su tais, kurie 
pereina į moksleivius: Gita 
Gilvydytė, Elytė Jurkutė, July
tė Narbutytė, Ingrida Šalčiū-
tė, Vaiva Vygantaitė, Tomas 
Marchertas, Tomas Vasiliaus
kas, Kęstutis Kirvaitis ir 
Tomas Zubinas. 

Ab i tu r i en t ams jaunučių 
ateitininkų sąjungos naujos 
Centro valdybos pirm. Laima 
Braune prisegė po gėlytę. Po 
sveikinimų vyko programa, 
sudaryta iš dainų ir eilėraš
čių. Orkestras pagrojo ,JJu 
gaideliai", „Linksmumas" ir 
, , 0 a t s i m e n u n a m e l į " . 
Muzikantai: Daina Čarauskai-
tė, Audrius Carauskas, Lidija 
Dutton, Kristina Dutton, Nida 
Januškytė, Vilija Januškytė, 
Jonas Paulikas, Marius Pauli
kas, Vaiva Vygantaitė. 

Pianistė Monika Gylytė 
paskambino „Motulė mane 
barė". Ramunė ir Kęstutis 
Ba rkauska i p a d e k l a m a v o 
„Kilkit, kilkit, pumpurėliai", o 
Janina Braune ir Jonas 
Valkiūnas „Tu graži". Po to 
visi padainavo kelias daine
les, pradedant „Traukinuku". 
Pasivaišinę mamyčių paruoš
tomis vaišėmis, visi maloniai 
pabendravo. 

Romas Mockaitis 

ŠEIMOS Š V E N T Ė 
D E T R O I T E 

Detroito ateitininkai gegu
žės 25 d. (sekmadienį) kviečia
mi 10:30 vai. ryto rinktis į 
Dievo Apvaizdos parapijos 
bažnyčią — dalyvauti šv. 
Mišiose, kurios bus aukoja
mos už gyvus ir murusius atei
tininkus. Po šv. Mišių vyks 
jaunučių ir studentų iškilmin
gas pasižadėjimas. Tolimesnė 
programa bus tęsiama parapi
jos- kavinėje: pietūs, kalbės 
Vitas Laniauskas iš Chica 
gos, meninę programą atliks 
ateitininkų jaunimas. 

Detroito Ateitininkų 
sendraugių valdyba 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln H*vy. (Hwy. 30) 
Olympia Fields, 111. 

Tel. ' 4 8 - 0 0 3 3 
Valandos pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 
9356 S. Robert* Road 

Hickory Hills 
Tel. 598-2131 

Valandos pagal ^u-i i tarimj 

Dr. Romualdas Povilaitis 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
57»0 Archer Ave. 

(6 blokai j vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

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

DR. KENNETH J. YERIKES~ 
D A N T Ų GYDYTOJAS 
Pens in inkams nuolaida 

2436 VV l i t h u a n i a n Plaza Court 
Chicago, I l l inois 60629 

Tel. 925 -8288 
Valandos pagal susitarimą 
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• Admin i s trac i ja dirba kas
dien n u o 8:30 iki 4:30, Šešta
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Hc30—4:00; š e š t a d i e n i a i s nedir
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nesaugo . J u o s grąžina tik -S a n k s 
to sus i tarus . Redakcija u2 skel
b imų turinį neatsako. Skelbimų 
k a i n o s prisiunčiamos g a v u s prašy
mą. 

DR. VUAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR O D O S CHIRURGIJA 
(Augliai nuimami ofise) 

2434 VV. 71 Street , Chicago 
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai I 

Vai.: pirm., antr., ketv , penkt 
nuo 12 iki 6 v. v 

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

6449 So. Pulask Road (Cravvford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 
lei neatsiliepta, skambinti 374-8C04 

Priima ligonius pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel. — 476-2400 

Vai pagal susitarimą pirm ir ketv. 1-7; 
antr. ir penkt 10-4; šešt 1C-2 vai 

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 240-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU !R 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAl BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
CYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3921 VV. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o tel . — 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

J O K Š A 
V A I K Ų L I G O S 

6 4 4 1 S. P u l a s k i Rd. 
V a l a n d o s pagal sus i tar imą 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
VVA 5-2670 arba 48°-444I 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIŲ 
Valandivs pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ;r kraujo ligos 
Net hirurginis išsiplėtusiu vrnu 

ir hemoroidu gvdvmas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valand<*s pagal susitarimą: 
Pirm . antr . ketv ir penkt 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 VV. 7lst Street 
434-2123 

Pirm. 2-7 Antr ir 
k°tv. 9-12. Penkt 11-2 

Ofs . tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2EJKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

o-O; antr 12-6: penkt 10-12; 1-6 

Tel. 43e-7700 

VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
F.A.C.C. 

KARDIOLOGAS^ 
5'rdies ligos 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
Valandos pagal susitarimą 

Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRL'RGIIA 
6132 S. Kedzie, Chicago, III. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave, Elgin, 111. o0120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CH1RURCIIA 

Chicago Eve Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos ragai susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ Cttn TOIA 
8104 S. Roberts Road 

1 mvli.i i vakarus rmo Mariem Ave. 
Tel. 5*3-0700 

Valandos pigai susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

TRADE CENTER BUILDING 
9525 S o 79th Avenue. Hickory HiMs 

'Ant 95th St 1 Dtokas : ^ytus nuo Roberts Rd i 
Tai. 598-8101 Vai. pagal susitarimą 
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Moteriškumas — 

ŠVELNUMAS 
ŽMONIŲ TARPE 

GYVYBĖS IR 
MIRTIES KLAUSIMU 

RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 

Rimties valandėlei 

MOTINOS DIENĄ 
PRISIMINUS 

Nemėgstamos vyriškos 
moterys, kaip nemėgstami 
moteriški vyrai; Kiekviena 
lytis turi savo prigimties savy
bes, kurios turi reikštis gyveni
me ir žmogiškame elgesyje. 
Kalbame apie moterišką 
švelnumą, nes tik moteris 
tegali būti motina, kurios 
prigimtis ne tik gimdyti, bet ir 
prižiūrėti, vaikui rodyti 
švelnumą ir ji mokyti gyveni
me žmoniško elgesio. Gali 
vaikas nuklysti nuo motinos ir 
jos pamokymų, gali tapti tik 
žiauriu žmogaus priešu bet jis 
turi mažumėje pajusti savo 
mot ino je m o t e r i š k u m ą , 
motinišką švelnumą. Tas 
švelnumas išlygina kampus ir 
aštrumus žmonių tarpe, juo la
biau vaike, kuriame gali ir turi 
apsireikšti motinos prigimties 
dalis. 

Moteris šiandien yra beveik 
vienodai atsakinga už šeimą, 
už jos ateitį, už jos dabartinį 
pragyvenimą ir ateit ies 
kūrimą, kaip ir tėvas. J i dirba 
kartais ir sunkius darbus 
fabrike ar įstaigoje, ji neša 
atsakingumą visuomenėje, net 
politikoje. Bet tai nė Įdek jos 
neatpalaiduoja nuo moteriš
kos prigimties būti švelniai, 
nuo motiniškos pareigos 
auklėti vaikus, nuo žmogiš
kumo ir moteriškumo būti 
paguoda šeimoje ir palaima 
žmonių tarpe. Tik moteris gali 
lengviau sutaikyti susipyku
sius, nuklydusius, pasidavu
sius į pavojingus sau pačiam 
ir žmonijai kelius. Savo 
švelnumu ji gali ištirpinti net 
tuos ledus, kurie kartais 
susidaro tarp visuomeninių 
sluoksnių ar tarp skirtingų 
įsitikinimų žmonių, turinčių 
gyventi bendrai ar bendradar
biauti darbe. 

Su visuomeninių ryšių 
painumu auga moters atsako
mybė. Su visuomeninių žaiz
dų atvirumu iškyla aiškiau ir 
tas prigimtas moteriškumas ir 
jo reikalas gyvenime, kuriame 
moteris naudojasi savo pašau
kimu, vyras ją seka ar bent jos 
tramdomas, kad nenuklystų 
nuo žmogiškumo ir negrįžtų į 
laukiniškumą. Dabarties žaiz
das, kurios susidaro iš visuo
meninių santykių, iš pagar
bos ir meilės vienas kitam 
stokos, gali gydyti tik tikrasis 
moteriškumas. 

Motinos dieną prisimename 
tik gerąsias motinos ypatybes 
ir tinkamą pareigų atlikimą. 
Iš tikrųjų reiktų prisiminti ir 
tuos sunkumus, kurie susidaro 
dabartyje jaunoms motinoms 
auklėti savo vaikus, kai jos 
negali visos dienos su jais 
praleisti. Jos dažnai neša tą 
pačią atsakomybę už pragy
venimą ir ateities kūrimą 
šeimoje, nes vieno tėvo uždar
bio gerai išauklėti ir gyveni
mui paruošti vaikus neuž
tenka. Motina ir tėvas yra du 
dalininkai tos naujos kūry
bos, kuri pasireikš tik už 
kelerių metų, kai jau vaikai 
atsistos ant savo kojų ir 
pradės tiesti savo gyvenimo 
bėgius, kuriais turės eiti. 
Tokiai motinai statyti tik 
motiniškos pareigos reikalavi
mus, užmirštant jos pilną 
moteriškumą, kuris šiuo metu 
jau lyginasi darbe ir atsako
mybėje su vyru, nėra nei 
tikslu, nei išmintinga. 

Mes kalbame apie motinų 
herojiškumą tais laikais, kai, 
nuo žandarų saugodamosios, 
prie ratelio jos mokė savo 
vaikus lietuviško rašto. Bet 
nemažesnis herojiškumas yra 
ir šiandien, kai jaunos 
motinos. norėdamos savo 
vaikus bent pramokyti savos 
kalbos, parodyti jiems savos 

tautos papročius, įskiepyti 
jiems savo tolimos tėvų tėvy
nės meilės kibirkštį, po 
daugelį kartų veža vaikus į 
lituanistines mokyklas net po 
šimtus mylių, jeigu skaityti 
važinėjimą kiekvieną savaitę į 
abu galus. Ne visos šeimos 
gali gyventi prie lietuviškų 
centrų. Kartais darbai šaukia 
nusikelti ten, kur nėra savųjų 
arba savieji taip toli, kad 
vaikai tik herojiškomis motinų 
ar tėvų pastangomis gali 
pramokti lietuvių kalbos, 
priklausyti lietuviškai jauni
mo organizacijai, jungtis į 
pramoginius tautinius viene
tus. 

Į tokias motinas šiandien 
reikia žvelgti kaip į herojes, 
ka ip ir į tas p r a e i t i e s 
motinas, kurių jau nebeatsi
mena nei jaunieji tėvai, nei tie, 
kurie jas pavyzdžiu stato. Jos 
yra tik istoriniai ir dažnai 
bevardžiai asmenys, formavu
sios mūsų tautą praeityje. Šiuo 
laiku motinos turi tautą for
muoti tokiose sąlygose, kokias 
dabar turi. Ir kiekviena 
motina, kuri rodo moteriš
kumą ir švelnumą vaikams, 
formuoja savo tautą ir kuria 
jos ateitį. 

Dabarties motina nelaukia 
tik pagarbos ir užuojautos, 
kad ji atlieka savo pareigas 
kaip motina. Ji nori būti 
garbiama kaip moteris su 
savo prigimtimi ir specialiu 
pašaukimu. kuris tik jai 
suteiktas. Šiandien motina 
kaip moteris atlieka visus 
darbus ir ji nori būti laikoma 
lygia žmonijos dalimi, lygiu 
žmogumi ir gerbiama tik už 
savo specialias pareigas . 
Motiniškumas nėra atski
riamas nuo moteriškumo, bet 
šios savybės turi būti tartum 
papuošalai, kurie ir darbe, ir 
visuomeninėje, ir užsiėmi
muose būtų laikomi vertais ne 
dėl to, kad juos atlieka mote
ris, motina, bet kad atlieka 
žmogus — motina, rodanti 
savo švelnumą ir motinišką 
meilę. 

Pagarba motinai yra pagar
ba tam moteriškam švelnu
mui, kuris reikalingas žmoni
jai. Pagarba motinai kaip 
moteriai, turinčiai specialų 
pašaukimą gimdyti ir auklėti 
žmonių prieauglį, naująsias 
kartas, auklėti tautas ir jas 
ruošti savitam gyvenimui, yra 
pagarba t a m specialiam 
pašaukimui ir kartu moteriš
kumui, reikalingam išlyginti 
nelygumus, suderinti pakly
dimus šeimose ir žmonijoje. Be 
moters negali būti geros 
tautos, geros valstybės. Kai 
ima viršų tik vyriškas elemen
tas, kuris neretai užmiršta, 
kad jis tėra tik žmogus, jis 
pradeda laikyti save žemės ir 
savo artimo valdovu. 

Švenčiant Motinos dieną 
nereikia tik jausmų ir pamoky
mų, kad motinos atliktų savo 
pareigas vaikams ir šeimai. 
Bet būtina prisiminti, kad 
gerosios motinos pareiškia 
viešai savo moterišką švelnu
mą, savo pašaukimo pranašu
mą ir savo atsakingumą už 
žmonijos ateitį. Moterys, 
kurios nėra vertos būti moti
nomis, neminimos motinos 
dieną ir nestatomos pavyz
džiu žmonijai, nes jos yra 
praradusios savo tikrąjį 
moteriškumą. Pagergti motiną 
reikia nę tik širdimi ir žodžiu, 
bet dar labiau pagalba, jos 
pareigų ir darbų atjautimu ir 
jai tos motiniškos ir moteriš
kos naštos palengvinimu, kad 
ji savo pareigas galėtų leng
viau atlikti. 

Pr. Gr. 

Visoje Šio krašto spaudoje 
užtinkame vis karščiau disku
tuojamą gyvybės ir mirties 
klausimą beviltiškai sergan
čių klausimu. Pravartu ir 
mūsų spaudoje pavartyti šią 
problemą, — užimant pozici
jų, bet tik žvelgiant į padėtį iš 
iškylančių klausimų pusės. 

Klausimų gi begalybė. 
Paskutiniais metais ir spau
doje ir televizijoje nuolat buvo 
rodomos dvi moterys, Quin-
lan ir Bouvia, kurių atveju 
smarkiai susidūrė skirtingos 
galvosenos: ką daryti su ligo
niu, kuris, kaip Quinlan, 
sužalojus jos smegenų neocor-
texą neprarado gyvybės, bet 
pasiliko be jokio savo aplin
kos pajutimo ar ryšio su šiuo 
pasauliu, bet vis vien buvo 
palaikoma gyva tik prijungus 
ją prie dirbtinio kvėpavimo ir 
maitinimo aparato. Bouvia 
buvo kiek laimingesnė, bet 
nevaldė nei rankų, nei kojų, 
nekalbėjo ir nenulaikė galvos 
ir pati sąmoningai nutarė, kad 
toks gyvenimas jai nepriim
tinas, pareikšdama, kad būda
ma nepajėgi fiziškai nusižu
dyti, atsisako maisto ir nori 
tuo būdu užbaigti savo kančią. 
Abiem atvejais šios dvi nelai
mingos moterys buvo prievar
ta ir prieš tėvų norą prijung
tos prie aparatų ir laikomos 
toje padėtyje ne iš artimo 
meilės, o iš baimės, kad jų 
daktarai vėliau nebūtų trau
kiami į teismą už žmogžu
dystę, reikalaujant pasakiškų 
sumų. 

Taigi čia toli gražu ne 
moralinis klausimas. Neseniai 
ta tema prabilo Amerikos 
Medikų draugija etinėms ir 
legalioms problemoms spręsti. 
Buvo svarstyti užklausimai, 
ar tokiam tik dirbtinai gyvy
bę palaikomam ligoniui, jei 
gautų kokį užkrėtimą, reiktų 
duoti antibiotikus ar leisti 
gamtai pačiai išspręsti šį 
klausimą. Kaip su privers
tiniu maitinimu per žarnelę į 
venas, jei ligonis tam priešina
si arba yra visai be sąmonės? 

Priversta atsakyti į šiuos 
pagrindinius klausimus Medi
kų draugija užbrėžė kelias lini-
j a s . i š s a k y d a m a s a v o 
nuomonę ir, aišku, sukeldama 
kitaip galvojančių pasiprieši
nimą. Draugija pasisakė, kad 
tuo atveju, kai esama ant mir
ties slenksčio ir ligonis yra 
visiškos besąmonės stovyje, 
dirbtinių priemonių nutrau
kimas nėra nemoralus. Vaistų 
sulaikymas priklauso nuo 
daktaro ir giminių, jei tokių 
yra, apgalvoto ir išdiskutuoto 
sprendimo, jeigu ligonio 
s ą m o n ė s s u g r ą ž i n i m a s 
mediciniškai esąs visiškai 

neįmanomas. Šiek tiek disku- priežastimi. Cia vėl iškyla 
sijų sukėlė vandens ir maisto k l a u s i m a s . J e i g u le i -
per venas dirbtinio įleidimo dimas gamtai eiti savo keliu 

yra moralu ir logiška, kodėl 
nebūtų logiška pagreitinti 
ligonio mirtį tuo atveju, kai 
tas beviltiškas ligonis kenčia 
didžiules kančias? Argi tai 
būtų moralu, ar nėra moralu 
nutraukti mirštančio kan
čias? Daktarai visgi lieka prie 
nuomonės, kad mirties pagrei
tinimo priežastys gali būti 
nevienodos. Vienu atveju tai 
gali būti moraliai patei
sinama, o kitu atveju tai gali 
turėti teisines pasekmes, ko 
dabartinėje legalinėje siste
moje visada galima tikėtis. Ne 
visi giminės vienodai jaučiasi 
mirštant šeimos nariui, ne visi 
verkia po jo mirties, o bėga 
pas advokatą. 

Gyvenimas ateityje parodys, 
ar šie naujieji potvarkiai 
pasieks savo tikslą, — kas 
iš tikrųjų būtų ir kančių 
sutrumpinimas ir sutikimas, 
kad asmuo, kol gyvas, kol 
s ą m o n i n g a s , ga l i p a t s 
apspręsti beviltiškos ligos įvy
kių eigą, ar jie bus visuomenės 
ir teismų atmesti, spaudžiant 
įvairių interesų grupėms, kaip 
šiame krašte yra įprasta kiek
vieno potvarkio atveju. Juk 
žinome religijų, kurios nelei
džia vartoti jokių vaistų ligos 
atveju ir griežtai priešinasi 
operacijoms, pasitikėdamos 
vien malda į Dievą, ir 
ideologijų, kurios dar šian
dien laiko save teisiais , 
siųsdami žmones į mirtį, jei jie 
nesutinka su jų vadų nuo
mone. 

Kas apie tai galėtų geriau 
paliudyti, kaip lietuviai? 

klausimas, nors dirbtinio 
kvėpavimo aparato išjun
gimas buvo suprantamas kaip 
leidimas ligoniui mirti ..natū
ra l i a mirt imi". Daktarų 
nuomone, visi šie metodai 
turėtų būti naudojami tik tuo 
atveju, kai yra kokia nors vil
tis pagerinti ligonio padėtį, o 
ne palaikyti jo gyvybę tik dėl 
pačio palaikymo. 

Tada vėl iškilo klausimas, 
ar yra teisinga ir moralu 
neleisti pilną sąmonę turin
čiam, bet mirštančiam ligo
niui pačiam apsispręsti dėl 
savo likimo, atmetant dirbtinį 
alsavimo ir maitinimo pratęsi
mą. Buvo pasi l ikta prie 
nuomonės, kad tokį spren
dimą pilną sąmonę turįs 
asmuo turi pilną teisę pats 
padaryti, — o čia žmonės gal 
labai nevienodai apsispręstų. 
Gali būti net tokių atvejų, kai 
žmogus, dar sveikas būdamas, 
būtų davęs tą teisę legaliu 
raštu savo šeimos nariui ar 
kitam patikimam ar teismo 
jam paskirtam globėjui. 

Šiuo nutarimu buvo forma
liai pareikšta nuomonė, kurios 
daugumas daktarų visada 
laikėsi, tik teismo baimė ne
vieną dažnai sulaikydavo nuo 
viešo tos nuomonės pareiš
kimo. Pabrėžiama, kad tuo 
pareiškimu daktarai nėra 
verčiami ir įpareigojami taip 
elgtis, tik jiems suteikiama 
laisvė daryti nuosavą sprendi
mą, itin pabrėžiant nuomonę 
leisti ligoniui natūraliai mirti, 
esant tokioms sąlygoms, nėra 
tas pats, kaip būti jo mirties 

Dr. Petras V. Kisielius, pravedęs generalinių konsulų pagerbimo 
programą balandžio 27 d. Jaunimo centre. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

Yra įprasta kasmet švęsti 
motinos dieną. Šia proga kiek
vienas prisimena savo moti
ną, o visi prisimename ir 
pagerbiame visas pasaulio 
motinas. Klausiame savęs, ką 
reiškia mums ir žmonijai moti
na? 

Žinomas rusų rašytojas 
Turgenevas paklaustas, ką 
laikąs pasaulyje gražiausiu, 
atsakė: „Manau, kad tai, kas 
labiausiai sužavi žmogaus šir
dį, yra matyti jauną motiną su 
naujagimiu kūdikiu prie krū
tinės!" Motina su kūdikiu 
rankose žavi kiekvievą tyrą 
sielą, nes yra paveikslas, kuris 
kalba apie gimstančią gyvy
bę, apie nuostabią meilę, iš ku
rios kyla gyvybė. 

Jei kiekviena žemiška moti
na su kūdikiu rankose yra 
žavintis paveikslas, tai pats 
žaviausias paveikslas yra tas, 
kuris vaizduoja Dievo Motiną 
su dievišku Kūdikiu rankose. 
Šis paveikslas tobuliausiai 
atskleidžia motinystės kilnu
mą. 

Du paveikslai iš Dievo Moti
nos žemiško gyvenimo. 

Betliejaus grota. Marija — 
nekaltoji motina su dievišku 

Kūdikiu rankose. Ji glaudžia 
gimusį Išganytoją prie šir
dies. Jos galva linksta prie 
naujagimio burnelės. Jos 
lūpos švelniai paliečia jo glež
nų veidelį. Ašaros sublizga jos 
akyse, rieda per skruostus. Tai 
nuostabios meilės ašaros. Ši 
meilė siekia dangų, ji sujun
gia žmogų su Dievu. 

Trisdešimt trims metams 
praslinkus scena ant Kalva
rijos kalvos. Trys kryžiai. Ant 
vieno jų kybo Išganytojas. Jis 
kenčia ir miršta žmonių nepa
žintas ir atmestas bei panie
kintas. J is miršta iš meilės, 
kad žmoniją išgelbėtų iš pikto
jo vergijos, kad įgalintų nusi
dėjėlius žmones tapti Dievo 
vaikais ir dangaus paveldė
tojais. Kiek atstu nuo kry
žiaus stovi dieviškoji Motina. 
Ji kenčia su mirštančiu savo 
dieviškuoju Sūnumi. Kai 
Juozapas iš Arimatėjos drau
ge su sinedristu Nikodemu 
nuima Išganytojo kūną nuo 
kryžiaus, prie jo sukniumba 
švenčiausioji Motina. Apkabi
nusi savo dieviško Sūnaus 
kūną, ji jį bučiuoja. Ašaros jai 
rieda iš akių, vilgo skausmo iš
vagotą jos veidą. Tai skaus
mo ašaros. Tai neapsakomo 
skausmo scena. 

Bet ana meilės ir Ši skaus
mo scena yra artimos tarp 
savęs. Jos iš tikrųjų susilieja į 
vieną ir tą pačią širdį, kuri yra 
motinos širdis. Kiekviena 
motina myli, bet ir kenčia. 

Kenčia, kadangi myli, myli. 
kadangi kenčia. Jei motina tik 
myli, bet be kančios, jos mei
lė nėra tikra, nėra pilna. Jei 
motina tik kenčia, bet be 
meilės, jos kančia yra be
prasmė, yra pragaištinga, o 
o ne išganinga. 

Yra motinų, kurios siekia tik 
meilės, bet bėga nuo kančios 
bei aukos. Jos neišvengiamai 
apsivilia. Mat. egoistinė meilė 
nepatenkina, o verčiau neša 
žalą sau ir kitiems. Kiek vai
kai gali patirti skausmo nuo 
vien malonumų siekiančios 
motinos, gražiai pavaizduoja 
W. Shakespearas savo dramo
je „Hamlete". 

Kunigaikštis Hamletas žino, 
kad jo motina veda nedorą 
gyvenimą, kad ji yra bend
rininkė jo tėvo nužudyme. 
Šitai jį skaudina. J is despera
tiškai kenčia. Puoselėja mintį 
net nusižudyti. Tačiau tikė
jimas, jį apsaugo nuo šio 
nusikaltimo ir įgalina pozity
viai reaguoti prieš piktą. 
Apsisprendžia gelbėti motiną, 
veikiant į jos sąžinę. Paruošia 
vaidinimą, kurio eigoje 
atskleidžia motinos ir dėdės — 
patėvio niekšingumą, grie

biantis žmogžudystės, kad 
paveldėtų karališką sostą. 
Hamletas taip puikiai vaidi
na, kad sukrečia motinos sąži
nę, ir ji desperatiškai sušun
ka: „Sūnau, gana! Man plyšta 
š i r d i s ! " T a d a H a m l e t a s 
nusiima kaukę, prisiartina, 
žvelgia į motiną ir taria: 
„Mama, gerai: teplyšta tavo 
širdis. Mesk šalin jos blogą
ją pusę, kad galėtum išgelbėti 
tą dalį. kuri yra dar gera!" 

Milijonai nelaimingų vaikų 
amžiais šaukė ir šaukia, karto
d a m i Hamle to žodžius : 
„Teplyšta, mama, iš skausmo 
tavo širdis, suvokus kaltę, kad 
galėtum numesti šalin jos 
blogąją dalį ir išgelbėti sveiką 
tą pusę, kuri dar yra gera!" 

Deja. yra motinų, kurios 
praranda aukos dvasią ir mei
lės jausmą. Šios tampa 
pavojingomis sau ir žmonijai. 
Jei šiandien daug jaunimo 
skęsta moraliniuose purvuose 
ir yra fiziniuose puvėsiuose, jei 
netrūksta tų, kurie dega 
neapykanta ir siekia visa tik 
griauti ir naikinti, tai didžia 
dalimi kaltė yra motinų, nes 
jos nesupa savo vaikų tikra 
motiniška meile, jos nesirū
pina savo vaikais, siekdamos 
vien savo malonumų. 

Štai viena tragiška bei 
dramatiška nūdienio gyve
nimo scena. 

Jaunuolis vyksta iš New 
Yorko į Californiją. J is slaps-
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Kai mes giname savo ateitį, 
mes giname ne vakardieną, o 
rytojų. 

Ort. y Gasset 

Daugeliui žmonių niekas 
taip nėra netoleruotina, kaip 
tolerancija. 

G. Leopardi 

Lietuvos kviečių aruodas. Šipyliškiai, stambieji — Nueiti reikia iš pat ryto. paskui išrankos 
ūkininkai, susitikę prie alaus, ne kartą šnekėdavo, paliks. 
kad jie savo derliumi visą Šiaulių miestą išmaitiną. Paskutinė pavakario valanda praėjo greitai. Kai 

— Jie valgo mūsų pyragus! — sakydavo Valiu- saulė jau buvo belendanti už didžiosios girios, 
lis, penkiasdešimties hektarų savininkas. — Ne tik šienpjoviai su grėbėjomis, praleidę ilgą dieną liekne. 
jie patys, bet dar ir su vokiečiais dalijas. Šapira. tas ėmė ruoštis namo. Ne jie vieni tokias užmačias turė-
turtingiausias Šiaulių miesto pirklys, yra sakęs, kad jo. Kai Plėškių vežimas, palikęs pievas, ties Vaišnių 
pusę savo sandėlio į Tilžę siunčiąs, o sandėlys už sodybą į kelią įsuko, iš čia, kaip ant delno matėsi visi 
mano kluoną didesnis. ūkio pastatai ir apie juos išsidėstę laukai, šiuo metu 

Kad Vincas Vaišnys turėjo tik vieną akį, o kita Kaip daugelis ūkininkų, turėjo ir šipyliškiai savo jau gerokai ištuštėję. Vaišnytės jau buvo grįžusios į 
buvo dirbtinė, ji to nežinojo, niekas ja: nebuvo rūpesčių. Lietingesnei vasarai pasitaikius, jų laukai namus, palikdamos paskui save keliolika gražiai 
pasakęs, o ji tik vakarais iš arti jį buvo mačiusi, nuo lietų nukentėdavo, kol vienas, o paskui ir kitas išrikiuotų šieno kupetų. Vincas kieme girdė arklius. 
Kokia ten šviesa per pabaigtuves kaimo irryčioje. susiprato laukuose griovius kasti. Vienas toks grio- pasirengęs joti į ganyklą ir ten juos palikti nakčiai, 
žibalinė lemputė kur nors kampe spinksi. kaip katės vys ėjo per Valiulio žemę ir baigėsi prie pat Pleškio Tik piemenukas nedrįso judintis su banda iš 
akis — ir tiek tos šviesybės. pirktos kelmynės. ganyklos. Samdinys buvo Vaišnių Adomukas. o 

— Einam paskleisti, kas išvilkta tegu džiūna S a u l ė a P S v i e t ė Pakrūmį, ir aiškiai iš tolo matėsi, apylinkėje buvo toks paprotys, kad tik saulei 
kol giedra tver ia k u r ? " o v y s DUVO pasibaigęs, ir daug žemiau negu jo leidžiantis toks galėjo varyti gyvulius namo. Visi 

Tuos žodžius tarė Janina, praeidama su šieno f a n t a i bala telkšojo. ūkininkai saugodavo, kad samdiniai užsidirbtų sau 
— Žiūrėk kas ten iš krūmų išlenda! — Jane rodė tą algą. kurią metams pasibaigus iki paskutinio grū-

į kelią, pamačiusi keistą vežimą, sukėlusį dulkių do sąžiningai atsiimdavo, 
stulpą — Ir vargo tas žmogus pradžioje. — užmetęs akį 

— Su šienu kas važiuoja, — nė nepažiūrėjus į Vaišnių sodybą, prabilo Pleškys. — Su vienu arkliu 
spėjo Elzė. kelmynę plėšė, tuo pačiu kuinu kelmus ir akmenis 

— Ne, kažkas su būda! nuo lauko vežė, pats vienas, tik tiek pagalbos turėjo. 
— O kas gi daugiau su būda važinės, jei ne kiek žmona padėjo. Bet tokia ten ir pagelbininkė. — 

Polkis! — pažvelgus tarė Elzė. toji vaikus augino, namų ruošos žiūrėjo. O dabar — 
Ir ji neklydo. Bėras arklys lėta ristele išlindo iš ką ir bekalbėti, kaip prakutęs. Arkliai kaip dvaro, 

krūmų ir tą nepaprastą vežimą keliu traukė. Nors bene tris laiko, vaikai suaugo, patys laukus apsidir-
diena jau ėjo vakarop, saulė dar karštai tebešildė, o ba. 
brezentinė pastogė jaukų pavėsį žydui teikė. _ Toks jau naujakurio likimas. — atsiliepė 

— Parvažiuoja iš Šiaulių su prekėmis. — balsu Jonas. — Mano brolis tik penkis hektarus įsigijo ir 
pagalvojo Jane. tai vargo, kol įsikūrė. Ir dabar dar tas pats vargas iš 

— Gerai, kaip tik laiku, rytoj nuėjus nusipirksiu visų kampų spokso. Iš penkių hektarų su pačia ir 
skarelę, iš Šiaulių jis gražių parveža. penkiais vaikais nepragyvensi. 

— Skarelių mums reikėtų, juk šią vasarą dar (Bus daugiau) 

glėbiu. Ir tėvas buvo iš balos išlipęs, jis ėjo prie veži
mo atsigerti, samdinys grįžo iš užkrūmio tas buvo 
sustojęs parūkyti, o dabar tik daužė tuščia pypkę į 
delną. 

Kai merginos grįžo į liekną, pas tebi jog jos 
buvo gerokai nuo vyrų atsilikusios. Pjovėjai, kur 
paguldė pradalgę, ten ją ir paliko, o jos su Kiekvienu 
glėbiu turėjo pasiekti sausumą, kuri vis tolėjo. 

— Jei vyrai sugalvos papypkiuoti, gai mes juos 
ir pasivysime, — spėliojo Jane sutankindami žings
nius. 

— Nebijok mūsų liekne nepaliks, anksčiau ar 
vėliau turės palaukti. 

Debesėlis, pranašavęs lietų, pasitrauki pietų 
pusėn, už miškelio, už Šipylių laukų, kuriu nesimatė, 
nes buvo medžių užstoti. Bet laukai ten bu v . molin
gi miestelio rėžiai, platūs, derlingi. — tikras Siaurės nepirkom. 
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HORIZONTAI 

I Š K I L M Ė S K A P I T O L I O 
A U K Š T U M O J E 

Gegužės 1-3 dienomis Ameri
kos Latvių bendruomenė pla
čios apimties suvažiavimu 
Washingtone paminėjo savo 
veiklos 35 metų sukaktį. Tuo 
ta rpu Pabaltiečių-amerikiečių 
taut inis komitetas, kurio cen
t r a s yra Washingtone, minėjo 
savo veiklos 25 metų sukaktį. 
Sukakties minėjimas įvyko 
gegužės 1 d. pavakare Kongre
so įstaigų Longvvorth vardo 
rūmuose šal ia JAV Kapitolio. 
Į minėjimą-vaišes susirinko 
ga l apie 300 asmenų, kurių 
didžiąją dalį sudarė iš įvairių 
vietovių suvažiavę latviai. 
Ta ip pat buvo būrys lietuvių ir 
estų. Šio Pabaltiečių-amerikie
čių jungtinio komiteto sukak
ties minėjimo centrinis dėme
sys buvo sutelktas aukštiems 
amerikiečių pareigūnams — 
Pabalt i jo šalių draugams, 
kurie buvo apdovanoti Pabal
tijo laisvės žymeniu. Jų tarpe 
buvo JAV senatoriai William 
Armstrong, Donald Riegle, Jr . , 
J A V kongresmanas William 
Carney, aukštas valstybės 
d e p a r t a m e n t o p a r e i g ū n a s 
E u r o p o s r e i k a l a m s M a r k 
Palmer ir Baltųjų rūmų parei
gūnas , šiuo metu einąs įstai
gos san tykiams su visuomene 
direktoriaus pareigas L inas 
Kojelis. 

Pabaltiečių - amerikiečių 
jungt in iam komitetui šiuo 
metu pirmininkauja dr. J o n a s 
Gcenys. Tad jis ir tarė įvadinį 
rninėjimo žodį. O patį minė
j imą pravedė iš Chicagos 
a tvykęs Altos vicepirminin
k a s dr . J o n a s V a l a i t i s . 
K a d a n g i ž y m e n i u b u v o 
pagerb tas i r lietuvis Linas 
Kojelis, todėl lietuvių įnašas 
š i a m m i n ė j i m u i b u v o 
nemažas . Visi Laisvės žyme
n iu pagerbtieji ta rė žodžius, 
drąsius, uždegančius ir viltį 
t e i k i a n č i u s . Tač iau , k a i p 
įprasta , tie drąsūs senatorių, 
kongresmano ir dviejų aukštų 
a d m i n i s t r a c i j o s p a r e i g ū n ų 
žodžiai pasiliko t a rp sausa
kimšai pabaltiečių pripildytos 
salės sienų, jų nepakartojo nei 
televizija, nei didžioji ameri
kiečių spauda , i š s k y r u s 
„Amerikos Balso" kai kur ias 
kalbines laidas. Nors p roga 
pasi taikė puiki, kai v isas 
pasaul is kalba apie Černobi-
lyje įvykusią branduolinės 
jėgainės nelaimę, ta ip netoli 
Pabalti jo. 

V A L A N D Ė L Ė 
S U LINU 

Vieną vakarą, kai prezi
dentas Reaganas buvo išvy
kęs į tolimą kelionę Azijoje. 
L inas Kojelis, prezidento išvy
kimo proga kiek atsikvėpęs 
n u o darbų (jo darbo diena 12-
16 vai.), kelis ka imynus 
pasikivetė į savo butą vakarie
nei, pa ts ją skanią pagami
nęs . Pokalbiuose palietėm 
daugelį temų: JAV politiką, 
n a m ų ka inas sostinėje, lietu
viškus reikalus. Viena tų temų 
m a n paliko didžiausią įspūdį. 
Išsikalbėjus apie aukas lietu
viškiems reikalams ir mūsiš
kę lietuvišką spaudą. L inas 
Kojelis atvirai pasakė, kad jis 
iš viso prenumeruoja ar gauna 
ne t vienuolika lietuviškų laik
raščių bei žurnalų ir kad sten
giasi pasiųsti piniginę auką 
beveik visoms lietuviškoms 
organizacijoms, fondams ir 
vienuolijoms, kurie į jį kreipia
si. Nors lietuviškus laik
r a š č i u s i r ž u r n a l u s dė l 
sunkaus darbų krūvio ir ilgų 
t a rnybos valandų toli gražu 
nespėja perskaityti, tačiau 
juos prenumeruoja. 

Žinant , kad l i n a s Kojelis, 
Šiuo metu einąs Baltųjų rūmu 
įs ta igos santykiams su visuo
m e n e direktoriaus pa re igas 
(jo kabine tas pačių Baltųjų 
rūmų antrajam aukšte) y ra 
ga l aukščiausiai bet kada J A V 

admin i s t r ac i j o j e Wash ing -
tone iškilęs lietuvis parei
gūnas, jis turėtų būti gražus 
pavyzdys mūsų trisdešimt
mečiam jaunimui ir kiek 
vyresn iems , ka ip n o r i n t 
galima prisidėti prie lietuviš
kos spaudos išeivijoje išlai
kymo ir, nors ir nedidelėmis 
aukomis, paremti lietuviškas 
organizacijas, fondus, vienuo
lijas. 

Linas Kojelis už savo veiklą 
yra gavęs ne tik E. Kriau-
čeliūno vardo, bet ta ip pat 
korėjiečių ir kitų tautinių 
grupių skirtas premijas. Kiek 
žinau, visos jos buvo atiduo
tos lietuviškiems reikalams. Ir 
kai aną sekmadienio vakarą 
vakarieniavom L. Kojelio bute 
C l e v e l a n d P a r k e , b u v o 
pakviesti tokie kaimynai, su 
kuriais būtų gal ima kalbėti tik 
lietuviškai, no r s L. Kojelis, 
kaip aukštas pareigas užiman
tis šio krašto pareigūnas, turi 
vienodai tarnaut i visoms 
tautinėms grupėms ir kartu 
visiems amerikiečiams. 

B A L T I M O R Ė S C E N T R E 

Balandžio 28 d. popietę, 
gavę Baltimorės miesto mero 
W. Schaefe r io kvie t imą, 
nuvažiavom į didžiulę, nese
niai pas ta ty ta suvažiavimų 
salę smarkiai atsinaujinančio 
miesto centre. Viename salės 
vestibiulių susirinkus apie 150 
kviestinių svečių vyko savitos 
ceremonijos — atnaujinto isto
rinio laivo replikos dedikacija 
ir kartu lietuvio mokytojo — 
i n s t r u k t o r i a u s A l g i m a n t o 
Grintalio pagerbimas, daly
v a u j a n t mies to meru i ir 
kitiems miesto pareigūnams, o 
taip pat svečių tarpe ir 
būreliui lietuvių. 

Senasis uostamiestis Bal-
timorė garsus įvairiais lai
vais. Istorinius laivus ar jų 
replikas yra nupirkę kai kurie 
biznieriai ir kiti pasiturintys 
ko lekc ion ie r ia i . P r i v a t ū s 
žmonės turėjo ir senovės 
romėnų laivo kopiją, kuri 
buvo panaudota sukant filmą 
„Ben Hur". T a s bene 22 pėdų 
laivo modelis prieš kurį laiką 
buvo padovanotas Baltimorės 
miesto valdybai. Meras Schae-
fer nutarė laivą atnaujinti ir 
po to jį išstatyti Baltimorės 
miesto suvažiavimų rūmuose, 
kuriuos per metus aplanko 
šimtai tūkstančių žmonių. 
La ivą a t n a u j i n t i pavedė 
vienai miesto mokyklai, kurios 
dekoratyvinio meno moky
tojas bei instruktorius yra 
Lietuvių muziejaus kuratorius 
Algimantas Grintalis . 

Alg imantas Grintalis su 
savo mokiniais per kelis mėne
sius laivą preciziškai restau
ravo, į ornamentus įvesdamas 
ir Trakų pilies repliką. Į 
apdengtą laivo vidų įdėjus 
motorą , v i są la iką juda 
daugiau negu šimtas irklų. 
P a s i ž i ū r ė j u s į a t n a u j i n t ą 
laivą, į gaus ius jo ornamentus 
ir visą laiką judančius irklus, 
vaizdas didingas. Todėl į laivo 
modelio dedikacijos iškilmes 
atvyko TV filmuotojai, ameri
kiečių laikraščių reporteriai ir 
pats miesto meras, kuris yra 
primaujantis demokratų parti
jos kand ida tas į Marylando 
valstijos gebernatorius. J is 
atnaujintą laivą dedikavo, 
s a v o žodyje l aba i š i l ta i 
atsi l iepdamas apie gerą lietu
vį draugą Algimantą Grintalį 
ir jam talkininkavusius jo 
mokinius. Mokytojas ir moki
niai mero buvo apdovanoti 
s p e c i a l i a i s d i p l o m a i s , 
Algimantas Grintalis gavo ir 
daugiau dovanų. Tuo tarpu čia 
pat išstatyto laivo aplinkoje 
specialias vaišes paruošė 
miesto valdyba, o patarnau
jan tys kelneriai vaikščiojo 
apsirengę senovės romėnų 
ka r ių un i fo rmomis . Mes 
svečiai stebėjomės šios šven
t ė s o r i g i n a l u m u , m e r o 
Schaeferio iškalbingimu bei jo 
rodoma pagarba lietuviams. 

Velykų stalas Jaunimo centre Nuotr. J . Tamulaičio 

Rimties valandėlei 
(Atkelta iš 3 psf.) 

tosi, kad nebūtų areš tuotas dėl 
įvykdyto mažo nusikaltimo. 
Gyvena bastūno gyvenimą. 
Pakeliui sutinka mergaitę. J i 
irgi pabėgusi iš namų. Vyksta 
ieškoti tėvo, kurio ji nepažįs
ta, bet apie kurį buvo gir
dėjusi iš motinos. Kelionė nuo
tykinga. Ats i randa tarp dviejų 
atvirumas. Mergaitė klausia 
jaunuolį, kodėl jis veda bas
tūno gyvenimą, kodėl nesi
stengia imtis normalaus gyve
nimo. Jaunuol is nusišypsojęs 
atsako: „Gimiau nenorėtas, 
augau nemylėtas, gyvenu 
užmirštas! Kaip t ad galėčiau 
būti normalus?" Kiek yra 
nelaimingų jaunuolių, kurie 
savo tėvų atžvilgiu gali karto
ti anuos pasibaisėt inus jau
nuolio žodžius. „Gimiau neno
r ė t a s , a u g a u n e m y l ė t a s , 
gyvenu apleistas!" 

Tačiau yra ir gerų motinų, 
kurios yra kupinos meilės ir 
nebijo aukos. Jo s y ra žmoni
jos viltis ir geresnės ateities 
laidas. 

Vienas i spanas , buvęs pakly
dėlis, aršus bedievis, atsiver
tęs parašė savo gyvenimo 
išpažintį. Savo išsigelbėjimą 
jis priskiria savo motinai. 
Motina buvo giliai religinga. 
J i gerai auklėjo savo vaikus. 
Bet vienas buvo neklusnus. 
Veikiamas blogų draugų, pra
rado tikėjimą, prisidėjo prie 
komunistų judėjimo, tapo 
revo l iuc ion ie r ium, apleido 
namus. Tačiau mot ina nenu
stojo vilties šį savo sūnų palai
dūną grąžinti į tiesos kelią. 
Karštai meldėsi ir aukojo 
visus gyvenimo sunkumus, 
prašydama jam atsivertimo 
malonės. J a u s d a m a artėjan
čią mirtį, įpareigojo savo duk

rą surasti kur nors paklydėlį 
sūnų i r jam perduoti jos 
pa sku t in į a t s i sve ik in imo 
pabučiavimą. 

Atsitiko, kad jis kalbėjo 
vienam politiniam susiėjime ir 
nelauktai dalyvių tarpe išvy
do savo seserį. J i dėvėjo 
gedulo rūbą. Suprato, kad grei
čiausiai motina bus mirusi, ir 
sesuo a tvyko jam šitai pra
nešti. Susijaudino. Susijaudi
nimas buvo toks didis, kad 
staiga apalpo. Atgavo sąmonę 
l igoninė je , į kur ią b u v o 
atgabentas . Prie lovos sėdėjo 
sesuo. J i pasilenkė prie Jo 
veido i r pabučiavo, t a rdama 
„Mama mirdama man liepė 
surasti t ave ir perduoti šį jos 
paskutinį pabučiavimą!" Abu 
pravirko. Motinos perduotas 
paskutinis meilės ženklas 
padarė tikrą stebuklą. Iš ligo
ninės j i s išėjo jau kitas 
žmogus: jau ne šio pasaulio, o 
Dievo vaikas , kaip tokį norėjo 
jį matyt i jo geroji motina. 
Savo biografinę knygą šis prie 
Dievo grįžęs revoliucionierius 
baigia atsišaukimu: „O moti
nos, melskitės už savo vaikus. 
Jūsų maldos išgelbės juos, 
nors ir kaip jie būtų pasi
klydę. Dievas padės jiems 
grįžti prie tiesos kelio ir užsi- i 
tikrinti sau išganymą, ka ip tai 
įvyko su manim. Mano gero
sios mamutės maldos išgel
bėjo mane" . 

Prisimindami savo moti
nas, dėkokime Dievui už jas, 
už visa tai, ką per jas esame 
gavę. Melskimės už visas viso 
pasaulio motinas, kad jos būtų 
geros, kad jos būtų anas 
gražiausias pasaulio paveiks
las, spindįs pilnutine meile ir 
iš jos plaukiančia tobula auka. 
Jei turėsime šventų motinų, 
pasaulio veidas pasikeis į 
gerąją p u s ę _ PreL £_ Tulaba 

V I S A P R A Š O 
P A R A M O S 

Netoli S a n Francisco dviejų 
uk ra in i eč ių D a n ir T o n i 
Horodysky iniciatyva buvo 
į k u r t a , , n o n - p r o f i t " i r 
nepolitinė organizacija VISA 
(Vis i t s I n t e r n a t i o n a l for 
Sovie t s a n d A m e r i c a n s ) . 
O r g a n i z a c i j o s t i k s l a s y r a 
atverti plačiau duris, kad 
giminės, gyvenantys abiejo 
se pusėse geležinės uždangos, 
galėtų netrukdomi vieni ki tus 
aplankyti . 

VISA d a r o ž y g i u s per 
Amerikos valdžią ir privačias 
organizacijas, kad šis klausi- ! 

m a s būtų iškeltas Berno mies
te, Šveicarijoje vykstančioje 
žmogaus teisių konferencijoje. 
Y r a s p a u d ž i a m a Sovie tų 
valdžia, kad ji suprastų 
ž m o n i š k u m o p r i n c i p u s i r 
leistų giminėms susitikti. Kaip 
pavyzdį VISA vartoja dvejų 
metų amžiaus estaitę Kaisa 
Randpere, kuri y ra a tsk i r ta 
nuo savo tėvų. Ki tas pavyz
dys tai 86 m. Yelena Sofronits-
kaya , gyvenant i Maskvoje, 
kuri norėtų aplankyt i savo 
dukter į R o x a n n e C o g a n , 
gyvenančią Kalifonijoje, bet 
negali, nes negauna vizitavi
mui leidimo. 

VISA yra remiama tautinių 
grupių, kurios turi giminių už 
geležinės sienos. Lietuvius ši 
o rgan izac i j ą t u r ė t ų i rg i 
dominti, nes j i judina^ mum,! 
ta ip labai aktualų klausimą. 

Norintieji gaut i daugiau 
informacijų arba įsijungti į 
VISA draugų eiles gali kreip
t is į Mr. Daniel Horodysky. 
V I S A , P . O . Box 2 3 6 1 , 
Berkeley, CA 94702. 

V.Š. 

1986 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
iš Bostono ir New Yorko 

"Atyber H<*Mays" 

Gegužės 7 J - 1344.00 
Gegužės 20 j — 1665.00 
Birželio 18 — 1539.00 
Liepos 16 — 1731.00 

Liepos 21 - $1348.00 
Rupgpjūčio 14 _ 1555.00 
Rugsėjo 2 _ 1885.00 
Rugsėjo 17 _ 1421.00 
Spalio 1 | _ 1538.00 
Gruodžio 26 _ 1476.00 

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų - įvairūs maršrutai. 
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite: 

1 -800-722-1300 (Toli Free) 
Iš Massachusetts ir Kandos skambinkite 1-617-268-8764 

T R A N S - A T L A N T I C T R A V E L S E R V I C E , I N C . 
3 9 3 Wes t B r o a d w a y , P . O . Box 1 1 6 , "įnąfn 

S o u t h B o s t o n , Mass . 1)2127 ^įjįŠt* 

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS i r ' ^ " * ^ 
ALBINA RUDZIUNAS 

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms -f- sutvarkome 
< dokumentus. 

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

UNION TOURS UNION T0URS 
BALTIC DELIGHTS — MAY — AUGUST 1986 

TOUR TO VILNIUS, RIGA, TALLINN & HELSINKI 
EXCURSIONS TO KAUNAS, TRAKAI & 

DRUSKININKAI 
12-18 DAY TOURS GREAT VALUE RATES FROM 

$1251.00 - $1920.00 
5 Nights Vilnius MINI TOURS + 10 Nights 

VILNIUS CULTURE TOURS 
PLEASE SEND 1986 BROCHURE 

NAME 
ADDRESS 
CITY STATE 
PHONE HOME OFFICE 

FOR INFORMATION ABOUT BARGAIN MAY MINI TOUR 
CALL STEPHANIE HORT0N 212-683-9500 

PLEASE CORRESPOND IN ENGLISH 

1986 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO, NEW YORK IR ČIKAGOS 

1. Balandžio 21-30 
*2. Gegužės 12-26 

*4. Birželio 2-17 
5. Birželio 15-24 
6. Birželio 30-16 
7. Liepos 12-25 
8. Liepos 14-30 

Maskvoje 2, Vilniuje 5 ir Maskvoje 1 
Maskvoje 2, Vilniuje 10 ir Maskvoje 1 

Maskvoje 2, Vilniuje 10 ir Maskvoje 1 
Maskvoje 2. Vilniuje 5 ir Maskvoje 1 
Maskvoje 2. Vilniuje 10 ir Maskvoje 1 
Maskvoje 3, Vilniuje 5, Leningrade 3 ir Helsinki 1 
Maskvoje 2, Vilniuje 5, Rygoje 5, Maskvoje 1 
ir Helsinki 1 

Č i k a g o s 

$1,390.00' 
1,850.00 

1,950.00 
1.650.00 
1,950.00 
1,810.00 

1.900.00 

2,000.00 
1,950.00 
1.950.00 
1.650.00 
1.590.00 
1,710.00 

B o s t o n o i r 
N e w Y o r k o 

1.750.00 
1.500.00 
1.750.00 
1.625.00 

1.750.00 
1 

1.K30.00 
1.750.00 
1.750.00 
1,510.00 
1.430.00 
1,550.00 

lO.Rugpjūčio 10-26 Maskvoje 2, Vilniuje 5, Rygoje 5 ir Maskvoje 2 
*11. Rugpjūčio 18 Maskvoje 2, Vilniuje 10. Maskvoje 1 
*12. Rugpjūčio 25-10 Maskvoje 2. Vilniuje 10, Maskvoje 2 
13. Rugsėjo 21-S7 Maskvoje 2, Vilniuje 5, Rygoje 5 ir Maskvoje 2 
14. Spalio 5-21 Maskvoje 2, Vilniuje 5, Rygoje 5 ir Maskvoje 2 
*15. Spalio 13-27 Maskvoje 2. Vilniuje 10 ir Maskvoje 2 

* Galimybė aplankyti gimtąsias vietas. Taipgi yra galimybė ilgiau viešėti Vilniuje (vietoje 
kelionės j Rygą). 

Kainos už viešbutį, būnant dviese kambaryje, ir skridimo mokestis yra numatytas pagal 
lėktuvų grupines skridimo kainas 1986 m. sausio mėnesį. 

Nuperkame giminėms Lietuvoje automobilius ir kitas prekes. Sutvarkome dokumentus 
giminių iškvietimui iš Lietuvos. Parūpiname lėktuvų bilietus, viešbučius, automobilius j visus 
pasaulio kraštus. 

Prices are based on double occupancy and are subject to changes. 
Dėl registracijos ir informacijos skambinkite: 312-238-9787. 
American Travel Service Rureau 9727 S. Western Ave., Chicago, 111. 64)643. 

SPECIALTOUR 
TO LITHUANIA 
wlth Rev. Anthony Miciunas 

of St. Casimir's — VVorcester, MA 

$1470.00 
June 2 2 - July 02, 1986 

WARSAW (1) VILNIUS'(5) WARSAW (2) 
Round trip air via Lufthansa, first class hotels, 3 

meals daily, transfers, sightseeing 

For information call: ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
10 Kelley Square — VVorcester, MA (617) 

798-3744 
or 

Rev. Anthony Miciunas — 41 Providence Street 
VVorcester, MA (617) 754-5142 

• 

<* * a n % \jt 

Health Care for the Whole Family! 
6604 S. Kcdzie Avenuc 

Chicago, niinoė 
476-4216 

a divinon of the CCOM Ambutaiory Care Nenmk 

• B . « 



MINTYS MOTINOS DIENAI 

UDAGU04A ST. SEBC£MEX£. 4507 TBOY ST„ CHICAOO. ILL. 60629. TELEF. (312; 925-5988 

MARYTĖ BIZINKAUSKAITĖ savo siela- J a u n ^ * >*™* 
mergaitę Margaritą. kuri. 

P A B A L T I J O K O N C E R T E Papildžiusi nuodėme, išeina iš 
proto. Sią anją „L ai t ra notte 
solistė atliko, giliu įsijautimu, 
įt ikinančiai pe rduodama 
vidinį M a r g a r i t o s i š g y 
venimą. 

A. Dvorak (1841-1904) Čekų 
kompozitorius, parašęs operą 
„Rusalka", pagal čekų tautos 
pasaką. Ežerų deivės duktė 
Rusalka yra įs imylėjusi 
mirtingąjį princą, kur i s , 

Kiekvienų metų gegužės 
mėnesį minime motiną, kurios 
vaidmuo žmogaus gyvenime 
yra lemiamas ir nepakei
čiamas. Šis mėnuo yra taip 
pat skirtas, katalikiškame 
pasauly, garbinimui mūsų 
dangiškosios motinos Mari
jos. 

Pirmoji Motinos diena šia
me krašte buvo švenčiama 
Philadelphijoje 1908. Vėliau ši 
šventė paplito po visą kultū
ringąjį pasaulį. 

Kiekvienam žmogui jo moti
na yra j a m brangi, nežiūrint 
ar ji būtų turtinga, ar visai 
benamė. Žmonija švenčia 
Motinos dieną, kad tą dieną 
būtų bendrai ar individualiai 
pagerbta kiekviena motina. 
Tos dienos proga bažnyčiose 
vyksta pamaldos, salėse minė
jimai, koncertai, namuose 
vaišės. 

Kilnioji mot inys tė 
Kas yra motina? 
Sakyčiau, kad sunkiausia 

profesija nereikalauja tiek 
pasišventimo ir pasiaukojimo 
kiek motinos pašaukimas 
auginti ir auklėti vaiką. 

paėmęs ją į savo dvarą, nusto- Dievas, sudėdamas į motinos 
ja ją mylėjęs. Slavų charak- rankas tokias atsakingas 
terio arija „Mėnulio daina" pareigas, apdovanoja ją natū-
nuskambėjo spalvingai Mary- ralia galinga savo kūdikio — 

vaiko meile, kuri nelengvą 
motinos dalią daro patrauklia 
ir nesunkiai pakeliama. Jei 
moteris šią pareigą pasiima su 
giliu t ikėj imu, motinystė 
tuomet tampa kilni ir šventa, 
per kurią motina jaučiasi 

ta lkininke 

šeimą, visuomenę ir tautą. 
Vaikai gali tapti kilniais 
žmonėmis, jei motina jiems 
nurodys tikrąją gyvenimo 
kryptį. 

Motina, kuri tik pagimdo 
vaiką, palikdama jį be globos, 
nesirūpindama jo dvasios 
plėtote, religiniu, moraliniu 
auklėjimu, neturi motinos 
pašaukimo. Motina nėra ta, 
kuri kūdikį nešioja, bet ta. kuri 
atlieka pagrindinį vaidmenį jo 
gyvenime. Motina negali būti 
nuošali ir pasyvi. Jos pareiga 
aktyviai ir pozityviai jungtis į 
vaiko dvasios jėgų klestėjimą 
ir brendimą, nes ji yra to vyks
mo būtina dalyvė. Motinos 
pareiga įkvėpti vaikui verty
bes, kurios daro žmogų didin
gą. Todėl vaikas turėtų gauti 
žinių apie dvasines vertybes, 
kad jis sugebėtų jas vertinti 
aukščiau negu materialines 
gėrybes. 

Geri vaiko jaunystės atsimi
nimai duoda pagrindą visam 
gyvenimui. 

Moraliniame ar religiniame 
auklėjime motina atlieka 
svarbesnį vaidmenį, negu reli
ginė mokykla ar kunigas. Šią 
atsakomybę motina turėtų 
stengtis tinkamai atlikti, nes 
šioje srityje motinos įtaka jau-

DRAL'GAS. šeštadienis. 19SH m. gegužės mėn. 10 d. 

MANO MYLIMOJI MAMYTĖ 

I)r. Giedrė Saičiūtė-Sidrienė su dukra Rūta SidryU* 

tės interpretacijoje. 
Johan Straus (1825-1899) — 

vienietis kompozitorius, sukū
ręs linksmą operetę vadinamą 
„Fledermaus", i š kur ios 
Marytė pada inavo ari ją 
„Klange der Heimat". Koncer- pa t ies Dievo to pabaigoje, priedui atliko £ e m ė j e 
Leharo „Vilija, o Vilija' Niekas žemėje nėra glau-
populiari daina ir G. Puccini m ^ s u g i j k a i p m o t i n a i r 
(1808-1924) anja iS operos „La y a i k a s N o r m a l i a i m o t i na i 
Boheme" vadinamą „Musetos 
valsas". 

Solistės koncertas susilaukė 
gausių klausytojų. Koncertas 
buvo šiltai priimtas. Nesigai
lėta katučių solistei ir pianis
tui, kuris turi didelę techniką, 
tikslų klavišų užgavimą ir 
gera veikalų interpretaciją. 

Marytė Bizinkauskaitė 

kūdikis gimsta laukiamas ir 
mylimas. J i gali aukotis ligi 
visiško savęs užsimiršimo. Jai 
lengvai pakel iamos ilgos 
nemigos naktys ir visi nemalo
numai, kuriuos atneša rūpes
tis nauju žmogum. 

Kiekviena motina, augin
dama savo kūdikį, drauge su 
juo pergyvena ir jo sielvartus 
bei nelaimes. Pastebima, kaip 

„Aš šituos surinkau tau. susimąstau, ir pasvarstau, ar 
teta," linksmai pasakė duktė- aš pajėgčiau savo noru mesti 
rėčia. įteikdama man puokštę taip pamiltą mediciną, kad 
nuvytusių iš lauko surinktų auginčiau visą pulką vaikų — 
žolių. Šypsodamasi stengiaus net devynetą jų? Man kartais 
prisiminti, kaip mano mamy- keista, kai girdžiu, kai vos 
tė įvertindavo mano dovano- poros vaikų motina labai 
jamas gėlytes. Kodėl mes tik dejuoja, kaip jai sunku, o 
žymiai vėliau įvertiname savo Mamytė ir Tėvelis kasdien 
mamas? Motinos dienos proga maudydavo, jų drabužėlius 
kiekvienas prisimena ir skalbdavo, vežiodavo ir mokė 
didžiuojasi savo mamyčių n e t visą devynetą vaikų. Man 
ypatybėmis. Deja, šią Moti- atrodo, kad vien tik Mamytės 
nos dieną švęsiu liūdnai ir kasdieninių darbų atlikimas, 
nebegalėsiu įteikti savo vįs geroje nuotaikoje, su švie-

5 , t M vaiko gyvenime ir "lieka Mamytei gėlių puokštės ir tuo s i a šypsena, pasitenkinimu ir 
išreikšti jai savo begalinę katrybe rodo josios nepap-
meilę. Nunešiu gėles į kapines r a s t ą , stiprų charakter io 
ir išreikšiu savo meilę jai savo bruožą ir rūpestį savo 
maldose. Nors jos 6a ir m y i į m a į s vaikais, 
nebėra, kiekvienas mūsų šei- Mamytė ir pasižymėjo savo 
moję tebejaučia savo tarpe pastovumu. Sunku sugyventi 
Mamytės stiprų charakterį, s u žmogumi, kurio nuotaika, 
patikimumą ir gilią meilę, kuri k a i p t a s o r a s nuolatos kei-
paveikė ir pakreipė mūsų visų ^ i a s i Viena draugė man 
gyvenimus. 

Mamytė buvo nuostabi moti
na. Jaunystėje, kaip ir kitos 
gražuolės, ji galėjo vilioti 
jaunuolius, juokauti ir puotau
ti. Bet Mama atskyrė, kas 
esminga, svarbu, o kas tik 

Po koncerto pasikalbėjau su 
soliste. Ji yra entuziastė, jįe neilgai tespaudžia vaiko 
dabar ruošiasi vykti į Chicagą §įrdį: čia jis pravirko, čia vėl 

Pabaltijo^draugijos^koncer- Žilevičiaus (1891-1985) „Nuliu- kompozitoriaus Lapinsko ope- j u okias i . Ir tai yra laimė, kad 
u,.......„,, ,,...,„ .^ ^^.i dimo valanda K : -, r o g p a s tatymui; vasarą du mė- liūdesys nepajėgia užvaldyti 

nesius praleis NewMexico ope- jaunutės širdies. Vaikystėje 
roję ir metus tikisi praleisti laimė žydėte žydi. Ir ji tokia 
Hamiltono operoje Kanadoje, paprasta: ji atsiliepia pieme-
Taigi 

tas Bostone įvyko balandžio 
27 dieną, 3 vai. p.p. First and 
Second Church of Boston 
salėje. Solistė buvo Marytė Bi
zinkauskaitė, jos akompa-
niatorius Bradley Penning-
ton. P rog rama sudary ta 
profesionaliai: dainos buvo 
atskir tos nuo kamer inės 
dalies, nuo operų arijų, ir 
nebuvo maišymo, kaip dažnai 
pas mus daroma. Atkreiptina 
smulkmena — kompozitorių 
gimimo ir mirimo datos irgi 
pažymėtos. 

Kamerinė muzika nerei
kalauja didelio balso, bet 
kruopščiai išdirbtos muziki
nės ir dinaminės linijos, ypač 
piannisimo. Garsas ir žodžiai 
ateina, kaip šnabždesys, kaip 
dvasia, tonai minkšti ir malo
nūs, kaip svajonė. Piannisimo 
i š d i r b t i r e i k i a ilgo i r 
ištvermingo darbo, didelės 
praktikos. Nedaug kas pian
nisimo turi: Pavarotti daro 
didelį įspūdį savo piannisimo 
dėka. Prieš porą metų viena 
mūsų solisčių irgi mus žavėjo 
ne savo dideliu balsu, bet 
piannisimo. Tą žavingą pian
nisimo, pasieks ir Marytė 
Bizinkauskaitė, tik dar teks 
truputį palaukti. Šiandien 
Marytė turi didelį, sodrų, stip
rų, vienodo skambesio balsą, 
labai gerai pastatytą ir ji yra 
profesionalė solistė. Koks 
skirtumas tarp jos. scenoje 
dainavusios 15 metų mergai
tės ir šių dienų Marytės, jau 
baigusios konservatoriją ir 
turinčios magistro laipsnį iš 
Curtis ins t i tu to . Marytės 
balsas operinis, reikalaująs 
didžiulės salės ir dramatinių 
veikalų programos, ką ateitis 
irgi atneš. Marytės išvaizda 
irgi pasikeitė. Iš kuklios 
mergaitės ji tapo tikra gražuo
lė. 

Pirmoje koncerto dalyje 
girdėjome J. Siniaus (1910-
19^9) „Našlaitės rauda*', J . 

Š i m k a u s (1887-1943) 
„Lopšinė", B. Budriūno (1909) 
„Tykiai, tykiai" ir „Mano 
protėvių žemė". Dainos buvo 
atliktos operiniu stiliumi. 

laiko neišdildoma. 
Nuo pačių pirmųjų vaiko 

gyvenimo dienų motina 
pradeda dėti jo sielos ugdymo 
pagrindą. Pirmiausia ji moko 
savo pavyzdžiu, t.y., savo 
elgesiu, bendraudama su 
kitais šeimos nariais. Čia jos 
parodytas teisumas, atlai
dumas, kantrumas, susivaldy
mas, švelnumas ir pasiauko
jimas, lieka vaikui idealais 
visam jo gyvenimui, nes jis 
juos mato įgyvendintus savo 
motinos asmenyje. Vaikas iš 
motinos pavyzdžio išmoksta 
gerbti Dievą ir artimą, jei jam 
pačiam nuo mažens yra 
rodoma asmeninė pagarba ir 
meilė. Pirmas Dievo vardo 
ištarimas, pirmasis kryžiaus 
ženklo gestas, pirmieji taip 
aktualūs religinių klausimų 
atsakymai, pirmųjų maldų 
mokymas — tai motinos 
atsakomybė. 

Lietuvės karžygės 
Lietuvė motina atsakinga už 

išauginimą lietuvio, gerbian
čio savo protėvių kraštą, besi-

savo tautos 

guodėsi, kad ji niekad nesanti 
tikra ir negalinti atspėti, ar jos 
mama grįš iš darbo paten
kinta ir meili, ar surūgusi, 
kaip kempinė, ar supykusi, ar 
— visiškai abejinga viskam. 
Aš visuomet žinojau ko tikė-

pašvęstas muzikai ir dainai, 
p a b r ė ž i a n t jų t rag išką ^^y^ ne taip, kaip daugu-
nuotaiką ir kur reikėjo — jų 
linksmumą. Solistė vidiniai 
pasiruošdavo prieš kiekvieną 
dainą, gražiai pritakydama 
veido išraišką dainos nuotai
kai. 

los gyvenimas yra nėlių rageliuose, ji žydi gėlių didziuojancio 
. . . . , , - ., , praeitimi, reikalui esant, kovo-vainikuose, ji bendrauja išdy- r _. ,., . • -• -. . .. x • jančio del jos. ginančio jos kavimuose, n gyvena žais- ' ., . . .i , * r -, i J- i - • reikalus ir, savaime aišku, 

luose. Vaikus visur lydi laime Ak, vaikyste, tu kaip saulės 
spindulys — pilna šilimos ir 
grožio. Taip mąsto kiekviena 
motiną augindama savo kūdi
kį. 

Ir kyla nerimas ir baimė, 
nes jis dar jaunas ir gležnas — 

mos mūsų solistų, kurie turi 
kitur užsidirbti pragyvenimą. 
Tas Marytei lengvai neateina. 
Į klausymą, ką galėtų jai 
padėti, kad ir mūsų Kultūros 
fondas, ji atsakė: „Ruošti dau-

Pirmos dalies pabaigoje mes gįau koncertų mažesnėse kolo-
išgirdome K.V. Banaičio nijose kurios dar jos nėra 
^1,?i?6"1963* " N e P l a u k > Kąsty- girdėjusios". Tai tikrai labai jam reikės mokslo ir išmin 
ti" iš operos „Jūratė ir Kąsty- konkreti mintis, nes mokslas ties, be ko gyvenimas bus 
tis". Marytė 6a jautėsi, kaip Marytei daug kainuoja ir sunkus ir negailestingas, 
karalaitė savo karalystėje - p a l i e k a įsiskolinusią. Nors ji 
operoje, kuriai ji ruošėsi ir yra baigusi Curtis institutą, 
kurioje ji be abejonės gyvens b e t d a r i m a p a r n o k a s pas 
dar ilgus metus. Ši arija yra žymiąją pedagogę Marlene 
gerai išstudijuota, gaidos tiks- Malas iš New Yorko. Kas nėra 
liai dinaminiai apipavidalin- g i lė jęs Marytės Bizinkaus-
tos, frazės skambėjo pagau- kaitės, tikrai turėtų ją išgirsti, 
n a n č i a i , į s p ū d i n g a i . k a d t u r ė t ų s u p ra t imą, koks 
Linkėtina, kad Marytė kada s u n k u S kelias jaunai, gabiai, 
nors turėtų galimybę šią operą į^mtinio balso dainininkei 
atlikti mūsų scenoje. K.V. v e r ž t i s į aukštumas, kurių 
Banaičio operos arija nenuhh t i k i m a s i > M a r y t ė pasieks.Cika-

giečia i ir a r t i m e s n i jų 
kamynai turėtų nepraleisti 
progos Marytę Bizinkaus-
kaitę išgirsti 
operoje „Dux 

Sakoma, kad kūdikis devy
ni us mėnesius yra po motinos 
širdimi, šešis mėnesius prie 
motinos širdies, o visą gyveni
mą jos Širdyje. Tai rodo ir šis 
p a v y z d y s . K a r d i n o l a s 
Mindszenty yra parašęs dvie
jų tomų knygą, pavadintą 
„Brangioji Motina", dedi
kuotą jo motinai Knyga turėjo 
didelį pasisekimą Vengrijoje. 
Kardinolo arešto metu knyga 
buvo sunaikinta Joje rašoma: 
„Kai aš metu žvilgsnį į savo 
praėjusį gyvenimą, aš matau 

D. I^apinsko savo motiną, visada budinčią 
Magnus" ge- prie manęs, kaip vieną geriau

sių motinų. Su ja, gal būt, 
mano Angelas Sargas lydi 
mane ir globoja žemiškose 

yra moterų vvliotojas. iau vra energinga ir pasitikinti savo i , .o v 0 g e T U esį dieviškos 

ko prieš t a r p t a u t i n i u s 
kompozitorius, kuriuos solistė 
atliko po pertraukos. 

W.A. Mozart (1756-1791) ope
ra „Don Giovani" yra viena iš 
mėgiamiausiųjų operų pasau
linėje scenoje. ..Don Giovani" 

gūžės 31 d. Chicagoje. 
Marytė yra jauna, drąsi. 

paviliojęs daugiau negu 1000 
ir vis naujas vilioja. Dona 
Alvira yra ištikima Don 
Giovani ir jį sekioja, besikreip
dama į jo aukas ir jas perspė
dama. „Ah, fuggi ii traditor" 

arija, kurią atliko Marytė, 

talentu. Sėkmės, Marytei! 
Elena Vasyliūnienė 

VAISTAI P R I E Š 
ATOMINĘ R A D I A C I J Ą 

A t o m i n ė s j ė g a i n ė s 
yra pilna kartaus nusivylimo sprogimas Sovietų Sąjungoje 
ir skausmo, kurį Marytė 
įtikinančiai perteikė klausy
tojams. 

A. Boito (1842-1904) italų 
kompozitorius, sukūręs operą 
..Mefestofele". pagal Gounod 
„Faustą", pardavusi velniui 

A p v a i z d o s s p i n d u l y s . 
Aukščiausia malonė, didžiau
sioji dieviška gėrybė". 

Kardinolo arešto metu su 
juo kartu buvusi motina 
apalpo. 

Motinos į t a k a 
paskatino Chicagos moks- v a i 

lininkus ieškoti gerų vaistu Pažiūrėkime k"kia yra moti-
prieš radiaciją. Šioj srity d^-ba n o s įtaka vaiko tolimesniam 
Kush ligoninės. Argon ir Fer- gyvenimui. Motms — motina 
mi laboratorijų specialistai, turi pajusti ir suprasti savo 
Tam reikalui lėšų skyrė JAV a t s akomybę . aisvu noru 
atominės gynybos agentūra, pasirinktą ir nešamą prieš 

dainose. Jaunų mergaičių 
buvo dėvimas jos drabužis. 
Birutės kostiumu vadinamas. 

Onos tarnaitė Mirga, kuri su 
savo ponia apsilankiusi pas 
Vytautą kalėjime, jį išleidžia, 
o pati pasilieka aiškiai 
mirčiai. Ji aukoja savo gyvy
bę, kad išgelbėtų savo valdo
vą. 

Neužmirština ir legenda-
rinė karžygė kunigaikštienė 
Gražina. Ji nepritaria savo 

paviršutiniška. Ji palinko į t i s Mamytė visados būdavo 
gilias studijas, besiruošdama s v e lni , suprantanti ir gera. Ji 
rimtai profesijai — būti gydy- nesąmoningai mums įrody-
toja laisvoje Lietuvoje. 7A- davo. kiek daug galima 
noma, karas sutrukdė jos pasiekti ramumu, švelnumu, 
planus. Negaliu įsivaizduoti lėtumu ir tyla. Net. kai ji 
savęs jos vietoje — pergy- kentėdavo, kurios nors ligos 
venimus karo metu, kai ji kamuojama. Mamytė niekad 
vieniša vaikščiojo po laukus. n e į s t a r davo jokio pikto žodžio, 
besislaptydama aukštoje \ | e s vaikai, gi tiktai pasako-
žolėje. o lėktuvai iš aukštybių davome savo rūpesčius, at-
apšaudė visą lauką. Ir s i s ė d ę s a i i a j o s a n t jos lovos. 

Mamytė buvo mano pati pati
kimiausia, geriausia ir arti
miausia draugė. Man visados 
būdavo smagu išvažiuoti kur 
nors su ja kartu, nusipirkti 
skanių ledų. pajuokauti dėl 
menkniekių, lyg mudvi būtu
mėme dvylikametės. 

Be abejo, neįtikinsiu mielų 
skaitytojų. savo Mamytės 
nepalyginamomis savybėmis. 
„Kuo gi tu didžiuojies? Mano 
tėvai irgi bėgo karo metu ir 
užaugino šeimą". Taip. bet 
Mamytės gyvenimas spindėjo 
jos gilia meile savo vyrui, 
vaikams ir visai aplinkai. Juo 
daugiau susipažįstu su drau
gų šeimyniniu gyvenimu, juo 
daugiau įvertinu tą pagrin
dinę meilę, kuri dygo ir klestė
jo mūsų šeimoje. Mano tėvai 
aiškiai mylėjo viens kitą ir 
abu mylėjo mus, vaikus. 
Mamytė mylėjo ir ilgėjosi 
Lietuvos ir jos gamtos, o taip
gi ir visų savo draugų. J i 

laisvąjį pasaulį ir čia išleista mylėjo mane. ir Motinosdienos 
išvakarėse dar labiau jaučiu, 
kaip mylėjau ją. ilgiuosi jos ir 
kaip man trūksta josios 
patarimų. 

Universitete s tudenta i 
mokosi ne tik iš knygų, bet ir 
iš paties gyvenimo. Nors aš 
daug ką užsibrėžusi atlikti ir 
i švys t i a t e i t y j e . m a n o 
Mamytė, a.a. Giedrė Šalčiūtė-
Sidrienė įrodė man. kiek daug 
džiaugsmo gali rasti savyje, 
savo Šeimoje, savo namuose. 
Jei aš galėčiau įgyvendinti 
panašias į mano Mamos 
ypatybes, aš būčiau tikrai 
laiminga. Dabar, vieneri 
metai po jos mirties. Mamytės 
pamokyti, darbai ir pastan
gos tebegyvuoja Tėvelio 
akyse. mūsų. vaikų, būduose ir 
vaikaičių elgsenoje. Ne kiek
vienas gali tuo didžiuotis. 

vyrui Liutaurui, darančiam 
sutartį su vokiečiais. Atvykus 
vokieč iams prie pil ies. 
Gražina, apsišarvavusi savo 
vyro šarvais su jo surinkta 
kariuomene puola vokiečius ir 
kovodama pirmose eilėse — 
žūva. Tada Liutauras perima 
kovą ir ją laimi. Tai moteris. 
verta karžygės vardo. 

Ir Šiais laikais turime 
motinų herojų. Dauguma jų 
mūsų brangioje tėvynėje, yra 
pasiryžusios mirti už tikėji
mą, meilę tėvynei. Prisiminki
me Nijolės Sadūnaitės žodžius 
teisme: „Ši diena yra laimin
giausia mano gyvenime, nes 
esu teisiama už tiesą ir meilę 
žmonėms". 

Trys temtinės 
herojės 

Trijų lietuvaičių sunkiose 

kalbančio tėvų kalba. 
Romėnai sakydavo, kad: 

„Žmonės, nepažįstą praeities, 
visada pasilieka vaikais". 

Motinos dienoje norėčiau 
priminti iš mūsų Lietuvos isto
rijos, kai kurias garbingas 
karžyges motinas — moteris. 

Morta Mindaugienė yra 
vienintelė Lietuvos karalienė, 
kuri iškyla tryliktojo amžiaus 
viduryje. J i eina greta savo 
vyro Mindaugo. Ji vaišinga 
pilies šeimininkė, nustebinan
ti riterius vakariečius Šau
niais priėmimais. Ji veikli 
Mindaugo bendradarbė, kuri 
d a l y v a u j a n t i poli t ikoje, 
nusimananti valstybės reika- tremties sąlygose parašyta 
luose, jo patarėja ir palydovė. „Sibiro maldaknygė' yra 
Ji drauge su Mindaugu ir herojiškas darbas. Ji pasiekė 
dviem jų sūnumis 1251 m 
priima krikštą, ir 1253 m. ir išversta į kelias svetimas 
vainikuojami karališku vaini- kalba. Joje randame labai 
ku. prasmingų išsireiškimų, pvz. 

Kita minėtina moteris — „Viešpatie, pasigailėk ir tų. 
motina yra kunigaikščio kurie mus persekioja ir kanki-
Kęstučio žmona Birutė, išaugi- na. duoki ir jiems pažinti Tavo 
nusi Vytautą Didijį. Mūsų meilės saldumo". Kiekvienas 
laikais Birutė buvo gerbiama, mūsų turėtume ją skaityti ir 
jos paveikslai puošė seklyčių apmąstyti tuos gilius tikėji-
sienas. Ji buvo apdainuota mo, tėvynės ir artimo meilės 

žodžius. „Šioj knygutėj yra 
surašyta visos kenčiančios 
tautos siela'*, sako vysk. 

Kitas herojiškas pavyzdys Brizgys. 0 kiek kankinės mir-
— Vytauto Didžiojo žmonos timi mirė partizanų motinų 

vertų altoriaus šventumo. Kl 
Salvadore žuvo misionierė 
lietuvaitė, už ką ji žuvo9 l 'ž 
tikėjimo skelbimą, dirbdama 
svetimam krašte. Ar tai ne 
herojė'.' O kiek visame pašau 
lyje yra pasišventusių lietu 
vaičių. rizikuojančių gyvybe 

Viktorija Kleirienr Rūta Sidr\tė 

V 
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A.A. ALFONSO W. 
GERDWILIO MIRTIES 

METINĖS 

NEREIKALINGA KĖDĖ 
K. B A R O N A S 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europo je 

Ant stalo t iksena laikrodis, 
šalia Alfonso nuotrauka JAV 
kario uniformoje ir miru
s i a j a m s k i r t a m a l d a į 
maloningą Jėzaus širdį. Kam
barys švarus, tvarkingas . Čia 
buvo žodis — gyveno, liko 
žodis — mirė gegužės 5 d. 
Kūnas Šv. Kazimiero kapinė
se šalia svainio dr. Antano 
Rudoko; siela amžinybėje. 

A.a. Alfonsas į Ameriką 
atvažiavo jaunys tės dienose, 
palikes Lietuvoje gimnazijos 
suolą, išgyvendamas tėvynės 
ilgesį ir meilę. Kilus antrajam 
pasauliniam karui, tarnavo 
A m e r i k o s k a r i u o m e n ė j e . 
Grįžęs į Chicagą laikinai 
apsigyveno sesers Stefanijos 
ir svainio dr. An tano Rudokų 
namuose. Tų laikinų apsigy
venimo datų buvo daug... iki 
sukurs šeimą... iki susiras kitą 
butą... Bet i š Rudokų namo 
išsikėlė tik tada, kada užgeso 
gyvenimo žvakutė, sulaukus 
pensijos rmžiaus. 

Iš kariuomenės grįžęs a.a. 
Alfonsas pasir inko uždarą 
gyvenimą. Buvo nekalbus ir 

artimieji spėliojo, kad jį 
paveikė karo audra . Atrodė, 
kad jo gyvenimas buvo tik 
darbas . Pareigingas, punk
tualus, nei vienos dienos 
nepraleido iš darbo. Buvo 
m ė g i a m a s b e n d r a d a r b i ų , 
į v e r t i n a m a s v y r e s n i ų j ų . 
Namuose ištikima ir mylima, 
lyg angelas sargas, buvo jo 
sesuo Stefanija. O a.a. Alfon
sui susirgus, ji parodė nepap
rastą pasiaukojimą, rūpestį. 

Gegužės 5 d., a.a. Alfonso 
mirties metinėse melsis sesuo 
S t e f a n i j a , N e w Y o r k e 
pusseserė Nastutė, giminės 
Lietuvoje, Rudokų giminės ir 
jų šeimos draugai. Jėzaus šir
die, nuvesk Alfonsą į d a n g a u s 
šviesvbes. V.K. 

V E N G R I J A P A M I N I 
LIST A 

Šiais meta is Vengrija šven
čia Franz Listo jubiliejų, kuris 
gimė prieš l7o metus.Koncer-
tai, t a rptaut inės konferencijos 
ir muzikos Šventės y r a sudary
t o s a t e i n a n č i ų m ė n e s i ų 
programoms. T. 

H A P P Y 
MOTHER'S DAY 

Kenn's Family Bowiing Pro Shop 
3205 W. 59th, Chicago, I I I . 434-1800 
Columbia - AMF - B:unswick - Ebonite 

Shoes. Bags & Accessories 
Open Mon, Wed & Fri 11 A M . to 6 P.M 

Tues & Thurs 12 to 9 P.M 
Sat 11 A M . to 5 P.M. 

Happy Mother's Day From 
ART & AROELL REIS 

OF REIS FLORIST INC. 
6238 Cermak Rd., Berwyn, III. 

484-6368 
Flovvers of Distinction. FTD, Teleflora & 
AFS. Ali. Major Credit Cards Accepted. 

ŠLOVE ' S BAKERY 
6516 W. Cermak Rd., Berwyn. III. 

VVedding & Party Cakes Our Specialty 
Bakmg The Best for over 35 Years 

484-2474 
Open Monday thru 

Saturday 6 A.M. to 6 P.M. 

Happy Mother's Day 
VACHA FLORIST 
4710 S. VVestern 

Chicago, III. 
523-6248 

Flovvers For VVeddings 
and ail Occasions 

Happy Mother's Day 
To Our Fnends and Patrons 

Courtesy of 
MiO.VAY PHARMACY. INC. 

Phone: 767-9155 
Dollar Off W;th Vitamins 

4324 VV. 63rd St., Chicago, III. 

Happy Mother's Day 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
LAVVNDALE AUTO BOOY 

Phone: 788-1133 
3101 S. Ridgeland 

8erwyn, III. 

Mother's Day Greetings From 
SOUTHVVEST FEDERAL 

Savings & Loan Association 
Phone; 436-4600 

3525 W. 63rd St., Chicago, III. 
4062 Souttmest Hlghtvay 
Hometovrn, I I I . 422-4500 

Also 
MANOR FEDERAL OIVISION 

Phone; 656-0800 
5830 W. 35th St., Cicero, III. 

OLD FASHIONED CANDIES 
6210 Cermak 

Berwyn. III. 60402 
Home of French Cream 

Chocolate Novelties 
Ali Types of Boxed Candies 

K & S PHARMACY 
"A Good Health Pharmacy' 

We Honor Ali Insurance & VVelfare Plans 
Free Meighoo.-hood Prescription 

Delivery Service 
476-8008 

2601 W. 59th 

FRANK'S AUTO REPAIR 
3301 W. 59th St. 476-0737 

Get Your Car Ready For Summer 
Open Mon-Fri. 7 A.M. — 6 P.M 

Thurs Eves til 9 P.M. 
Sat. 9 A.M. - 2 P.M. 

Domestic & Foreign Cars 

EOENS OPTICIANS 
4143 W. 63rd St., Chicago. III. 

585-7800 
5569 W. 95th. Oak Lawn. III. 

499-3656 
Prescriptions Filled 
Frames Repaired 

Happy Mother's Day 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
CRAWF0RD SAUSAGE CO. 
- Datsy Brand Meat Products -

Phone; 277-3095 
2310 S. Pulaski, Chicago, III. 

C & W BOOKS 
Located in Ford City East 

7600 S. Pulaski, Chicago. III. 
581-3200 

Paperbacks — Best Sellers 
Foreign Language Cards 

For Ali Occasions 

AIRPORT HONDA KAVVASAKI 
4520 W. 63rd St. 

Chicago, III. 
767-2070 

Parduodame ir taisome motociklus ir jų 
dalis bei kitus priedus. 

Happy Mother's Day 
To Our Many Friends 

Couiesy of the 
LOYAL CASKET CO. 

Phone: 722-4065 
134 So. Callfornia A ve 

Chicago, III. 

Happy Mother's Day 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
COZZI IRON 8 METAL CO. 

2600 S. Paulina 
Chicago, IN. 

Phone: 927-6611 

Happy Mother's Day 
IAMA STATIONERS 
Now At Nevv Location 

6239 S. Kedzle 
776-9102 ©r 776-9341 

Turime visus reikmenis raštinėms — 
Braižybos ir mokyklų reikmenis Įvairių 
kalbų sveikinimo korteles 

BEVERLY VENETIAN BLIND MFG. CO. 
12708 S. VVestern 

Blue Island, III. 
928-8600 

Shades - Bdnds - Shutters 
Cleamng - Reiaping - Recording 

Comptete Service 

Happy Mother's Day 
From 

LAWN LANES 
6750 S. Pulaski 

Chicago. III. 
582-2525 

Open Bovvling Mother's Day 

NEVV GOLO COAST INN 
2525 W. 71st 

434-4149 
Haii Available For VVeddings 

Bndal Shovvers-Funeral Luncheons 
And Ali Occasions - Up To 170 Peop'e 

Ernie. Jerry & Frank 

AVVNO INC. 
9 3 0 1 S. VVestern 

C h i c a g o , I I I . 
2 3 9 - 1 5 1 1 

Since 1896 
A Tradi t ion in Avvnings 

Happy Mother's Day 
From 

SLIZ OEUCATESSENS 
6743 W. Archer 

299-1138 
3116 W. 43 ' f 

523-9533 
Ouality Polish Sausage 
Choice Luncheon Meat 

Food Soecialties 

nereikalingų vietų, nes valsty
bė galės sutaupyti daug pini
gų-

Tikrovėje, kaip rašo „Litera-
turnaja gazeta", sunku buvo 
su ras t i tą „ d e ž u r n a j ą " . 
Greičiausiai ji kur nors snūdu
riuodavo. 

Nurodoma 1986 m. sutaupy
tų pinigų suma. Pvz. viešbu
tyje „Moskva" bus atleistos 
130 budėtojos ir sutaupyta 150 
tūks. rublių. Iš bendros sumos, 
sužinome tokios budėtojos 

uždarbj — tik truputį virš 100 
rublių. Tačiau moteriškės 
praras ne tik pinigą, bet taip 
pat užsieniečių dovanas u?. 
atneštą antklodę ar minera
lini vandenį. 

Kiekvienas svečias, pralei
dęs nors vieną naktį Sovietų 
Sąjungos viešbutyje, gerai 
pris imena kiekviename aukš
te vyresnio amžiaus moterį. J i , 
sėdėdama prie mažo staliuko, 
y r a a t sak inga už visos jos 
žinioje esančius tame aukšte 
kambar ius ; ji išduoda raktą, 
tik parodžius viešbučio etiketę 
— pažymėjimą. Vargas jį 
p raradus iam, ypač nemokant 
rusų kalbos. Tenka aiškintis 
apačioje „pirštų ka lba" a rba 
ieškant reikalingų žodžių 
žodyne. Ši moteris taip pa t 
suskaito įnešamų ir išnešamų 
lagaminų skaičių, duodama 
leidimą apleisti viešbutį tik 
parodžius apmokėtą sąskaitą. 
Tai sa rgas — policininkas, 
kuris prižiūri to aukšto tvar
ką, neįleisdamas seniausios 
pasaulio profesijos atstovių, 
nors „patepus" keliais rubliais 
ar užsieninėm kojinėm — 
prižiūrėtojos kieta širdis tuoj 
pat suminkštėja. „Dežurnają" 
— budė to j a e i n a k a r t u 
p a t a r n a u t o j o s p a r e i g a s : 
svečiui papraš ius šiltesnės 
antklodės — ji j a m tuoj pa t 
a tneša; papraš ius minerali
nio vandens a r „čaj" — mote
ris mielai patarnauja , pasi
s k u n d u s n e t b e t v a r k e 
kambaryje — ji kambarį 
aptvarko. 

Deja, nauju Gorbačiovo 
penkmečio planu, šis viešbu
čio etatas taupumo sume
t imais pana ik inamas . 

Vokiečių spauda praneša, 
kad „Literaturnaja gazeta" 
įvedė naują skyrių, pavadin
dama jį „Nereikalinga kėdė". 
Laikraštis prašo skaitytojų 
n u r o d y t i d a u g i a u t o k i ų 
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L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTČ 

Kaadien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30—9:00 v. vakaro . 

Visos laidos is WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 6955 So. Campbell Ave.. Chicago, IL 
60629. Telefonas: f.312> 778-5374. 

Kas praranda tikėjimą, 
daugiau jau nebeturi ko pra
rasti. 

Publijus Sirus 

The Arrangement B y Donini. We 
Do One Part or Ali for your VVedding 
& or party. We book Banda, & Ban-
ouet Halis. Photographers, Musitians. 
Tuxedo's, Lim Serv, Flovvers, Cakes. 
1481B Chicago Rd., Dolton, 111. 
849-1590. 

NEW GOLD COAST INN 
2525 W. 71 st 

434-4149 
Hali Available For Weddings, 
BridaI Shovvers & Ali Occasions 

Up To 170 People 
Ernie, Jerry & Hank 

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

Kreiptis j : Hermis Deckys 
TcL 585-6624 po 5 vai. vakaro 

Kalbėti lietuviškai 

VENCKAUSKAS, Inc. 
Builders & Remodeling 

• Po»ch»» * Dttkm . riom- s ».n r i | , 
• Al«imn»n. S.di-i» • Ir>m . Kil»»>« * B..N. 
• «»• -iry . Į,,, !(„„,„, 
. \r.-. i ,. n, • ln»«r»n.» H-p»,-. 

Joe (312) 582-7606 
Peter (312) 371-7499 

•o 
o 

•o c 
o 
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>. 
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Šeimos 
Žuvautojai - Medžiotoja^ 

Cvieciame atsilankyti 
i Guzulaičių 

RESORT" 
on Bow Strtng Lake 

HCR 3, Box 270 
Deer Rfver, MN 56636 

(218) 556-4321 

|<lWtW>WtmiWHItlHUIIHWItWIIHHIIWItllliNIIIMIWIIIIIIilllinitlllllHlltlltlllfe 

i JAY DRUGS VAISTINI! | 
1 2759 W. 71st St., Chicago, 111. 60629 

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

SALDUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 
D. KUHLMAN, B A , Registruotai 

III llllllf 

Atdara iiokiadieniais nuo 9 Tai. ryto iki 10 vaL vakaro. 
***nf»—'"*• nuo 9 vai. ryto 9d 8:30 Tai. vakaro. 

BUDRYS LITHUANIAN PHOTO LIBRARY, INC. 

Lietuvių Fotografų dėmesiui 
Lietuviams fotografams buvo išsiuntinėtas laiškas, kuriame 

jie raginami ruoštis sekančiai metinei fotografijų parodai. Paroda 
organizuoja Budrio vardo Lietuvių Foto Archyvas, vadovaujant 
parodų rengėjui Stasiui Žilevičiui. Paroda pramatoma š.m. spalio 
mėnesį. 

Minėtame laiške sakoma, kad šių metų parodoje, kaip ir 
pernykštėje, bus dvi temos — viena laisva (gamtos, kelionių, 
žmonių, architektūros ir panašių objektų vaizdai), kita užduota. 
Ši antroji tema yra humoristinė fotografija. Tai juokingų situacijų 
vaizdai — gyvenime, gamtoj ar stačiai fotografinėj kompozicijoj. 
Šios nuotraukos nebūtinai turi būti naujos, fotografuotos šiais 
metais. Tai turėtų palengvinti fotografų, norinčių dalyvauti parodo
je, darbą — belieka peržiūrėti savo anksčiau darytų fotografijų 
turtą ir išrinkti iš jo juokingąsias! 

Smulkesnės parodos taisyklės bus praneštos vėliau. Bet čia ver
ta pažymėti, kad tik humoristinės fotografijos dalyvauja konkurse 
ir geriausioms bus įteiktos premijos. Premijuotinus darbus atrinks 
parodoje atsilankiusi publika, balsuodama už jiems daugiausia 
juoko sukolusias fotografijas. 

H E. L P W A M T K D-

Paieškoma seimininkė vyresnio amžiaus 
vyrui. Gyvenu grai'Oje vietoje prie vandens. 
Še.mininkei yra a t . V a s kambarys su 
dviem Ievom, tetevizija tr vonia 2 blokai nuo 
pliažo Geras atlyginimas. Skambinti telef. 
1 - 8 1 3 - 3 6 7 - 2 6 4 3 arba C h i c a g o j e 
381-6431 . 

CLASSIFIED GUIDE 

MAROUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
Ot MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia' 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirinktus 
reikmenis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta p'rmad. ir ketvir-
tad. vakarais iki 9 valandos. 

3314 YVest 63rd Street 
?el. — PRospect 6-8998 

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

A V I L l M A S 
1 M O V I N G 
Tel. 376-1882 ar 376-5996 
IO% — 20«fe — 30% pigiau mokesti 
ui apdra.itL* nuo ujrnles ir automo 
tūlio pas mos. 

FRANK Z A P 0 L I S 
3208; 2 tVest 95th Street 

Tel. — GA 4-865* 

**OOOOOOOOOOOdOOOOOOOOOOO< 

MASTER PLUMBING 
bfauji darbai ir pataisymai. Virtuve* 
ir vonios kabinetai. Keramikos, pfy-
teles. Karsto vandens tankai. Flood 
controL Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavarde" ir tele-

j foną — lietuviškai 

SERAPINAS TeJ. 636-2960 

WAGNER and SONS 
TYPEWRTTERS AND 
AMMNG MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Tale* 
Virs 50 merą patikimas jums 

patarnavimas 
5616 S. Pateški Rd., ChlcafO 

PHONE — 561-4111 

Nori pataisyti, atnaujinti, pristatyti 
ar pakeisti ką nors savo name? Tai 
viską padarysiu už prieinamą 

kainą. 471-2406. 

Financial Services 
NO EXPIRIEMCE REOUtREO 

We re an Amer^an suecess story and a leader m one of 
tite most dynamic industnes today Our continued growm 
ana expansiOo m the trnancral setvice industry Ras 
created career opporun.ties for amfetious indr/Kjuals m 
tt»e Chicago area We offer !ull tramino, ano support of 
a major mariteting operation. Fulltime/part t-i»Dositions 
avaHaole. 68K poteotia) and up. Spoken arx3 ««it;en 
Engfish a mušt. For appointment call Mr. 
312-3417. 9-noon. 

f *7t(*r ocfMftundy šmpCy** M/F 

R E A L E S T A T E 

9.6% nuoš imčia i i r žemi 
{mokėjimai t i ems , kur ie pirmą 
k a r t ą p e r k a namą. P a s i n a u 
dok i t e p r o g a i r p i rk i t e d a b a r . 
Skubia i ! 

PARDAVIMAS TR TAISYMAS 

M I G L I N A S T V 
#46 W. 69 S t , tel . 776 1486 

SOPHIE BARČUS į 
R A O I O ŠEIMOS V A L A N D O S 

Lietuvių kalba sekmadieniais nuo 
7:30 iki 8:30 vai. ryto. Banga WCEW 
stoties 14.50 A.M. Transliuojame iš 
nuosavos studijos Marąuette Pk., 
vedėja Aldona Daukus. 

7 1 5 9 S o . M a p l e w o o d A v e n n e 
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 

Te l . — 7 7 8 - 1 5 4 3 I 

ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYLAITIS i r . 
V . B R I Z G Y S 

0606 So. Kedzle Avenue . . ' 
Chicago, JL 60629. TeL 778-8000 

Darbo valandos: 
Nuo •»*. ryto 0d 5 v. vakaro I 
Šeštadieniais pagal susitarimą 

NAMAI PARDAVIMUI 

No. 541 — 2 butų namas „Ultra 
Deluxe" 65 ir Homan. 6 kamb., 3 
didžiuliai miegamieji kiekvienam bute. 
dvigubas sklypas puikiam nuošalumui, 
atskiros krosnys ir centriniai šaldymai, 
moderni virtuvė, 1V4 prausyklos kiek
vienam bute, 2 maš. mūr. garai. — įva
žiavimas iš gatvės. Nauja krosnis, stogas 
ir elektra. Jaučiamas savininko 
pasididžiavimas šiuo namu. Skambinkite 
dabar. 

- Jfbnbag 
217 BEDBROOK AVE.. 

MONTREAl-VVEST, QUE . 
CANADA H4X 1S2 

įsijunkime j AAažosios Uetuvos Fon
dą šiandien! 

Tapdami: 
Rėmėjais: $10 .00 . Gaudami visus 
aplinkraščius ir nuolat inę informaciją. 

Nariais: $ 1 0 0 . 0 0 me t i n i s a rba 
$1000.00 vienkartinis mok. Gaudami 
v iską k a i p a u k o č i a u , m e n i š k ą 
pažymėjmą, visas Fondo išleistas 
knygas su n a r i o p a v a r d ė s 
paminė j imu. 

Mecenatais: $1001 .00 ir daugiau. 
Gaudami viską kaip aukščiau su 
p r i v i l e g i j a p a s i r i n k t i k n y g a 
f inansavimui . 

Steigėjais: $3000 .00 Gaudami ka ip 
a u k š č i a u su n u o t r a u k a v i e n o j 
p^sir inktoj knygo j . 

( ) TAIP nor iu įsi jungti 

( )Pridr>du r"ekį sumoje: 

( ) Atsiusiu čekį. 

Vardas ir pavardė 

Miestas, prov./srpitas 

No. 487 Pelninga taverna 51st ir Kedzie. 
Geras biznis su dviem butais, korie padės 
išmokėti skolas. Tuščias sklypas gali būti 
naudojamas kaip "beer garden" rūsys per 
visa namą. 2 maš. garaž. prie "Central 
Steel" ir sunkvežimių kompanijų 
(daugiau klientų) gerai uždirbama 
paruošiant pietus. Skambinkite dabar 
geresniam pelnui. 

No. 568 — Pelningas 7 butų mūr. 
namas, gražiai atrodantis. 7 butai, 6 butai 
su dviem miegamaisiais. 50 p. sklypas, 4 
maš. mūr garažas. .,alum. sided 
staircase''. 100 „amps" elektros, apynaujis 
„boiler"'. Geram stovyje, mažos išlaidos. 
Pelningas pirkinys. 63 ir Kedzie. Skam
binkite dabar. 

A R N O R I T E P A R D U O T I ? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu. Mūsų parda
vėjai sėkmingai jums patarnaus. Mes 
jums galime padėti, nes daugiau sten-' 
giamės. Namo įvertinimui skam
binkite skubiai — dabar. 

i O 'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel . - 434-7100 

FOR RENT 

Išnuomoju 2 kambarius su 
prausykla Marquette Parko 
apylinkėje. 

T«L: 9 2 5 - r ' 1 

Nuo birželio 1 d. Marquette Parko 
apylinkėje išnuomojamas 3-jų 
kambarių butas. 

Tel. 925-5686 

ZIP C O D E TELEFONAS 

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS 

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus. 

Darbas garantuotas 
4612 S. Paulina St. 

(Town of Lake) 

Skambinti 927-9107 

R E A L E S T A T E 

v BELL-BACE R.E. 
J . B A C E V I Č I U S 

Namų pardavimai — 

valdymai— nuomavimai 
Income Tax — draudimai 

•' 6529 S. Kedzie 778-2233 
; - i • '• • i m - • - . . . . • • • • — - — 

ŠIMAITE REALTY 
Income Tax — Notary Public 

2951 W. 63 St 436-7878 

Government Homes from $1 (U 
repair). Also delinquent tax proper-
ty. Call 1-805-687-6000 Ext. 
6H-10061 for information. 

t 
m '•mia' •zs WA 

UBOK REMTORS* 
• t t K M M 
RIMAS L. S T A M E U S 

! REALTOR-A'=.SOCL''TE 
2 8 4 - 1 9 0 0 

išorintieji pirkti ar parduoti 
namus per Sia įstaigą, prašome pa-

';minėti, kad *s-ite arba norite būti 
•Rimo Stdnk=»ui klijenfais Nuosavy 

^bės jka'navimaf r^einokamai. 

NORINT PARDUOTI AR 
PIRKTI, 

apdrausti ar išnuomoti savo nao*a-
vybes, prašau kreiptfc J mus. m p*. 
tarnaujam Čikagoj Ir prkmiesčiuo-'-

BUDRAIČIO 
Nuosavybių pardavimo jstaiga 
6600 S. Pulaski Rd 

Tel. 767-0600 

Buying or Selling? 
Insist on our 96 years of care, 

experience & trust. 
We speak Lithuanian. 

Alexander J. Mockus 
Vice President & Manager 

McKey& Poague 
Real Estate 

6610 S. Pulaski 
767-6655 

FOR SALE Auto Repair 
Shop Cicero 3 Bays-2 Hoists 1 

Hoist also align rack. incl. all 
equip. Excellentest. businessCaJI 
weekdays 863-6331. Evenings 
652-9113 Stan. 

10 UNIT APARTMENT PROJECT 

located in 37 semi-private aeres on 
Lake Michigan. Apartments tastefully 
remodelled. Excellent for retire-
mont. 2475 Maple Ave.. Coloma, 
Mich. 49038. 

Ieškome pirkti 4 ar 5 kamb. 
namą Marąuette Parke. Pagei
dautume be tarpininkų. 

445-1175 

HELP VVANTED 

Help Wanted. Tuckpointer 
Experienced, Fast, end Neat 

Call ALGIS NARAKAS 
(after 6 p.m.) 

925-7981 

Federal, State and Civil Service 
jobs now available in your area. 
For info. call (805) 644-9533 
Dept. 898. 

DARBAS AMERIKOJE 
Ieškome lietuvės iš bet k6k»os šalies 
prižiūrėti ctvi mergaites ir atlikti namų ruošą. 
Atskiras kambarys, pilnas išlaikymas Alga 
$600 mėnesiui. Skambinti vakarais fele'onj 
(213) 380-5117 a r ta rašyti adresu: 

E. Mattis 
2S3S Wast 4th Street 

Los Angeles. CA 90057 
U.8.A. 



Negali būti!' Atrodo, iyg tokios svarios dr. V. Vardžio paskaitos 
LKMA suvažiavime Los Angeles mieste klausytųsi tik vienas daly-

Nuotr. A. Polikaičio 

LIETUVIAI ' FLORIDOJE I 

du. Miami Lietuvių kiubo 
direktorių pirm. Paulius Leo
nas — klubo vardu. Gunda ; 
Kodatienė — Lietuvių fondo ir 
Tautos fondo vardu ir Petras 
Šilas Balfo vardu. Balandžio 
22 d. prieš išlydint į kapines 
kun. dr. Juozas Prunskis 
sukalbėjo laidojimo maldas, o 
taip pat ir Southern Memorial 
Garden kapinėse atliko visas 
religines apeigas. Visi sugie
dojo Marija Marija ir Tautos 
himną. 

Velionio karstas padėtas į 
Mauzoliejų. Kiekvienas atsis
veikindamas paliko rožę prie 
karsto. Laidotuvių dalyviai 
buvo pavaišinti priešpiečiais 
Sea Shanty restorane. 

Giliam nuliūdime pasiliko 
sūnus Jurgis, anūkas Edgar-
das ir jį prižiūrėjusi ir slaugiu
si Marija Šimkienė. 

nė, V. Norvaišienė, L. Gaučie-
nė, E. Keresevicienė, O. Alek
nienė ir A. Lopez padainavo 
„Ramunėlę" ir kitas linksmas 
dainas visus smagiai n u teik
damos Vytautas Semaška 
padeklamavo įdomų eilėraštį 
„Kiek daug pasauly kojų". 
Darbščiosios šaulės Valerija1 

Jokšienė, Ona Juodikienė, 

suorganizuoti turtingi laimė-.-
jimai, daug buvo laimingųjų. 
Jokšų gražaus sodo aplinka ir 
gera nuotaika ilgai liks 
nepamiršta atsilankiusių. 

KLUBO ARTIMIAUSI 
RENGINIAI 

Gegužės 11 d. 2 vai. pamal-

DRA17GAS, šeštadienis. 1986 m. gegužės mėn. 10 d. 

Stefutė Juodikienė ir Gunda dos šv. Petro ir Povilo bažny 
Kodatienė nuo pat ryto dirbo čioje ir 4 vai. minėjimas ir pie-
virtuvėje ir paruošė skanius, tūs klubo salėje. Programą 
karštus pietus. Visi vaišinosi. atliks „Bangos" choras 
ir dovanotomis "gėrybėmis: M. 
Vitkaus gėrimais ir V. Jokšie
nės skaniais pyragais. 

Prie geros nuotaikos prisi
dėjo ir Antano Varno gerai 

Birželio 8 d pamaldos 
bažnyčioje ir ištremtųjų minė^ 
j imas klubo salėje. 

Birželio 15 d. Tėvo dienos 
minėjimas klubo salėje. 

Miami, FL 

SEPUTŲ AUKSINĖS 
VESTUVĖS 

Balandžio 2 d. gražiai 
išpuoštoje Miami klubo salėje 
buvo surengtas Sofijos ir Kos
to Šeputų 50 metų vedybų 
sukakties pokylis. Dalyvavo 
apie 60 sukviestų Floridos 
bičiulių. Visi pakilia nuotaika 
sveikino auksinių vestuvių 
„jaunuosius", vaišinosi užkan
džiais ir šaltais gėrimais. 

Susėdus visiems už gražiai 
paruoštų stalų kun. dr. Vincas 
Andriuška sukalbėjo invoka-
ciją. Paulius Leonas pasvei
kino jaunuosius ir visus 
atsilankiusius, labai nuotai
k i n g a i ap ib rėžė Š e p u t ų 
gyvenimą ir įdomiausius jų 
nueito gyvenimo kelio įvykius. 
protarpiais jį humoristiškai 
papildė Ona Vaičekonienė. Jų 
gyveninio pabiras eilėmis 
paskaitė Gunda Kodatienė. 
Paskaitytos ir gautos sveikini
mo telegramos. 

Tėviškės ir joje įvykusių 
vestuvių prisiminimui S. Šepu-
tienė padainavo Tėviškėle, 
tėviškėle... Šeputa paskaitė 
linksmos kūrybos apie savo 
žmonelę. 

Šeputų laimingo gyvenimo 
džiaugsmingoje nuotaikoje 
visi pakėlė šampano stiklus ir 
sudainavo Ilgiausių metų. Po 
to visi vaišinosi, gėrėjosi 
gautomis dovanomis, dainavo 
ir šoko geram orkestrui gro
jan t Visa pokylio programa 
buvo video camera užrekor-
duota. 

NETEKOME 
EDGARDO ŽUKAUSKO 
Edgardas Žukauskas gimė 

1903 m. Kaune, Lietuvoje. 
Vėliau gyvendamas Rusijoje 
studijavo Maskvos universi
tete. 1929 m. Lietuvos univer
sitete Kaune įsigijo diplomuo
to ekonomisto laipsnį. Iki 1940 
m. jis buvo savininkas ir 
valdytojas didelės persiun
timo agentūros Kaune, kuri 
vadinosi Kauno miesto Ekspe
dicijos stotis. Okupavus Lietu
vą 1940 m., bolševikai jo firmą 
nacionalizavo. i 

Nuo 1941 iki 1944 m. gyve

no Rygoj. Latvijoj. Pasibai
gus antram pasauliniam karui 
1945 m. jis įsigijo ir valdė 
medžio pramonės ir transpor-
tacijos agentūrą Augsburge, 
Vokietijoj. 1950 m. jis atvažia
vo į JAV ir apsigyveno Chica-
goje. Čia įsigijo ir valdė 
Cosmos Parcel Service agen
tūrą. 1970 m. išėjo į pensiją ir 
apsigyveno Miami Beach, 
Floridoje. Po ilgos ligos Edgar
das Žukauskas mirė 1986 m. 
balandžio 20 d. Jis buvo 
Miami klubo narys ir Aušros 
šaulių kuopos rėmėjas. 

Pašarvotas buvo Coper 
Funeral Home. kur balandžio 
21 d. vakare įvyko atsi
sveikinimas. Įnešta Aušros 
šaulių kuopos vėliava. Tuo 

LINKSMA GEGUŽINE 

Balandžio 24 d. šaulių Vale
rijos ir Ipolito Jokšų erdvioje 
sodyboje po plač iašakiu 
medžiu Aušros šaulių kuopa 
suruošė nuotaikingą, linksmą 
geguž inę . Ma l onu buvo 
susilaukti mielą svečią iš 
Chicagos kun. dr. Juozą 
Prunskį, svečius iš Pampano, 
Lake Worth ir iš Miami ir jo 
apylinkių iš viso 84 asmenis. 

Kuopos pirm. Mykolas 
Vitkus pradėjo gegužinę 
pasveikindamas visus atsi
lankiusius. Gunda Kodatienė 
paskaitė kūrybą ,,Po plačia
šakiu medžiu". Eugeni ja 
Keresevicienė ir Linda Gaučie-

laiku Floridoje viešėjęs kun. n e padainavo „Oi kur buvai į 
dr. Juozas Prunskis sukalbėjo 
rožinį. Su velioniu atsisveiki
no Aušros šaulių kuopos pirm. 
Mykolas Vitkus kuopos var-

dieduk mano". Marytė Jakai-' 
tienė pritardama akordeonui 
padainavo „Kaip obelis'". 
Dainos mylėtojos M. Jakaitie-

L^ "AUDRA" TRAVEL 
CORPORATION 1986 

f*Sti*>' Siūlo sutaupyti kaHaujant Į LIETUVĄ par KANADĄ, 
pfcjiauala kaina tik $999.00 U.S. Katlonlų Ilgis nuo 7 

I iki 23 cHonu.. Ilsiausias Isfkss Uotuvojs — 11 dionų!!! 

J kelionių kainas (skaityta skridimai patogiomis oro linijomis, aplankant gražiausius 
Europos miestus; viešbučiai, transportas, maistas, ekskursijos bei kiti patarnavimai. 

Išvykimo datos: 
Gagužės 13 Uapos 10 RuoaaĮo 3, 
Gsgužės 29 Uapos 16, Spalio 2, 
Uapos 3 Rugpjūčio 14 Gruodžio 26 

Kviečiame 
teirautis 
smulkesnių 
Informacijų 

GERIAUSIOS ATOSTOGOS KANADOJE „EXPO 66"!!! 
Rugpjūčio 8 d. organizuojama aštuonių dienų ekskursija | šį nepakartojamą renginį. 
KELIONES KAINA: 9599.00 U.S. įskaitant skridimus iš Toronto ir atgal, 
viešbučius, 3 dienų pasą j „EXPO 86", spalvotą informacijos knygą, nuotaikingus 
pietus pramoginiame laive, 2 dienų kelionę autobusu, lydimą patyrusio vadovo, 
aplankant gražiausias Vakarų Kanados vietas. Norintiems vykti į „Expo 86" kito
mis datomis galime pasiūlyti įvairių įdomių maršrutų. Viso pasaulio dėmesys 
nukreiptas į „EXPO 86". taa vietų SKaičius ribotas. 

Skubėkit* užsakyti vietas dabar! 
Mūsų biuras: 

• Pageidaujantiems paruošia individualias keliones į Lietuvą ir 
į kitas pasaulio šalis. 

• Priima užsakymus nupirkti giminėms automobilius tiesiogiai 
iš Kanados pagal nurodytą adresą. 

• Tarpininkauja suteikiant giminėms Lietuvoje labai naudingą 
finansinę paramą, nuperkanf dovanas, bei tvarkant palikimus. 

VTsats atvejais garantuojamas sąžiningas Ir korrlldonclalus patarnavimas. 
Smulkesnes informacijas teikia 

AUDRONĖ, JŪRATĖ ir kiti darbuotojai adresu: 
1576 Btoor St. West, Toronto, Ontarto, Canada, MSP 1A4 

(Priešais L.-e'uvių namus) 
Tol. (419) 532-9772 arba (416) 537-3090 Tetox 09-996766 TOR 

7 matai pirmaujanftos Kanadoje lietuvių kelionių biuro registracijos numeris 2159872. ' 

M midkind Padarai 
Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PA R K 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

598-9400 

FSDC 
UuiMUSas 
UENDER 

BRANGIAM DRAUGUI IR KAIMYNUI 

A.fA. 
Kun. PETRUI PATLABAI 

mirus, jo brolį STASĮ ir sesutę STASĘ giliausiai už
jaučiu 

Kun. Vytautas Gorinąs 

1 

MUSL MYLIMO SŪNAUS IR BROLIO 

A.tA 
Raymondo L. Pažėros 

tragiškai žuvusio 1971 m. gegužės 28 d. 

PENKIOLIKOS METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ANTANUI MISELIUI 

mirus, žmonai BRONEI, dukterims DANGUOLEI, j 
DALIAI sūnui VYTAUTUI bei kitiems giminėms 
nuoširdžią užuojautą reiškia 

Ginklo draugas Vytautas Vilkutaitis 

Brangus Raymondai! 
Šimtai pavasarių praeis ieško

dami Tavęs, Tėvų šalis anūko 
lauks ir niekad nesulauks. 

Praėjo penkiolika metų, kai žiauri mirtis išskyrė iš mūsų 
tarpo brangų sūnų ir brolį. Paliko jis mus dideliame liūde
syje, kurio niekas negalės išrauti iš mūsų širdies. 

Per jaunas paliko šj pasaulį. J is buvo pilnas gražių vilčių 
ir energijos, tiek daug idėjų, siekių ir troškimų buvo kupinas 
jo gyvenimas. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną 
ramybe. > 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos gegužės 25 d. 
9:30 vai. ryto. Los Angeles, Sv. Kazimiero parapijos bažny 
čioje. Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu pasimelsti už 
jo sielą. 

Liūdintys tėvai i r sesuo J ū r a t ė Venckienė su šeima. 

INTERNATIONAL 
SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kajionių agentūrosL 

1986 METŲ KELIONĖS j LIETUVĄ:1 

RUTA PAUPERAS, Mgr.r 

KELIONĖ NR. 3 
Iš Niujorko 

KELIONE NR. 4 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 5 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 6 
Iš Niujorko 

KELIONĖ NR. 7 
Iš Niujorko 

liepos 17 d. iki liepos 31 d. 
$1,895.00 

rugpjūčio 9 d. iki rugpjūčio 23 d. 
$1,935.00 

rugsėjo 12 d. iki rugsėjo 26 d. 
$1,685.00 

spalio 3 d. iki spalio 17 d. 
$1,480.00 

gruodžio 20 d. iki sausio 3 d. 1987 
$1,471.00 

Kelionių maršrutas: 1 diena Maskvoje, 
11 dienų Lietuvoje, 2 dienos Helsinkyje 

^Nakvojant dvįpse kambaryje), jftkaitant viua* soaijnekiino išlaidas, viešbučius maistą, 
o pero*, teatro arba baleto biiietoe. jvairia* ekskursija** ir daug kitu priedu. Kelionė nr. T 
suderinta su Krandijoziniu N'auju metu sutikimo baliumi. 

Tarpininkaujame perkantiems automobilius (Automobiliu, kainos: Voljja GAZ 24-10 — 
5,6O0 rb.. VAZ 2107 — 4.470 rb . VAZ 2106 — 4.130 rb., VAZ 21003 — 3.900 rb„ VAZ 21013 
— 3.360 rb j . kooperatiniu* butus, padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams. 
Informacijų ir visais kelionia reikalais kreiptis r 

G. T. INTERNATIONAL, INC., P.O. BOX 29163, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629, USA. TELEFONAI: 
(312) 471-1700 arba 471-1702. ja*. dgLflUBtB-
-ikrendairf erdvi - „FINNAIR" lėktuvais. ^^^f/wfwrf/fT , 

GAIDAS-DAIMID 
R U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Califoraia Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas - 523-0440 

NERINGOS KOPLYČIOS 
PROJEKTAS* 

( t i k i m a s i bus pastatyta 
19B6 metų stovykloms) 

JAUNUOLIŲ stovykla - nuo 17 mėty i r s tuden ta i 
Bi rže l io 15-2Bdd. 

- nuo 7 ik i 16 metų 
Birže l io 29- l l epos |2dd. 

- nuo 7 ik i 16 mėty 
Liepos 13-27 dd. 

ŠEIMŲ SAVA I ii /STOVYKLA - Šeimom su vaikais 
Liepos 27-ruqpl0Člo 3dd. 

BERNIUKŲ stovykla 

MERGAIČIŲ stovykla 

LIETUVIŲ KILMČS - anglu kalba - 7-16 mėty 
Rugpjūčio 3-16dd. 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2*33 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50th Av., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 

11028 Sou thwes t Hwy., Pa los Hills, Ill inois 
Tel. - 974-4410 

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 

! 

E V A N S - E V A N A U S K A S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

9837 S. Kedzie Avenue, Evergreen Pa rk , Illinois 
(Anksčiau buvę 6845 South Western Avenue) 

LAILX)TUVIU KOPLYČIA 
Koplyčios taip pat Marąuette Parke Chicagoje ir 

priemies6uose 
Tel. - 4 2 2 - 2 0 0 0 
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x Algirdas Bielskus muzi
kos ir dainos vieneto „Uždai
nuokim" vadovas, šeštojoj 
Premijų Šventėj Bostone yra 
paruošęs įdomią meninę dalį. 
Šiame vienete dainuoja 13 
jaunuolių. 

i 

x P e t r a s Vilkelis, senųjų 
ateivių visuomenės darbuoto
jas, yra komiteto, kuris rengia 
SLA organizacijos seimą ir 
100 metų minėjimą, pirminin
kas. Šis seimas įvyksta bir
želio 30 - liepos 3 dienomis 
Esex Inn viešbutyje, Chica-
gos vidurmiestyje. 

x Edis Šulaitis iš Cicero 
vaidina „Vyro Zigmo" rolę 
„Vaidilutės" teatro pastatyme 
„Uošvė į namus — tylos nebe
bus". Šios komedijos premjera 
bus gegužės 18 d. Jaunimo 
centre. Jis anksčiau yra 
pasirodęs Chicagos Jaunimo 
teatro pastatymuose, o taip 
pat šoka „Spindulio" tautinių 
šokių grupėje. Be to, yra buvęs 
Moksleivių at-kų sąjungos 
centro valdyboje, Cicero .Atei
ties" krepšinio komandos 

ir kitur vi-

x Pasaulinis ope ros žur
n a l a s „Opera N e w s " savo 
gegužės mėn. numeryje skel
bia mūsų kazimierinės operos 
,,Dux Magnus" Chicagos 
premjerą, kuri įvyks Lyric 
Operos mažojoje salėje gegu
žės 31 d. 

x Uždenkime k a t e d r o s 
s togą — tokiu šūkiu vykdo
mas piniginis vajus. PLB 
rūpesč iu Chicagoje y ra 
sudarytas Lituanistinei kated
rai remti komitetas, kuriam 
vadovauja dr. P. Kisielius. Yra 
kreipiamasi į visuomenę, kad 
ir toliau savo dosnumu šį 
reikalą paremtų ir prisidėtų 
prie mokėjimų užbaigimo. 
Didžiuma jau įmokėta, sienos 
jau yra, tad tereikia tik 
užbaigti stogą. Reikia tikėtis, 
visų bendra talka tai bus dar 
šįmet pasiekta. 

x A.L.R.K. Moterų sąjun
gos 46-ta kuopa jau 33 
metus darbuojasi. Kuopos stei
gėja buvo a.a. Marijona Šrup-
šienė, kuri buvo rimta, taktin
g a , suman i ir v e i k i m e 
visuomet pirmoji. 46-tos kp. 
valdyba 198>1987 m. buvo 
išrinkta: pirm Jean Pargaus-
kas. vicepirm. Barbara Zay. 
nut. rast. Estelle Kamenske, 
ižd. Eve. A. Lukas, fin. rast. 
lyiary Jurgel, koresp. rast. 
Viktoria Leone. Ateinantį 
šeštadienį, gegužės 17 d., 46-
tos kuopos narės pavaišins 
užkandžiais A.L.R.K. Moterų 
sąjungos Chicagos apskrities 
s u v a ž i a v i m o d a l y v i u s . 
Suvažiavimas prasidės 11 vai. 
ryto šv. Mišiomis Marijonų 
vienuolyno koplyčioje, 6336 
So. Kilboum Ave. Artėja Kapų 
diena, gegužės 26 d.. Šv. Kazi
miero kapuose prašoma 
aplankyt i ten pa la idotas 
sąjungietes ir pasimelsti ir 
palaikyti ryšį su tomis, kurios 
išėjo iš mūsų tarpo. 

x L. K. V. S-ga Ramovė 
atstovų suvažiavimo metu 
ruoš ia banketą gegužės mėn. 
24 d., šeštadienį 7 v.v. Lietu
vių Tautiniuose namuose. 
Maloniai kviečiame kol. ramo-
vėnus.p.p.birutininkes,šaulius 
ir Chicagos lietuvišką visuo
menę bankete dalyvaut i . 
Stalus užsisakyti pas K. 
Juškaitį. — tel. 436-6641, arba 
pas p. Ivašauskienę — tel. 925-
6193. Programoje: meninė 
dalis, vaišės ir šokiai. 

(pr.) 

x „Viliaus Te l io" operos 
spektakliai bus birželio 14 d.,' 
7:30 vai. vak ir birželio 15 d., 
3:00 vai. popiet, Morton HS 
teatro salėje, 2423 S. Austin 
Blvd. Tai mūsų Lietuvių 
Operos t r i sdeš imtmeč io 
pastatymas, kur i s skir ia
m a s prisiminti per 45 m. 
ž u v u s i e m s už L i e t u v o s 
laisvę. Visą lietuvių visuo
m e n ę iš arti i r toli kvie
čiame atsilankyti į šiuos 
spektaklius! Bilietai , kurių 
kainos yra 25. 20, 15 ir 10 dol., 
gaunami Vaznelių preky
boje Chicagoje. Telefonas: 
471-1424. P a š t u bilietus 
galima užsisakyti, siunčiant 
čekį ir būtinai pažymint 
spektak l io datą, šiuo adresu 
ir pavadinimu: L i thuan ian 
Opera Co„ Ine 2501 W. 71st 
St., Chicago, IL 60629. 

(sk.) 

IŠ ARTI IR TOLI 

kapitonas, turi 
šokių pareigų. 

J . A. VALSTYBĖSE 

— P a s a u l i o Lietuvių Jau
nimo sąjunga ruošia poli
tinės veiklos seminarą š.m. lie
pos 17-20 Washington, D.C. 
Seminarų tikslas trigubas: 
pateikti informaciją ir prie
mones jauniems lietuviams 
profesionalams efektingai 
reikštis politiniais klausi-

Lietuvių Tautinės sąjungos Jaunimo rašinių konkurso laimėtojai. Iš kairės: antros premijos! 
laimėtojai Adomas Didžbalis, ir Vida Brazaitytė, pirmosios premijos laimėtojai Ramoną 
Steponavičiūtė ir Paulius Bindokas. N u o t r I r e m > g K r i a u č e H u n i e n e s 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Gegužės 6 d. Lourdes 
aukšt . mokykloje Chicagoje 
buvo mokinių, pasižymėjusių 
moksle ir įvairioje mokyklos 
veikloje pakėlimas į National 
Honor Society. Jų tarpe buvo 
ir viena lietuvaitė Asta Tijū-
nėlytė. 

x Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse iškilmės paminėti 
Kapų puošimo dienai bus 
gegužės 26 d., pirmadienį Šv. 
Mišios bus 10:30 vai. dienos 
kapinėse. 

x Inž. Vytautas ir Liuda 
Germanai , Lisle, 111., žino
dami lietuviško žodžio sun
kumus išeivijoje, atsiuntė 25 | 
dol. auką „Draugo" paramai. 
Labai dėkojame 

x B i r u t ė Ž e m a i t i e n ė , 
Chicago, 111., atsiuntė 20 dol. 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių. Nuoširdus ačiū mūsų 
mielai rėmėjai. 

x „ P r i e š bet ku r užsakant 
paminklą, aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą, matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Taip pat 
padarome paminklus mūsų 
dirbtuvėje pagal jūsų pageida
vimą — brėžinius. Visada 
prieš statant į kapines, jūs 
apžiūrėsite ir įsitikinsite, kad 
paminklas padarytas, kaip 
Jūsų buvo pageidauta. Savi
ninkai Lilia ir Vilimas 
Nelsonai. 445-6959. 

(sk.) 

x Illinois lietuvių gydy
tojų draugijos pavasario ba
lius įvyks š.m. gegužės mėn. 
18 d. 4 vai. po pietų Old Oak 
Country Club (Lieponių) 143 
St. ir Parker Rd., Lockport, 111. 
Kviečiame gydytojus ir jų 
draugus. Dėl informacijų 
skambinti: Elenutei Razmie-
nei tel. 815—727-1196 arba 
Vandai Kaunienei tel. 312— 
652-9458. 

ALIAS SUSIRINKIMAS 

Balandžio 19 d. Amerikos 
Lietuvių inžinierių ir architek
tų sąjungos Chicagos sky
riaus pirmininkas Vytautas 
Peseckas atidarė visuotinį 
susirinkimą Lietuvių Tauti
niuose namuose, dalyvaujant 
arti pusės šimto narių, svečių 
ir pagelbiniam moterų viene
tui. Paskelbus dienotvarkę, 
skyriaus sekretorius Vladas 

Sinkus perskaitė praeito atsisakymų buvo parinkti dar 
susirinkimo protokolą. Sky- trys nariai S. Virpša, P. Naris 
riaus iždininkė Onutė Požar- ir A. Vitkus. K. Pabedinskas, 
niukaitė padarė pranešimą 
apie finansinį skyriaus stovį. 
Toliau ėjo revizijos komisijos 
pirmininko A. Didžiulio 
pranešimas. Komisija patik 
rino kasos knygas, balansą, 
pajamų bei išlaidų stovį ir 
radę viską tvarkoje aktą 
pasirašė Didžiulis, Domans-
kis ir Traška. 

(pr.) 

x Nuperkame automobi
lius i r kitus daiktus gyve
nant iems Lietuvoje ir pade
dame sutvarkyti palikimus. 
Kreiptis į American Travel 
Service Bureau, 9727 S. 
Western Ave., Chicago, 111. 
60643. Tel. 312 238-9787. 

(sk.) 

x Eugeni jaus Kriaučeliū-
no vardo J a u n i m o premijos 
įteikimas bus gegužės 10 d., 
šeštadienį, 5 vai. p.p. Jauni
mo centro kavinėje. Iškilmėse 
dalyvaus premijos laimėtojas 
Algis Kuliukas iš Anglijos. 
Meninę programą atliks 
dainuojantis Polikaičių šei
mos jaunimas, o po to bus 
vaišės. Visi kviečiami daly
vauti. 

x L.B-nės E a s t Chicagos 
apylinkės va ldyba praneša, 
kad visuotinis narių susirin
kimas bus gegužės 18 d. po 
l ie tuviškų p a m a l d ų Šv. 
Pranciškaus parapijos patal
pose East Chicago. Indiana. 
Maloniai kviečiami visi 
apylinkės lietuviai gausiai 
dalyvauti. 

x Wayne S. Matulis yra 
parašęs laišką prieš porno
grafiją. Jis buvo atspaus
dintas „Sun-Times'? dien
raščio gegužės 8 d. laidoje. 

x , .Da inavos" ansambl io 
statomų „Lietuviškų vestu
vių" rytojaus dienos spektak-
lin bilietų bus galima gauti 
kasoje prie salės nuo 2 vai. 
p.p. 

fafcj 

x Galima pirkt i nuo-
' savybę vienai ar dvejoms 

savaitėms (time-share). Liuk
susinis apartmentas gražioje 
Marco Is land, Floridoje. 
Kurorto administracija prižiū
rima LITO bendrovės. Kainos 
labai prieinamos. Platesnei 
informacijai skambinti (312) 
789-8858. 

(sk.) 

x Išnuomoju privatų butą 
arba kambarį su maistu ir 
priežiūra Burbank apylinkėje 
— antrame aukšte. Tel. 636-
2422. 

(sk.) 

Inž. Ona Požurniukaitė 

Vytautas Peseckas pranešė, 
kad skyrius gavo laišką iš 
buv. konsulės Juzės Daužvar-
dienės, pagerbimo komiteto 
pirmininkės Birutės Jasai
tienės. Ji čia ragino narius 
prisidėti savo asmenišku daly
vavimu ir pinigine auka. Sky
riaus valdyba nutarė pasiųsti 
100 dol. dovaną. Kitas 100 dol. 
čekis buvo paskirtas Uetuvių 
dienraščio .,Draugo" paramai. 

Vėliau buvo aptartas premi
jos paskyrimas daugiausiai ir 
geriausiai savo straipsniais 
parėmusiam „Technikos žodį" 
autoriui. Buvo nuspręsta tam 
reikalui paskirti komisiją. 

Po visų pranešimų pirmi
ninkas paskelbė naujos valdy
bos rinkimus. Onutė Požarniu-
kaitė ir Aleksandras Traška 
jau buvo davę savo sutikimą 
dalyvauti skyriaus valdyboje. 

K. Daugirdas ir G. Biskis suti
ko sudaryti revizijos komisiją. 
Visi išrinktieji buvo įpareigoti 
artimiausiu laiku susirinkti ir 
pasiskirstyti pareigomis ir 
perimti rekalingus dokumen
tus iš senosios valdybos. 

Šiuo metu centro valdyba 
(Los Angeles) yra dingusi. 
Ilgoki debatai nedavė konk
rečių rezultatų: n u t a r t a 
palaukti, kol Los Angeles 
valdyba atsibus ir bent imsis 
iniciatyvos išrįnkti ir perduoti 
savo pareigas naujai valdy
bai. 

Baigdamas oficialią susirin
kimo darbotvarkę, skyriaus 
pirmininkas padėkojo valdy
bos nariams už laiką ir 
pastangas, tarnaujant sky
riaus interesams, ir visiems 
nariams už išreikštą paramą 
ir pasitikėjimą pasirenkant 
šią valdybą. Naujajai valdy
bai jis palinkėjo sėkmės, atlie
kant jiems uždėtas pareigas. 

Šiuo metu į priekį buvo 
pakviesti „Technikos žodžio" 
atstovai V. Jautokas, A. Braz
džiūnas ir simpoziumo organi
zatorius J. Rimkevičius. Kos
t a s B u r b a , s i m p o z i u m o 
finansinių reikalų tvarky
tojas, pareiškė, kad simpoziu
mas gerai pavyko gausia 
publika, sklandžiai pravesta 
organizacija ir turėta kiek 
pelno. „Technikos žodis" labai 
daug prie to viso prisidėjo. 
Išreikšdamas jam padėką ir 
paremdamas jo veiklą Kostas 
įteikė 1,000 dol. čekį. 

P i r m i n i n k a s V y t a u t a s 
Peseckas p r i s ta tė vakaro 
kalbėtoją Praną Narį tema 
„Paskyrimas — Pakistanas". 
Jis šiame krašte praleido 
pusantrų metų ir turėjo progos 
su juo gerai susipažinti. Pakis
tanas reiškia religiškai švarią 
valstybę. 1947 m. jis atsiskyrė 
nuo Indijos. Gyventojų 97 
procentai yra musulmonai — 
šiitai. Kraštas turi 102 mili-

Taigi dar buvo reikalingi trys jonus gyventojų ir labai grei-
kandidatai. Po ilgų. kartais tai auga. Islamo religija regu-
garsių debatų; pasiūlymų ir liuoja tiek religinį, t iek 
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x Baltic Monuments, Inc., 
2621 # 71 Street, Chicago, 
111., Tel. 476-2882. Visų rūšių \ 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

x Akiniai siuntimui į Lie
tuvą. Kreiptis į V. Karosaitę Į 
— Optical Studio, 2620 West 
71 Street, Chicago, 111. 60629. 
Telefonas 778-6766. 

(8k.)i 

x U n i o n P i e r , Mich. 
i šnuomojamas modemus, 
prie pat ežero. 2-jų mieg. 
vasarnamis. Tel.: Chgo. 847-
7457, Mich. 616—469-3599. 

(sk.) 

x NAMAMS PIRKTI PA- . 
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir I 
prieinamais nuošimčiais. 
Kreipkitės į Mutual Federa) 
Savings, 2212 West Cermak 
Road - Tel. VI 7-7747. (»k.) 

Mokyt. Vai. Černiauskienė lietuvių kilmės vaikų stovykloje 
Dainavoje rodo mergaitėms deginimo techniką medyje. 

Nuotr. K. Ražausko 

socialinį piliečių gyvenimą. 
Kasdienybe yra tvarkoma 
penkių pagrindinių principų: 
Nustatytu laiku bent penkis 
kartus per dieną reikia mels
tis. Vieną kartą gyvenime 
privaloma aplankyti Meccą; 
Išpažinti tik vieną Dievą 
Allah ir jo pranašą Moham-
edą; Keturiasdešimt procentų 
savo pajamų turi atiduoti 
bendruomenės reikalams; 
Kartą į metus nuo saulės 
patekėjimo iki nusileidimo per 
30 dienų reikia laikytis pilno 
pasninko. Maldos užsitęsia iki 
pusės valandos ir jos yra dau
giau ritualas negu susikau
pimo periodas. Meldžiasi tam 
tikslui paskirtose, viešose 
vietose. 

Korane yra surašyti visi 
gyvenimą tvarkantieji nuo
statai. Tarp kitko, yra drau
džiama valgyti kiaulieną. 
Negalimą gerti svaiginančių 
gėrimų. Moterys yra varžo
mos viešose vietose. Puotose ir 
parengimuose jos valgo po 
vyrų puotos ir visada laikosi 
atskirose grupėse. Pakistane 
yra penkios skirtingos etniš
kos gentys. Senoje istorijoje 
šis kraštas buvo pasiekęs 
aukštos kultūros. 

Pakistanas turi lab; vešlią 
gamtą. Bet kokiu laik » akis 
krinta gausybė gėlių ir žydin
čių krūmų. Pranas su žmona 
padarė labai daug gražių nuo-
t r a u k ų i r s k a i d r ė m i s 
pademonstravo puikius vaiz
dus ant ekrano: nuo papras
tos kasdienybės, gyventojų 
darbo ir judėjimo gatvėse ir 
laukuose, miestų ir laukų vaiz
dų iki senosios ir modernio
sios architektūros bei maldos 
namų. 

Visi susirinkusieji buvo 
dėkingi Pranui Nariui už 
pasidalinimą su mumis įspū
džiais, patyrimais ir išgyveni
mais Pakistane. Po to buvo 
vaišės su pyragaičiais ir 
kavute. 

P.K. 

ATEITININKŲ 
ŠEIMOS ŠVENTĖ 

Chicagos ateitininkų me
tinė šeimų šventė įvyks gegu
žės 18 dieną, sekmadienį, Atei
tininkų namuose. 

11 vai. šv. Mišias konce-
lebruos kun. Leonas Zaremba 
ir kun'. Ant. Saulaitis. Po to 
seks svečiavimasis ir vaišes. 

Meninę programą atliks 
ateitininkų jaunių partizano 
Daumanto kuopa. Vaidins 
apie dvidešimt jaunų gabių 
artistų. 

Pietus ruošia O. Norvilienė. 
Rengėjams reikia žinoti svečių 
skaičių iš anksto, todėl malo
niai prašome apie savo daly
vavimą pranešti Irenai Poli-
kaitienei tel. 312—434-2243. 

Veiks ir bufetas, jį globoja 
Mečys Šilkaitis. 

Loteriją organizuoja Irena 
K a z l a u s k i e n ė . F a n t u 9 
prašome sunešti į Baltic 
kepyklą. J au yra gauta visa 
eilė vertingų fantų. 

Penkių dolerių metinį nario 
mokestį nariai galės sumokėti 
valdybos iždininkei dr. 
Aldonai Juozevičienei arba iš 
anksto pasiųsti adresu, 9650 
So. Komensky Ave, Oak 
Lawn, m. 60453. 

Į šią šeimų šventę yra 
kviečiama ir visa lietuviškoji 
visuomenė su visais savo šei
mos nariais ir pažįstamais. 
Tikimės, kad diena bus graži, 
ir visi galėsime pasidžiaugti 
gražiai prašvitusiu pavasariu. 
Jeigu kartais kiek ir lytų. 
nebus bėdos — talpinsimės 
jaukioje Ateitininkų namų 
pastogėje. 

mais, pagyvinti PLJS veiklą, 
aptarti bei nustatyti vienerių 
metų projektų darbotvarkę. 
Seminaras taikomas studen
tams bei baigusiems profesio
nalams. Kalbės Baltųjų rūmų 
bei Senato ir atstovų rūmų 
štabo nariai. Washingtono 
žurnalistai išdėstys laikraš
čiams aktualių žinių savybes. 
Kongresotalkininkai(Congres-
sional aidės) apibūdins 
Kongreso narių raštinių veiklą 
ir kaip su Kongreso nariais 
užmegzti ryšius. Politinės 
veiklos profesionalai gvildens 
politinės akci; J galimybes 
vietovėse ir būdus išgauti 
komunikacijos tinklų dėmesį. 
Bus progos lankytis Konereso 
narių raštinėse. Registracijos 
mokestis 25 dol. prieš birželio 
1, 35 dol. vėliau. Pagrindinės 
seminarų sesijos vyks Capitol 
Holiday Inn, 550 C. St., 
Washing?on. Tolimesnėms 
informacijoms skambinti 
Astai 703—522-0435. 

— V y s k . P a u l i u s 
Bal takis , OFM, gegužės 17 d. 
teikia Kennebunkporte, Me.. 
kunigystę dviem pranciš
konam. Gegužės 22 d. jis 
ilgesniam laikui išvyksta į 
Europą. Aplankys lietuvius 
Prancūcijoje, Anglijoje, Belgi
joje, Vokietijoje, taip pat 
nuvyks į Romą. Namo žada 
grįžti liepos 14 d. 

— Šį pavasar į Phoenix, 
Ariz., lietuvių misijoje turės 
paskutines pamaldas gegužės 
25 d. Sacred Heart koplyčioje. 
Visi lietuviai t ame isto
riniame įvykyje prašomi daly
vauti ir pareikšti padėką 
Dievui ir seselėms už gali
mybę lietuvių misiją, kartum 
parapiją, šiame mieste turėti. 
Bet tai nėra misijos panai
kinimas, o tik vietos pakei
timas. Vyskupas yra palan
kus, todėl bus surasta kita 
l ietuviams patogi vieta 
pamaldoms ir susirinkimams. 

— Velykos Phoenixe , 
Ariz., praėjo iškilmingai, nes 
buvo ne tik vietinių lietuvių, 
bet ir jų svečių, iš kitur atvy
kusių. Apie 50 asmenų po šv. 
Mišių dalyvavo bendruose 
p i e tuose , ku r iuos gera i 
paruošė Birutė Dirsienė. 

Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63rd Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. - 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

<^ĄJivok\ata.i. Q.ona.i. ^ibalki* 
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17i£. — 776-S700 
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ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
(Lithuanian Plaza Court) 

Chicago, IL 60629 
Tel. 778-0800 

Kasdien 2—8 vai. vak. 
Šeštadienį 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 
1000 Jorie Blvd., Suite 364 

Oak Brook, IL 60521 
Tel. Ofc. 325-3157 
Tel. Rez. 325-6582 

Valandos Dagai susitarimą 

ADVOKATAS 
VYTAS MISIULIS 

79 W. Monroe, Suhe 1024 
(Bell Federal Building) 

Chicago, IL 60603 
Tel. 263-0631, 236-1717 

Tvadco namų piricimo reikalus 
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