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Lietuviai ir rusai 
(Tęsinys) 

Nelengva buvo carų valdžia 
Lietuvai. Buvę skurdžiai dar 
labiau skurdo, tamsuoliai tapo 
dar tamsesni. Kraštas beveik 
Europos centre buvo pavers
tas tolima, vos ne Dievo 
užmiršta imperijos provincija, 
į kur ią caro pare igūna i 
atvykdavo tik kuo nors 
prasikaltę. 

Ypatinga to meto rusų 
valdžios kaltė — sąmoningas 
trukdymas lietuviams švies
tis, kultūrėti. Po 1831 m. sukili-

/«io buvo uždaryta vieninelė 
Lietuvos aukštoji mokykla — 
Vilniaus universitetas. Bet to 
rusų pareigūnams pasirodė 
maža: jie nutarė šią „besi
baigiančią išnykti tautelę" 
galutinai sulieti su „matuška 
Rosija". Tuo metu Europoje ir 
visame pasaulyje smarkiai 
plito kultūra, švietimas, moks
lai, pažanga, o mūsų krašte 
buvo uždraustas spausdintas 
lietuviškas žodis. Dėl šio rusų 
valdžios žingsnio lietuviai 
tapo viena iš labiausiai atsili
kusių Europos tautų. Ir tik dėl 
ryžtingų mūsų šviesuolių, 
organizavusių knygų spaus
dinimą Rytų Prūsijoje, pastan
gų, „pilkųjų didvyrių" — 
k n y g n e č i ų r y ž t a s bei 
pasiaukojimas neleido vėl 
nusiristi į viduramžius. Juoda 
dėmė lietuvių — rusų santykių 
istorijoje — 40 spaudos draudi
mo metų, kurių pasekmes mes 
jaučiam dar iki šiolei. 

Tiesa, ne viskas mūsų santy
kiuose buvo vien negatyvu. 

Negausūs Lietuvos švie
suoliai mokėsi rusiškose 
mokyklose. Šiems didelės 
įtakos turėjo rusų humanis
tinė švietėjiška veikia. Ti?o 

metu Rusijos inteligentija 
veikė didžiojo idealisto Tur
genevo, žmogiškos minties 
milžino L. Tolstojaus, žmo
gaus sąžinės žinovų Dosto
jevskio ir Čechovo, labiau už 
viską mylėjusių žmogų su jo 
dorybėmis ir trūkumais, įtaka. 
Kartų kartos gyveno šių 
dvasios milžinų idėjomis, jų 
siekiais, troškimais. Tai buvo 
šviesiausi, pakiliausi Rusijos 
istorijos puslapiai, nes tuo 
metu daugiausia būdavo pasi
aukojimo, pasišventimo, sieki
mo pakilti virš pilkos kas
dienybės. 

Ši įtaka negalėjo neveikti ir 
besimokančio Lietuvos jauni
mo. Beveik visi mūsų šviesuo
liai, vėliau stoję į Lietuvos lais
vės kūrimo kelią, pirmąsias 
aukštų idealų ir didingų siekių 
pamokas gavo iš savo paver
gėjų — rusų. 

Įsidėmėtina lietuviškoji gim
nazija Petrograde, pradėjusi 
veikti po spaudos draudimo 
panaikinimo. Ypač Voronežo 
lietuvių gimnazija I pasau
linio karo metu, kurios auklė
tiniai — dauguma tų, kurie 
vėliau stojo prie Lietuvos 
valstybės vairo, daug mokslo 
vyrų. 

Šie, deja, tokie negausūs isto
rijos puslapiai yra patys švie
siausi lietuvių-rusų santykiuo
se. 

Spalio revoliucija Rusiją 
pasuko į kitą kelią. Tas kelias 
— dangstantis darbo žmonių 
išlaisvinimo, jų šviesesnio 
rytojaus lozungais plėsti Rusi
jos įtaką ir jos teritoriją kitų 
šalių sąskaita. Kremliaus 
vadovai savo apetitais toh 
pralenkė net pačius agre
syviausius caras. 

(Bus daugiau) 

Tarptautinu 
spaudimas Izraeliui 
Washing tonas . — Ameri

kos vyriausybė neslepia, kad 
Izraelio invazija Libane 
pakenkė Amerikos pastan
goms pagerinti, sustiprinti 
ryšius su nuosaikiomis arabų 
šalimis. Paliesti ir Amerikos 
santykiai su Prancūzija, kuri 
gan piktai reagavo į Libano 
užpuolimą. Prancūzijos ryšiai 
su Libanu gan gilūs. Prancū
zija valdė šias arabų žemes po 
I Pasaulinio karo ir jos valdžio
je Libanas atsiskyrė nuo Siri
jos ir tapo nepriklausoma 
valstybė. Libane plačiai varto
jama prancūzų kalba, palai
komi tvirti kultūriniai, ekono
miniai, politiniai ryšiai. Dėl 
Libano suirutės, civilinių karų 
prancūzai kaltina Siriją. 

Izraelio užsienio reikalų 
ministeris nuskubėjo į Paryžių 
prašyti prezidento Mitterran-
do, kad tas pritartų Izraelio 
siekiamai tarptautinei taikos 
p r iež iū ros k a r i u o m e n e i 
Libane. Mi t t e r randas iš 
pradžių nenorėjo priimti minis-
terio Shamiro, vėliau priėmė, 
tačiau piktai subarė Izraelį už 
Libano skriaudimą ir pareika
lavo, kad jis greit pasitrauktų. 

Ministeris Shamiras pasakė 
spaudai, jog jis papasakojo 
prancūzų vidaus reikalų 
ministeriui apie nepaprastą 
teroristų tinklą Libane. Šalia 
palestiniečių čia veikė įvairių 
grupių europiečiai ir net teroro 
mėgėjai iš Tolimųjų Rytų. 
Izraelis pats dar neturi visų 
detalių, tačiau daug teroristų 

pateko į Izraelio rankas. 
Derindamiesi prie Prancū

zijos politikos net ir įtakingi 
Prancūzijos žydai pasmerkė 
Izraelio elgesį Libane. „Le 
Monde" laikraštis paskelbė 60 
žinomų žydų pareiškimą, 
kuriame jie skelbia, jog „prara
do visą simpatiją dabartinei 
Izraelio politikai". 

Pranešimai iš Libano kalba, 
jog kovos ten palietė 350,000 
žmonių. Pietiniams miestams 
padaryta neįkainojama žala. 
L i b a n o v a l d ž i a p r a š ė 
Jungtinių Tautų paramos 300,-
000 šeimų, iš viso 1.5 mil. 
žmonių. Vien Tyrėje ir Sidone 
buvo 3,400 užmuštų ir sužeis
tų. JAV vyriausybė jau pasky
rė 30,000 dol. Didesnė šios 
sumos dalis skiriama Ameri
kiečių universiteto ligoninei 
Beirute. 

Izraelio invaziją Libane 
pasmerkė ir Austrija. 

Šeštadienį, kada Generali
nėje Asamblėjoje kalbėjo Izrae
lio premjeras, daug Azijos, 
Afrikos, arabų šalių ir komu
nistinių valstybių delegatų išė
jo iš salės. Kalbos metu iš 157 
delegacijų Begino kalbą boiko
tavo 102. 

— Sekretorius Haigas po 5 
valandų pasitarimų su sovietų 
ministeriu Gromyko apeliavo į 
Izrael į nepu l t i Beiruto, 
nebandyti jo užimti. Sekreto
rius pareiškė, jog sovietų laiky
sena Libano krizės atžvilgiu 
yra gan nuosaiki ir pozityvi. 

Premjeras Beginąs 
pas prezidentę 

Izraelio kariuomenė Libane suėmė tūkstančius 
palestiniečių, kurie nelaikomi karo belaisviais, 
bet — teroristais. Surakintomis rankomis, užriš

tomis akimis 
būstines. 

palestiniečiai vežami į tardymo 

Europa atšaukė 
sankcijas Argentinai 

Londonas . — Britanijos už
sienio reikalų ministeris Pym 
ragino Argentinos vyriausybę 
paskelbti, kad karas dėl Falk-
lando salų yra baigtas. Brita
nija tuo atveju prašytų savo 
Europos sąjungininkų ir kitų 
draugiškų valstybių atšaukti 
Argentinai taikomas sank
cijas. 

Britanijos karo jėgų vadas 
Pietiniame Atlante admirolas 
John \Voodward pareiškė, kad 
jis neturi sąlygų aprūpinti 
tūkstančius argentiniečių, 
kurie pasidavė Stanley miesto 
apylinkėse. Tai labai didelė 
šalpos problema. Britai negali 
parūpinti a rgent in ieč iams 
pastogės, maisto, šilimos, 
ypač, kada Argentina for
maliai dar neatšaukė karo 
veiksmų. Daugumas argen
tiniečių salose jau keli mėne
siai kenčia nuo šalčio, 
nepakankamo maisto, įvairių 
ligų. Tai Argentinos proble
ma, nes valdžia pasiuntė 15,-
000 kareivių į nežinią, negalė-
d a m i jų a p r ū p i n t i 
būtiniausiais reikmenimis, 
pareiškė admirolas. 

Britanijos keleivinis laivas, 
rekvizuotas Falklando karo 
reikalams, šeštadienį atgabe
no iš Stanley miesto 4,200 
argentiniečių karių. Jie buvo 
priimti Puerto Madryn uoste 
su kariniu orkestru. Grįžę 
kareiviai atidengė, kad pasku
tinėmis karo dienomis jiems 
teko kentėti maisto, vandens, 
šiltų rūbų ir amunicijos stoką. 
Kai kurie argent in ieč ia i 
pasakojo apie britų kareivių iš 
Nepalio gurkų bataliono žiau
rumą. Gurkai net savo sunkiai 
sužeistus vyrus nužudo fronte, 
kad nereikėtų jų nešioti ar 
palikti priešui. Gurkai tikri 
kraugeriai, skundėsi karą 
pralaimėję argentiniečiai. 

Po įvairių spėliojimų, kiek, iš 
tiesų, Falk landuose buvo 
argentiniečių (minėti skaičiai 
siekė net 16,000) britų gyny
bos ministerija Londone 
paskelbė, kad į nelaisvę paim
ta 11,845 argentiniečiai. 

L ikus ius s a v o k a r i u s 
Argentina paims pati. Atplau
kia du laivai „Bahia Paraiso" 
ir „Almirante Irizar". 

Argentina paskelbė, kad bri
tų jėgos nesilaiko karo paliau
bų. Britų helikopteriai puolė 
nedidelę Thule salelę, kuri yra 
1,600 mylių į rytus nuo Falk
lando salų. Cia argentiniečiai 
turėjo 10 vyrų įgulą, kuri, 
Argentinos žiniomis, atvežta 
stebėti orą ir klimato pasikei
timus. 

Sekmadienį Europos Rinkos 
ministeriai, nežiūrėdami Brita
nijos spaudimo neatšaukti 
sankcijų Argentinai, jas atšau
kė, tačiau pareiškime pabrėžė, 
kad sankcijos vėl bus atnau
jintos, jei Argentina nebaigs 
karo. Normaliai Argentina 
eksportuoja į Europos Rinkos 
šalis apie 2 bil. dol. vertės 
prekių per metus. Italija, kaip 
žinoma, neprisidėjo prie sank
cijų. Italų- avalynės pramonė 
labai priklauso nuo Argenti
nos parduodamos odos. 

Argentinos karo aviacijos 
vadas gen. Basilio Lami Dožo 
pasakė Kardoboje, kad Argen
tina pralaimėjo mūšį, tačiau 
nepralaimėjo karo, kuris atei
tyje bus tęsiamas visuose fron
tuose. 

P>ritų vyriausybės sluoks
niai atidengė, kad Britanija 
tol iau laikys užsaldžiusi 
Argentinos lėšas britų bankuo
se ir neatšauks prekybos 
varžymų, kol Argentina sutiks 
formaliai atšaukti karinį sto
vį. 

Buenos Aires toliau vyksta 
ginčai tarp trijų ginklo rūšių. 
Neišsprendžiama, kas turėtų 
tapti Argentinos prezidentu. 
Gali būti, kad. karininkamst 
nesusitarus, prezidentu busi 
pakviestas civilis asmuo. Už 
tai jau pasisakė karo laivyno 
karininkai. 

Britai, kalbama Londono 
valdžios slucksniuose, grei
čiausiai neatiduos apie 1,000 
karo belaisvių, kol Argentina 
atšauks karo stovį. Šioje 
belaisvių grupėje bus karinin
kai, dalinių vadai. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Popiežius Jonas Paulius 
II sekmadienį paskelbė šven
tuoju 17-tojo šimtmečio italą 
batsiuvį Krispin iš Viterbo, 
kuris tapo kapucinu vienuoliu, 
vargšų globėju. Šventasis 
Krispinas gimęs 1668 m. 

— Lenkijos profesinių sąjun
gų pirmininko Walesos žmona 
Danuta pripažino, kad ji rašė 
generolui Jaruzelskiui laišką, 
prašydama perkelti kalinamą 
vyrą arčiau Gdansko, kad ji su 
vaikais galėtų lengviau jį 
aplankyti. 

— V a k a r t ū k s t a n č i a i 
demonstravo prie San Francis-
co esančioje Kalifornijos un-to 
laboratorijoje, kur tyrinėjami 
atominiai ginklai. Šimtai buvo 
suimti. Demonstracijos vadų 
tarpe buvo ir Daniel Ellsberg, 
pagarsėjęs Vietnamo karo 
slaptų dokumentų atidengė-
jas. 

— Floridoje tūkstančiai mo
terų demonstruoja prie valsti
jos legislatūros, kuri balsuos 
dėl moterų lygių teisių įstaty
mo. Floridos seimelis jau du 
kartus ERA pasiūlymus atme
tė. 

— Beirute po kelių dienų 
paliaubų vėl prasidėjo kovos. 
Sunaikinti 5 Sirijos tankai, 
žuvo 5 izraelitai. 

— Salvadore helikopterio ne-
l a imė je žuvo S a l v a d o r o 
kar iuomenės pulk in inka i . 
Sukilėliai gir iasi pašovę 
helikopterį . Pulk. Adolfo 
Castillo buvo gynybos minis-
terio pavaduotojas. 

— Lenkijos Wroclaw mieste 
milicija vėl suėmė 80 žmonių, 
kurie demonstravo prieš kari
nę valdžią. 

W a s h i n g t o n a s . — Vakar 
prezidentas Reaganas susi
tiko su premjeru Beginu. 
Washingtono sluoksniai teigė, 
kad prezidentas dar nebuvo 
nutaręs, kaip reaguoti į Izrae
lio invaziją ir Libano okupa
vimą. Sakoma, kad valstybės 
sekretorius Haigas linkęs 
laikytis nuosaikiai ir nespaus
ti Izraelio vyriausybės. Sekre
tor ius p a s i s a k ė už visų 
kariuomenių ištraukimą iš 
Libano: Izraelio ir Sirijos. 
H a i g a s l inkęs pa te i s in t i 
Izraelio vaiksmus Libane. 

Tuo tarpu, valstybės saugu
mo reikalų patarėjas VVilliam 
Clark ir gynybos sekretorius 
VVeinbergeris buvę griežtesnės 
linijos šalininkai. Jie skatinę 
prezidentą Reaganą griežtai 

paspausti premjerą Beginą, 
kad Iz rae l i s pas i t enk in tų 
ligšioliniais laimėjimais Liba
ne ir tuoj išeitų iš Libano 
žemės. VVeinbergeris palaikęs 
nuomonę, kad Izraelį reikia 
spausti viešai, nes Amerikai 
reikia išlaikyti gerus santy
kius su arabų šalimis. 

Šeštadienį Jungtinių Tautų 
S a u g u m o T a r y b a pr iėmė 
Prancūzijos pasiūlymą teikti 
Libanui tarptautinę šalpą. 
Rezoliucija reikalauja, kad 
konflikte dalyvaujančios šalys 
netrukdytų šalpos pastan
goms. Šalpai vadovaus Jung
tinės Tautos.Izraelio ambasa 
dorius paneigė JT skundus, 
kad Izraelio kariuomenė truk
do šalpos darbams. 

Libane pasibaigė 48 vai. 
paliaubos, kurių nesilaikė nei 
palestiniečiai, apsupti vaka
rinėje Bieruto miesto dalyje, 
nei izraelitai. JAV pasiunti
nys Habibas bando derybose 
su Libano vyriausybe rasti 
taikingą išeitį. Apsuptame 
Beirute yra 600,000 gyventojų, 

— Paryžiuje įvyko didžiulės 
demonstracijos prieš ginklų 
lenktynes. J a s organizavo 
komunistų partija ir kairiosios 
darbininkų unijos. Dalyvavo 
apie 100,000 žmonių, tačiau 
nesimatė vyriausybės parei
gūnų. 

— Šalia civilinių kovų, 
S a l v a d o r ą pal ie tė žemės 
drebėjimas, žuvo 12 žmonių, 
sužeis t i 220. Daugiaus ia 
nukentėjo sritys prie Gvatema
los sienos. 

Trudeau kalba 
New Yorkas. — Kanados 

premjeras Pierre Trudeau savo 
kalboje Jungtinių Tautų Gene
ralinėje Asamblėjoje atsiliepė į 
sovietų ministerio Gromyko 
siūlymus pažadėti, kad Ameri
ka ir jos NATO sąjungininkai 
pirmi nepradės naudoti atomi
nių ginklų. Trudeau pasakė, 
kad tokių pažadų Jungtinių 
Tautų nariams nereikia, nes 
pati organizacijos charta drau
džia nariams naudoti pir
miems ne tik atominius, bet ir 
visus kitus ginklus. 

Trudeau pripažino, kad Eu
ropoje ir Šiaurinėje Amerikoje 
tūkstančiai žmonių žygiavo 
demonstruodami prieš atomo 
ginklus. Tačiau Maskva tegul 
nepadaro rimtos klaidos dėl tų 
demonstracijų. NATO valsty
bės nedislokuos naujų raketų, 
jei sovietai išgabens savo 
p a s t a t y t a s SS-20 rake tas , 
pasakė premjeras Trudeau. 

Britanija laukia 
sosto Įpėdinio 

P a r y ž i u s . — Britanijos 
sosto įpėdinis princas Čarlis 
vakar skubiai grįžo iŠ Prancū
zijos, kur jis lankė II Pasauli
niame kare žuvusių britų kapi
nes. Londonas vakar laukė 
žinios iš St. Marys ligoninės, 
kur buvo nuvežta Lady Diana, 
pajutusi gimdymo skausmus. 

Prancūzijoje princas Čarlis 
lankė Bruneval karo pamink
lą, pastatytą Normandijos 
invazijoje žuvusiems britų 
parašiutininkų pulko, kurio 
princas yra vyriausias vadas, 
kariams. Antrasis to pulko 
batalionas prieš 40 metų puolė 
vokiečių radaro stotį. Šiomis 
dienomis tas pats parašiuti
ninkų batalionas kovojo Falk-
lande. Britų karių pagerbimo 
ceremonijose da lyvavo ir 
P r a n c ū z i j o s p r e z i d e n t a s 
Mitterrand. 

jų tarpe apie 100,000 palesti
niečių. Ginkluotų PLO karių 
čia gali būti apie 6,000. Izraelis 
reikalauja, kad palestiniečiai 
pasiduotų. 

Komentatoriai rašo, kad 
PLO vadovybėje atsirado skili
mas. Didžiausia palestiniečių 
organizacija, Arafato vado
vaujama Al Fa t ah linkusi 
pasiduoti Libano vyriausybei, 
tačiau komunistinių grupuo
čių vadas George Habash pasi
sako už kovą iki paskutinio 
vyro. 

Iš Šimtų kandidatų jau prieš kelis 
mėnesius Britanijoje buvo parink 
ta karališkojo kūdikio prižiūrėtoja 
ir auklė Barbara Rarnes Vakar 
Valijos princesė Diana atsigulė į 
ligoninę. Anglai įtemptai laukia 
kūdikio, kurio gimimas pakels jau 
ir taip pakilias po Falklando krro 
laimėjimo britų nuotaikas. 

Aukos Izraeliui 
New Y o r k a s . — Izraelio 

premjeras Menachem Begin 
dalyvavo Waldorf Astoria 
viešbutyje surengtame Izrae
lio bonų bankete, kur kiek
vienas dalyvis pažadėjo auko
ti ne mažiau 100,000 dol. 
Baliaus pabaigoje šių aukų 
akcijos pirmininkas Sam Roth-
berg paskelbė, kad per šią 
vakarienę Izrael iui buvo 
surinkta 27 mil. dol. 

Premjeras Beginąs savo 
kalboje kvietė baliaus daly
vius atvažiuoti į Izraelį, kuris 
dabar gyvens saugus, nebijo
damas grėsmės iš Libano. 
.,Mums pinigų reikia", pripaži
no premjeras. 

Iranas atmetė 
taikos siūlymą 

B a g d a d a s . — I r a k o 
prezidentas Husseinas sekma
dienį pasakė kalbą, kurioje 
paskelbė, jog Irakas pasitrau
kia iš I rano teritorijos. 
Pasitraukimas bus baigtas per 
10 dienų. Irakiečiai toliau 
laikysis karo paliaubų ir ieš
kos per tarptautines komisijas 
taikos su Iranu. 

Irano revoliucijos vadas 
a j atolą Khomeini paskelbė, 
kad Irano kariuomenė tęs karą 
toliau, kol bus atlyginti Iranui 
užpuoliko padaryti nuostoliai, 
kol bus nubausti šio karo 
pradininkai. Kaip žinoma, 
Iranas, laimėjęs kelis šių metų 
mūšius, padidino reikala
vimus Irakui. Ne tik turi būti 
išvežti visi Irako kareiviai, 
sumokėti nuostoliai — 150 bil. 
dol., bet reikalaujama, kad per 
Irako teritoriją būtų laisvi 
keliai I rano kar iuomenei 
žygiuoti į Siriją ir į Libaną, kur 
Iranas padės palestiniečiams 
kovoti prieš Izraelį. Irake 
prezidentas Saddam Husseir 
turi būti nuverstas ir nubaus
tas už Irano puolimą 1980 m. 
rugsėjo mėn. 

Apie 800 Irano revoliucijos 
sargybinių jau atvyko į Siriją. 
Juos atlydėjo užsienio reikalų 
ministeris Ali Akbar Velayati 
ir gynybos ministeris pulk. 
Mohammed Salimi. Jiedu 
pradėjo pasitarimus su Sirijos 
prezidentu Assadu. Iraniečiai 
prašo Sirijos leidimo, kurios 
teritorija iraniečiai planuoja 
žygiuoti į karą su Izraeliu. 
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NEPASTOVIOJI 
KRŪTINĖS ANGINA 

Širdies arterijų sklerozės 
pasireiškimas krūtinės angi-
IOS pavidalu gali būti ne

pastovus — greitai apturėsi
mos širdies atakos ženklas. 

Mediciniška t iesa 
Arterijų riebalais priskreti-

mas yra rimta, dažnai per-
ankstybą mirtį atnešanti liga. 
Laimė, kad iš anksto tinkamu 
maistu neretai sėkmingai gali
ma atitaisyti tą negerovę. Ži
noma, atitaisyti tos ligos pada
rytą širdies arterijoms žalą 
tinkamu maistu pajėgia tik 
nusiteikimais (asmenybe) susi
tvarkęs žmogus. Todėl dvejo
pu keliu turi kiekvienas asmuo 
žygiuoti šiame gyvenime: jis 
turi atsakingai susitvarkyti 
taip, kad pajėgtų teisingas 
mediciniškas žinias pildyti ir 
turi bent kiek mediciniškų ži
nių įsigyti, tada jis sėkmin
giau pajėgs kovoti su nugali
momis negerovėmis. Tikrai 
gana mums eiti per gyvenimą 
užrištomis akimis, kada švie
sa mums daug gali pasitar
nauti tvarkantis su mirtino
mis negalėmis. Viena tokių 
negalių yra širdies arterijų 
priskretimas ir to priskretimo 
paseka — krūtinės angina (an
gina pectoris). Susipažinkime 
su ja kiek nuodugniau — tada 
nusiteiksime laiku sėkmin
giau ją atitolinti nuo, paly
ginamai, jaunos savos širdies. 

Nepas tov io j i k rū t inės 
a n g i n a 

Nepastovi krūtinės angina 
(unstable Angina Pectoris) 
atsiranda tada, kai gerokai pri-
skrenta riebalais, (cholestero-
Km, triglyceridais...) širdies 
aumenį krauju maitinančios 

- rterijos. Tada gaunamas 
tusmas kiek daugiau širdį 

i ^varginus. Mat, daugiau šir
džiai dirbant, jai reikia dau
giau deguonio (oxigen). O 
daugiau deguonio negali j šir-
iies raumenį patekti tada, kai 
arterijos esti priskretusios. Ta
da raumenys be deguonio daro
si skausmingi — juos mėšlun
g i s i m a t r a u k t i . Toks 
mėšlungis raumenų be maisto 
yra ne tik širdyje, bet ir blauz
dose, kai pervargsta raume
nys. 

Širdį maitinančioms arteri
joms dar daugiau priskretus, 
kraujas, liaunasi tekėjęs j šir
dies raumenį. Raumuo be krau
jo — taigi be maisto — apmirš
ta. Tada, sakoma, žmogus 
gavo širdies ataką (mayocar-
dial infarction). Mat, apmiręs 
širdies raumuo neatlieka savo 
darbo — nevarinėja kraujo. Ta
da žmogus turi lengviau ar 
sunkiau sirgti, o kartais ir mir
ti. 

Tokios širdies atakos išeitis 

džio. Yra tokių širdies a t akų , 
kurių pacientas visai ne jauč ia 
ir lieka darbingas. Ta i m a 
žiausias širdies raumens pa 
kenkimas dėl mažiausio pr i 
skretimo širdies mažų arterijų. 
Kitas kraštutinumas tokio 
priskretimo — staigi mirt is dė l 
didelio kiekio raumenų apmi
rimo užsikimšus — pr i skre tus 
didelei širdies raumenų arter i
jai. Tais atvejais dažn iaus ia i 
sutrinka ir širdies įnervaciją — 
gaunamas pavojingas gyvy
bei širdies skilvelių virpėji
mas, nereguliarus širdies rit
mas. Ligoninėje d a ž n a i 
pacientas yra apsaugomas n u o 
tokio širdies ritmo su t r ik imo 
ar, jam atsiradus, vaistais grei
tai sutvarkomas pulso neregu-
liarumas. Tuomi yra sumaži
n a m a s paciento, g a v u s i o 
širdies ataką, mirt ingumas. 

Tarpe tų dvejų kraš tu t inu
mų — mažiausio ir mirtino šir
dies smūgio (širdies atakos) — 
yra dauguma pacientų, gavu
sių vidutinio sunkumo širdies 
arterijų užsikimšimą (vienos 
ar kelių). Tokių pacientų liki
mas irgi nėra vienodas; i rg i 
priklauso nuo raumenų paken
kimo dydžio. 

Kai arterija truputį pr i -
skrenta — žmogus turi skaus
mus krūtinėje tik laiptais lip
damas ar ką s u n k e s n i o 
keldamas bei įkalnin e i d a m a s . 
Toks tas krūtinės s k a u s m a s 
atsiranda raumenims, kaip mi
nėta, stokojant maisto — de
guonies. Mat, per sus iaur in tą 
arteriją nepatenka r e ik i amas 
kraujo su deguonimi kiekis j 
raumenis, kai reikia da ug i a u 
maisto turėti, daugiau r au 
menims dirbant. 

Toks lengvas k r ū t i n ė j e 
skausmas (lengva krūtinės an 
gina) praeina pasilsėjus a r iš
plečiančius arterijas va i s ius 
(nitroglyce'riną bei jo dar in ius) 
paėmus po liežuviu. T a s va i s 
tas greitai susigeria į kraują iš 
burnos gleivinės. 

Kiek daugiau širdies ar ter i
joms priskretus, gali a t s i r a s t i 
lengvai nepraeinantiskrūtinėje 
skausmas — nepastovi krūt i 
nės angina (unstable a n g i n a 
pectoris). Tokia ji gali nepra
eiti pasilsėjus bei nitrogliceri
no paėmus. Dar daugiau, ji to-
k i a s u n k i a i g y d y m u i 
pasiduodanti angina gali a t s i 
rasti net ramiai lovoje gul int . 
Cia gali prisidėti ir padėtį pa
bloginti sunkūs sapnai — žmo
gaus įsijautrinimas besapnuo-
jant baisius dalykus. 

Didelio širdies arterijų pri
skretimo išdava — nepas tovi 
krūtinės angina gali ba ig t i s po 
kelių dienų širdies a t a k a 
(myocardial infarction). T a d a 
didesnė širdies raumenų d a l i s 
negauna kraujo — ji apmi r š t a . 
Todėl kiekvienas su savos šir-

pagrindinai priklauso nuo šir- dies arterijų skleroze prisiva-
dies arterijų priskretimo dy- ręs iki nepastovios krūtinės an-

S t e f a n i j a i Burbienei matuojamas kraujospūdis Sodybos 

Sodybos pažmonyje kultūrinę programą nuotaikingai seka 
iš k a i n s . mok. A. KaSiubienė, M. Jonikienė, S. YVbrienė ir 
I). Galbogienė. Nuotr. M . N a g i o 

ambula tor i jo je . 

g inos žinokite, kad jums 
gre i ta i a r t inas širdies ataka. Ji 
irgi gal i būti įvairaus stipru
mo — nuo nejuntamo mažiau
sio iki s taiga žmogų numari
n a n č i o . Mi r š tama staiga 
dažn iaus i a i namuose ar vyks
t a n t ligoninėn. Kiti, pergy
venę staigią širdies ataką 
m i r š t a po metų — kitų. Dar yra 
ir tokių širdies atakų, kurių 
s a v i n i n k a i gyvena ilgai po šir
dies a takos ir yra darbingi. 
M i n ė t a s nejuntamos — ma
žiausios širdies atakos yra 
a t s i t ik t ina i susekamos po ku
rio la iko dėl kitos priežasties 
p a d a r a n t elektokardiogramą: 
r a n d a m i širdies raumenyse rau
dai elektrokardiogramoje. Kai 
gydyto jas klausia tokio pa
ciento, kada jis yra turėjęs šir
dies a taką praeityje, toks li
gon i s nieko negali pasakyti, 
nes j i s jos nejuto — gal tik kiek 
kokio nemalonumo turėjo krū
tinėje, kuris praėjo be didesnio 
s u n k u m o . 

Ma tom, kad širdies arterijų 
pr i skre t imas ir jo padariniai — 
š i rdies a takos pas kiekvieną li
gonį y ra savitos savu sunku
mu ir išeitimi. Daug geriau 
k iekvienas dar sveikas besi-
j a u s d a m a s pasielgsime, jei 
p radės ime dėti pastangas 
i švengt i sklerozės (bent ją ati
tolinti) visame kūne, ypač šir
dies raumenyse — jų arteri
jose. 

G a l i m a s širdies 
s k l e r o z ė s sumažinimas 

Reikia kiekvienam nusiuik-
•i tva rky t i s su maistu išvengt: 
pagrei t in tos sklerozės. Su ta 
skleroze nė vienas nejuokau
kime. Ne laikas tada gydytis, 
kai j a u sklerozės giltinė dalgį 
i š s iga landus artinasi prie mū
sų širdies, smegenų bei inkstų 
— tų svarbiausių kūne or
ganų . Daug išmintingiau pasi
elgsime, jei nuo šiandien suim
s ime save nagan ir pradėsime 
užkirst i visus kelius, vedan
čius sklerozę į mūsų kūną. Kad 
lengviau būtų kiekvienam im
tis reikiamų darbų sklerozės iš
vengt i bei ją sumažinti, susi
paž ink ime su jos daromais 
nuostol ia is žmonijai. 

S ta ig i širdies ataka sudaro 
vakar ieč iams didžiąją sveika
tos sunkenybę. Mat, toji ataka 
yra st ipriausia jaunų (tarp 35 
iki 55 metų) vyrų giltinė. Tos 
g rupės vyrų mirčių toji ataka 
suda ro 35%. Kasmet ji numari
n a daug iau kaip pusę milijono 
(676,000, 1976 m.) amerikiečių. 
Daug iaus ia jų miršta ne li
goninėje. Už tai kiekvienas 
žinokime, kad ligoninė dauge
liu atveju, mums gavus širdies 
a t aką , nepadės, nes mes jos 
nepas iekę mirsime. Todėl, tokį 
faktą žinant, dar ryškiau išky
la re ika las užbėgti sklerozei už 
akių prašalinti iš savo gyveni
mo visus negerumus, kurie di
d ina mums sklerozę. 

P i rmiaus ia , reikia reikiamai 
tva rky t i s jau turint krūtinės 
ang iną . Dabar daugelis šioje 
srityje apsileidžia. Mat, jie 
m a n o , kad krūtinėje esamus 
s k a u s m u s nuramins nitrogli
cerinu, jau nusiramintina ir 
nieko ypatingo nedarytina. 
Ne, tūkstant į kartų ne! Nitro
gl icer inas negydo sklerozės — 
ji žengia pirmyn: siaurina to
liau širdies arterijas iki visiško 
jų užakimo — iki širdies ata
kos, o kartais net iki mirties. 
Todėl čia visiems reikia pasuk-

Nuotr.M. Nagio 
ti tikru medicinos keliu, jei 
nenorime susilaukti tikrai ne
malonių pasėkų. 

Skausmai krūtinėje, 
kurie kalba apie 

a r t ė j anč ią širdies 
ataką 

Atsiminkime kiekvienas, 
turintis ir dar neturintis krū
tinėje skausmų, kad nemalo
numas krūtinėje yra dažniau
siai pasitaikantis negerumas, 
kurį turint galima įtarti šir
dies raumenų nepakankamą 
aprūpinimą krauju dėl susiau
rėjusių arterijų (ischemic car-
diac pain). Dar kiti negerumai 
prisideda turint širdies krau
jagyslių sklerozę. Tada atsi
rasti gali kvapo trūkumas, pa
didėjęs nuovargis ar širdies 
pulso nereguliarumas, nors to

kie negerumai, palyginti, vra 
retai pasitaikantys. 

Jau seniai gydytojams yra 
žinomas faktas, kad pacientai 
keletą dienų prieš širdies ata
ką pajunta esamų skausmų 
padidėjimą ar tų skausmų vie
tos pakitimą. Net du trečdaliai 
gavusių širdies atakas turėjo 
minėtus turimų skausmų krū
tinėje paaštrėjimus bei jų vie
tos pakitimus. Tokie paaštrė
jimai kartojasi net pas 86% 
pacientų. Skausmų stiprumas 
buvo didesnis tiems pacien
tams, kurie gauna visos šir
dies sienelės apmirimą (didelę 
ataką), palyginus su tais, ku
rie neturi visos širdies skilve
lio sienelės apmirimo. 

Skausmų didėjimas nurodo, 
kad apmirimas širdies raume
nų eina pirmyn. Kartu kūnas 
taiso apmi sius raumenis — 
ta taisymo apmirimo eiga ei
n a lėtai. Turimas, kad širdies 
a taka (myocardial infarction) 
būtų mažesnė, jei žmogus ne
turėtų minėtų vis didėjančių 
skausmų krūtinėje. Tas skaus
mų krūtinėje didėjimas nesu
laikomai yra vadinamas ne
pastoviąja angina (unstable 
angina). 

Išvada. Jau dabar mes, 
suaugusieji, o vaikai nuo pat 
mažumės, turime susirūpinti 
sklerozės tvarkymu maistu ir 
tinkamu elgesiu: nesinervini-
mu dėl menkniekio. Daugiau 
apie tai — kitą kartą. 

P a s i s k a i t y t i . T h e 
American Journal of Medi-
cine, March 1976. 
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KANADOS ŽINIOS 
wiyDS0R. OYT. 

B. JANUSKAITĖS 
MOKSLINIS DARBAS 

Birutė Januškaitė, gimusi ir 
augusi Windsore, Ontario, 
1980 m. pavasarį baigė Toron
to universitetą ir įsigijo far
macijos bakalaureatą. Kurį 
laiką padirbėjusi Toronto Ge
neral Hospital kaip farmaci
jos praktikantė, greit tapo 
Boots v a i s t i n ė s vedėja 
^manager) Windsore. Dirbda
ma vietiniam universitete sie
kia magistrės laipsnio. 

Šių 1982 metų pradžioje 

Con-naught Laboratories Ltd, 
Willowdale, Ontario išleido 
stambios apimties brošiūrą, 
pavadintą "Caloric and Car-
bohydrate Content of Orai 
Pharmaceutical Products in 
Canada". Knygelės viduj pa
žymėti du autoriai: mokslinės 
temos, arba projekto farma-
cistė (Project Pharmacist) — 
Miss Birutė (Betty) M. Januš
ka; ir projekto prižiūrėtojas 
(Project Supervisor) Mr. Mi-
chael J . V. Naylor. Kadangi 
po autorių bei jų titulų sekan
čiuose padėkos pareiškimuose 
kaip tik visų pirma Birutei Ja-
nuškaitei, o po jos ir keliems 
kitiems prie leidinio prisidėju
siems dėkoja minėtas projekto 
prižiūrėtojas p. Naylor, tai su
prantama, jog tikroji ir vie
nintelė autorė kaip tik ir buvo 
B. Januškaitė. Paaiškinamojo 
teksto brošiūroje nedaug, vos 
septyni puslapiai. Kiek su
prantu, kalbama apie diabeti
kų dietas bei jų kaloringumą, 
taip pat išvardinama ir apta
riama visa eilė cheminių pro
duktų, vaistų. Pagrindinis bro
šiūros turinys įvairių vaistų 
bei jų sudėties lentelės. Visa 
tai užima net 127 puslapius. 
Pabaigoj apie tuzinas pusla
pių skirta gaminių alfabetinei 
rodyklei (Product index). 

Manau, kad šiuo Birutės Ja-
nuškaitės darbu susidomės 
mūsų farmacininkai. O ka
dangi, atrodo, jaunoji akade
mike gilinasi į cukralige ser
gančiųjų problemas, gal ne 
pro Šalį būtų pvz. Detroito lie
tuviams pasikviesti ją ta te
ma pakalbėti, tik, žinoma, 
mokslinius terminus pavertus 
populiariais. B. Januškaitė 
puikiai vartoja tėvų gimtąją 
kalbą Alfonsas Nakas 
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MISSISSAIGA, OM. 
ATSISVEIKINTA SU 

MUZ. ST . GAILEVICIUM 

Išbuvęs dvidešimt aštuone
rius metus Toronto bv. Jono 
Krikštytojo, dabar Lietuvos 
Kankinių parapijos vargoni
ninku, muz. Stasys Gailevi-
čius, eidamas 78-tuosius am
žiaus metus, pasitraukė iš tos 
parapijos choro vadovo parei
gų-

Šios parapijos taryba, cho
ras ir klebonas kun. J. Staškus 
suruošė jam atsisveikinimo 
koncertą ir atsisveikinime ,rci-
karienę. Tai vyko birželio 12 d. 
7 vai. Lietuvos Kankinių para
pijos salėje, kur buvo atlikta 
graži muzikinė programa, pa
sakyta daug jautrių kalbų ir 
muz. S. Gailevičius apdovano
tas gausybe dovanų, iš kurių 
vyraujanti puiki skulpt. J. Da
gio skulptūra "Madona". 

Koncertinėj išleistuvių dalyi 
dalyvavo solistai V. Verikaitis 
ir R. Strimaitis, o taip pat pa
rapijos choras, vadovaujamas 
muz. St. Gailevičiaus. Jie atli
ko gražią programą, supintą iš 
solo ir duetų dainų tarp abiejų 
solistų, taip pat muz. Stasio 
Gailevičiaus komponuotų da
lykų ir operų arijų. 

Atsisveikinimo kalbas pasa
kė ir palinkėjo solistė Pranė 
Radzevičiūtė, mokyt, ir choris
tas Petras Balčiūnas (kuris 
kartu su choro seniūnu R. Pau-
lioniu buvo programos dalių 
pranešinėtojai, T. Staniulis, 
kalbėjęs Prisikėlimo parapijos 
choro vardu, J. Andrulis, Lie
tuvos Kankinių tarybos pirm., 
Katalikų moterų atstovė, KLB 
Toronto apyl. atstovė, šios pa
rapijos choro atstovas Kupre
vičius. 

Tolimesniam sveikintojų tar
pe buvo Kankinių parapijos 
klebonas kun. J. Staškus, Pri
sikėlimo parapijos klebonas 
kun. A. Simanavičius, gen. Lie
tuvos konsulas dr. J. Zmuidzi-
nas ir kt. 

Dovanomis gauta daugelis 
vokų pradiniam pensininko 
gyvenimui, daug gėlių, Pu-
zino monografija ir įvairių 
kitų dovanų. Kun. J. Staškui 
s u k a l b ė j u s maldą, buvo 
pasistiprinta skania vakarie
ne su vynu, o choristų buvo 
dar ir smagiai padainuota. 

Pranys Alšėnas 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
Telef. — 3S7-1285 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisas: 

166 East Superior, Suite 402 
Valandos pagal susitarimą 

Kai kurie žmonės taip bijo 
mirti, kad jie niekada nepra
deda gyventi. H yan j)yke 

ik 

0R. LINAS A. SIORYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

AKINIŲ PRITAIKYMAS 
2636 W. 71st Street 

Priima tik ketvirtadieniais 
nuo 9 v. r. iki 9 v. v. 

Skambinkit (ketvirtadienį). 
Tel. 436-5566 

DR. JONAS MA2ĖIKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Valandos pagal susitarimą. 

" 

Ofs. tel. LL' 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
ODYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd S*. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12—4, 

6—8: antr. 12—6; penkt. 10—12, 1—6. 

• -

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

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71 st Street 

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

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

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel . - GR 6-2400 
te) "agč' susitarimą pirm. ;r ketv. 1-4 ir 
'-9 -ntr., ' penkt. 10-4; še?tad. 10-3 vai. 

O^s. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 
3907 VVest 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

J O K $ A 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-727? 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 
išskyrus treč 5ešt. 12 iki 4 vai. popiei; 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU HR VAIKU LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

-"• ik: 7 v. p.p. Tik susitarus 

. 
r 

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

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 
Elgin, UI. 60120 

\ alandos pagal susitarimą 

::.:r5 

-
B 

Tel. 372-5222, 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
•s 

• 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO. VVABASH AVE. 
Valandos pagal susi tarimą 

ĮST • • 

- £ • - » ' 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

<*132 S. Kedzie Ave. Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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

Gydytojas ir Chirurgas 
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 

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

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

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

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

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

Treč ir šešt uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

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

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

CHIRURGAS 
2454 VVest 7ist Street 

Priėmimo dienos pirm., antr . , ketv. 
penkt., iš anks to susitarus. 

Ofs • tel. 586-3166; namu 381-3772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

Vai.: pirm., antr . , ketv. ir penkt. 2-6. 
Šeštadieniais pagal susitarimą. 

DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

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

Tel . - 778-3400 

. . . 

,'m 



Perpildyti kalėjimai 

KĄ DARYTI? 
Amerikoje kalėjiman papul

ti nelengva. Statistika leidžia 
spręsti, kad iš 100 nusikaltėlių 
vos 2 atsiduria už grotų (kiti 98 
neišaiškinami, o jei išaiški
nami, tai nesučiumpami, o jei 
sučiumpami, ta i neišlaikomi, o 
jei išlaikomi, ta i nenuteisiami, 
o jei nuteisiami, ta i neįkali
nami). Ir vis dėl to — kalinių 
skaičius J A V auga net 15 (taip, 
15!) kartų greičiau negu gy
ventojų skaičius. 

Ką tai rodo? Ar kad kažkas 
kažkur taisosi susidorojimo su 
kriminalistais sistemoje (poli
cija jų daugiau sugauna, teis
mai jų daugiau izoliuoja)? Ar 
— kad nusikaltimų skaičius 
aukštyn šoka tiesiog raketi
niais tempais? Statistiniai 
duomenys, deja, paremia ant
rąjį aiškinimą, su kuriuo tur
būt sutiktų, iŠ asmeninės patir
t ies s p r ę s d a m a s , beveik 
kiekvienas didmiesčio gyven
tojas. q 

Užuot besitaisius, baudžia
mosios teisės vykdymo siste
ma tik toliau voliojasi savo pa
čios smirdynėje. Dažnai nuo 
savo klientų morališkai nesis-
kiriantys nusikaltėlių advo
katai guviai sukinėjasi: su šun
daktarių "psichiatrų" pagalba 
stengiasi tuos klientus įrodyti 
buvus "laikinai išprotėju
siais", arba bando iš prokura-
čros nusiderėti kaltinimo su

mažinimą (apiplėšimą įvykdęs 
žmogžudys nuolankiai sutiktų 
prisipažinti apiplėšimą, jei 
valstybė malonėtų jo nekaltin
ti žmogžudyste), arba mėgina 
bylos svarstymą įvairiausiais 
pretekstais atidėlioti 10, 15, 
20 kartų, kol pats teisėjas bylą 
numarina (nes toks vilkini
mas pažeidžia kaltinamojo tei
sę į greitą reikalo dispona
v i m ą ; ) . T e i s ė j a i , y p a č 
"humaniško" nusiteikimo, lin
kę laukiančius teismo paleisti 
už menkus užstatus, o nuteis
tiesiems skirti mažas bausmes 
ir, jei galima, apsieiti be kalėji
mo, nes kalėjimai — perpil
dyti. O policija, matydama, 
kaip jos teismui pristatyti nusi
kaltėliai pro vienas duris įeina 
: tą pačią dieną nebaudžiami 
pro kitas išeina, — geriausiu 
atveju t a m p a cinikais, o blo
giausiu — patys susideda su 
tais, kurie sėkmingai verčiasi 
įstatymo laužymu. 

Kad kalėjimai perpildyti — 
tikra tiesa. Spėjama, jog šiuo 
metu JAV kalėjimai talpina 
200,000 su kaupu daugiau 
žmonių, negu juose pagal pla
ną yra vietų. Toks sugrūdimas 
pakerta jau ir taip nevaisin
gas reabilitacijos pastangas ir 
iš kalinių padaro tik dar dides
nius recidivistus. 

Kas daryti? Kai kuriose vals
tijose (Massachusettse, New 
Yorke) pasitaikė atvejų, kad 
kalėjimo viršininkai tiesiog 
atsisakydavo priimti jiems 
naujai pristatomus "burdin-
gierius". Atsiliepdamos į kri
tišką padėtį, JAV federalinė ir 
kai kurių valstijų valdžios yra 
numačiusios išleisti tris bilijo
nus dolerių naujų belangių sta
tybai. Tačiau didesnio dėme
sio vertas visai kitoks — daug 
radikalesnis pasiūlymas. 

Būten t apie 47% dabar kalė
jime sėdinčių žmonių reikėtų iš 
ten paleisti! Va kaip. 

Na, ar jūs neišprotėjote? — 
nustebs ne vienas mūsų skai
tytojas. — Ar nepradėjote pūs
ti į tą pačią dūdą su komunis
t a i s , t r i ū b i j a n č i a i s , j o g 
Amerikos kalėjimai pripildyti 
politiniais kaliniais, kuriuos 
kuo greičiausiai reikia iš
vaduoti? 

Visai ne! Ne nesamus "poli
t inius" kalinius siūlome pa
leisti, o visiškai kitokius: bū
tent tuos ir tik tuos, kurie 
visuomenei nesudaro fizinės 
grėsmės. Pagalvokime: ap
skaičiuojama, jog maždaug 
47% visu nuteistųjų kalėti sėdi 

kalėjime už nekruvinus nusi
kaltimus, už nusikaltimus, ku
riuose nebuvo pavartota jo
kios prievartos, jėgos, smurto, 
kuriuose niekas fiziškai nenu
kentėjo. 47% JAV kalinių — vi
sokie sukčiai, aferistai, mokes
čių nemokėtojai, išeikvotojai, 
balsų klastotojai, nesamų že
mių Arizonoje pardavinėtojai, 
tuščių draudimo polisų makle
riai, apgavikai, kyšininkai i r 
t.t. i r t.t. Jų tarpe — nemaža 
advokatų, buchalterių, gydy
tojų, biznio vedėjų ir šiaip ge
rai išsilavinusių ir pasiturin
čių piliečių. 

Ir štai klausimas: kodėl šito
kie žmonės turėtų rūgti kalėji
me, priedo dar ėsti dorų mokes
čių mokėtojų pinigus — ir būti 
visuomenei absoliučiai nenau
dingi? Užuot tupėję kalėjime, 
jie galėtų atlikti reikalingo dar
bo bausmę: advokatai ginti be
turčių bylas, gydytojai tarnau
ti skurdžių kvartaluose, pa
bėgėlių stovyklose, indėnų 
rezervatuose, biznieriai teikti 
konsultaci jas bep radedan -
tiems prislėgtų etninių ma
žumų verehninkams, o ypatin
gų profesinių kvalifikacijų 
neturintieji — pristatyti šiltą 
maistą, vaistus ir buitinius 
reikmenis pajudėti negalin
tiems, vienišiems seneliams, 
invalidams, ligoniams, atlikti 
būtinas pareigas pabėgusių 
vaikų, mažamečių motinų glo
bos namuose ir pan. Žinoma, 
šiuos darbus dirbti jie turėtų 
be jokio atlyginimo, tik už 
minimaliausią išlaikymą. Be 
to, darbus jiems reikėtų skirti 
tokius, už kuriuos iš jų naudos 
gaunantieji patys neįstengtų 
apsimokėti. 

"Progresistai" čia gali pa
klausti, kodėl teikti tokią pri
vilegiją vienos kategorijos nu
sikaltėliams, o ne kitiems? A -
tai neprieštarauja socialinio 
teisingumo jausmui? Bet mū
sų atsakymas aiškus: as
menys, nuteisti už kruvinus 
(fizinio smurto) veiksmus, turi 
būti nuo visuomenės izoliuoti 
(nes yra jai fiziškai pavojingi); 
asmenis, neparodžiusius jokio 
į l i n k i o į smurtą, galima iš
leisti ir į laisvę — tol, kol jie 
teismo ir policijos priežiūroje 
u.rbs bendruomenei reikalin
gą darbą. 

Pvz., kokia buvo prasmė lai
kyti tokį John Mitchellį, buv. 
JAV vyr. prokurorą (taip pat ir 
8 kitus ne už įsilaužimą, o už jo 
nuslėpimą nuteistus Water-
gate aferos dalyvius) kalėjime, 
kai jų profesiniais sugebėji
mais (ir nepaliestais finan
siniais turtais!) galėtų palai
mingai pasinaudoti iš buto (tą 
butą kondominijumu paversti 
norinčio beširdžio spekulian
to) metama senelė, ar KGB 
agentų (ir naivių biurokra
tinių "gumos kramtytojų") per
sekiojamas nekaltas lietuvis? 

Yra ir egzistencinis skirtu
mas tarp nusikaltėlio, tvojusio 
kam nors beisbolo lazda per 
kojas, ir nusikaltėlio, priėmu
sio iš fabrikanto (ar iš arabu 
persirengusio FBI agento) ky
šį. Apmušimas yra vienas ga
las piktadarybės siūlo, kurio 
kitas galas — mirtis. Bet koks 
fizinis smurtas yra žmogžu
dystės pirmavaizdis, visuo
menės mikrostruktūros gero
vei žymiai grėsmingesnis, 
negu dauguma (ir demokra
tinėj visuomenėj dažniausiai 
apdraustų ar kitaip išlygi
namų) finansinių ir kitokių 
malversacinio pobūdžio nusi
kaltimų. 

Šiuo metu kiekvieno kalinio 
išlaikymas valstybei (t.y. 
mums) atsieina per 20,000 dol. 
į metus (daugiau, negu bet ku
rio liet. laikraščio darbuotojo 
alga). Dėl to mes ir tariame: ga
na buv. Illinois vyr. prokurorą 
Wm. G.Scottą nuostolingai (ir 
bė darbo) laikyti perpildytame 
kalėjime, kuriame jis tik atima 
vietą iš automobilių vagių ir 
moterų užpuldinėtojų. 

M Dr, 

Posėdžio, kuriame šių metų gegužės 11d. buvo paskelbtas D. T. arkiv. Jurgio Matulaičio dorybių 
herojiškumas, dalyviai. 

ARKIV. JURGIO MATULAIČIO 
BEATIFIKACIJOS BYLA BAIGTA 

K U N . J U O Z A S VAIŠNORA 

Užtrukus 29 metus, arkiv. 
Jurgio Matulaičio — Matulevi
čiaus beatifikacijos byla baig
ta popiežius Jono Pauliaus II 
patvirtintu dekretu, kuriuo iš
kilmingai pripažįstama, kad 
arkiv. Jurgio dorybės buvu
sios heroiško laipsnio. Laiko 
tarpas, skirtas visam beatifi
kacijos procesui pravesti, yra, 
palyginti, trumpas, kai pana
šios bylos kartais tęsiasi ne tik 
dešimtmečius, bet ir šimtme
čius. 

Susipažinkime bent trumpai 
su visa bylos eiga. Kaip buvo 
pravestas vad. informacinis 
procesas, esu rašęs knygelėje 
"Kelias į altoriaus garbę" (Chi-
caga 1969), tad čia to nekarto
siu, panaudodamas tik žinias 
apie antrąjį bylos etapą — 
apaštalinį procesą, kuriuo už
baigiama beatifikacijos byla. 

Užbaigus informacinį proce
są, kuris paprastai praveda
mas tribunole tos vyskupijos, 
kurioje kandidatas yra miręs 
(tai turėjo būti padaryta Kau
ne), dėl suprar.canių priežas
čių, negalint užvesti ark. Jur
gio beatifikacijos bylos Kaune, 
pop. Pijus XII leido informaci
nį procesą pravesti Romos vys
kupijos tribunole. J a m e buvo 
išnagrinėtas Dievo Tarno (to
kį titulą kandidatas gauna, kai 
pradedama jo beatifikacijos 
byla) gyvenimas, aprobuoja
mi jo raštai, įrodoma, kad jam 
nėra teikiamas tik šventie
siems deramas kultas. Visa tai 
atlikus jau buvo galima pradė
ti beatifikacijos bylos antrąjį 
tarpsnį — apaštalinį procesą. 

Jam pradėti gautas paties po
piežiaus Pauliaus VI1967. II. 9 
pasirašytas dekretas. Šis pro
cesas vedamas jau Šv. Sosto. 
Jo uždavinys ištirti, ar kandi
dato dorybės buvo nepaprasto 
(heroiško) laipsnio. 

Pagal tai, kur buvo reikalin
gi liudininkai, apaštalinis pro
cesas buvo pravestas trijose 
vietose: Romoje (1971 — 72 m.), 
kur apklausinėta 10 liudinin
kų (1 vyskupas, 3 dieceziniai 
kunigai, 4 marijonai, 1 sesuo 
vienuolė ir 4 pasauliečiai); Var
šuvoje (1970 — 71 m.). Cia ap
klausinėta 19 liudininkų (1 
vyskupas, 10 diecezinių kuni
gų, 2 marijonai, 5 seserys vie
nuolės ir pasaulietis); Chica-
goje (1971 m.) apklausta 10 
liudininkų (1 vyskupas, 3 die
ceziniai kunigai, 1 marijonas, 
1 sesuo vienuolė ir 4 pasaulie
čiai). 

Šio proceso darbus ir jo ak
tus susiuntus į Romą, buvo pa
da ry t a s ver t imas iš anglų ir 
lenkų kalbų į lotynų kalbą. 
Šventųjų skelbimo kongrega
cijos generalinis tikėjimo gy
nėjas juos patikrino, ir 1975. 
III. 7 išleistas dekretas, kad vj-
si, tiek informacinio, tiek apaš
talinio procesų, aktai yra tei
sėti ir pravesti pagal teisės ir 
kanonų nuostatus. 

Dabar jau darbas buvo by
los advokato (Mons. S. Vitale). 
J is turėjo iš visų aktų, iš visų 
liudininkų parodymų atrinkti 
tai, kas liudyta apie ark. Jur
gio dorybes: teologines (tikėji
mo, vilties ir meilės), morali
n e s a r b a p a g r i n d i n e s 

(išmintingumo, teisingumo, su
sivaldymo ir tvirtumo) bei ki
tas, su jomis susijusias. Buvo 
ištisas atspausdintas 430 psl. 
tomas. J i s įteiktas šventai
siais skelbimo kongregacijai 
1977. II. 11 dieną. Tikėjimo gy
nėjas 1978. X. 16 padarė savo 
priekaištus. Į juos bylos advo
katas 1980. II. 29 atsakė, ne
aiškumus ir priekaištus išaiš
kino ne poleminiu, bet 
dokumentiniu būdu. Dėlto prie 
advokato atsakymo buvo pri
dėti 24 įvairūs dokumentai (kai 
kurie — ištisos studijos), kas 
sudarė vėl 138 spaudos pusla
pius. Visa ši medžiaga įteikta 
Šventaisiais skelbimo kongre
gacijai 1980. IV. 10 d. 

Paprastai Šventųjų skelbi
mo kongregacijoje įteiktieji 
šios rūšies dokumentai svars
tomi pagal įteikimo eilę. Ark. 
Jurgio Matulaičio dorybėms 
svarstyti dokumentai gavo 41 
numerį- Reiškia, prieš yra 40 
panašių bylų. Kadangi metų 
bėgyje paprastai išnagrinėja
ma tik 4 — 5 bylos, tad pagal 
eilę Dievo Tarno Jurgio dory
bių svarstymas gali būti tik po 
8 — 10 metų. Tačiau buvo pa
sakyta, kad gali būti išimtis — 
svarstymas be eilės, jei tokia 
būtų Šv. Tėvo valia. 

Dar pop. Paulius VI audien
cijoje 1977. I. 26 d. prabilo j 
Marijonų vienuolijos vadovy
bės narius tokiais žodžiais: "Ži
nome, kad rytoj (sausio 27 d.) 
sukanka 50 metų, kai mirė ar
kivyskupas Jurgis Matulaitis 
— Matulevičius, kuris yra pa
likęs didį garsą ir šventumo 
pavyzdį. Jis yra šios vienuoli

jos steigėjas, tai yra atnaujin
tojas ir vyriausias vadovas. 
Neužmirškime šios didžios 
dvasios asmenybės. Tikimės, 
kad galėsime jį sveikinti ne tik 
danguje, bet ir žemės garbėje, 
žinoma, jei jūs prisidėsite savo 
maldomis ir savo parama. Mes 
irgi didžiuojamės šiuo arki
vyskupu, todėl sveikiname 
tuos, kurie čia vienuolijai at
stovaujate, visą jūsų vienuo
lišką šeimą, ypač tuos, kurie 
yra reikalingi ypatingos die
viškos pagalbos kai kuriuose 
kraštuose. Visi tejaučia mūsų 
ypatingą palaiminimą". 

Kai popiežium tapo Karolis 
Wojtyla, buvo tikimasi, kad jis, 
nuo savo popiežiavimo pra
džios parodęs didelį dėmesį ir 
palankumą lietuvių tautai, at
sižvelgęs į nepaprastas aplin
kybes, kurios yra Dievo Tarno 
Jurgio tėvynėje, ir suteiks ne 
tik Lietuvai, bet ir visam pa
sauliui mūsų laikų šventąjį, 
pagreitins jo beatifikacijos by
los užbaigimą. Kai vienas po
piežiui artimas asmuo pokal
byje su pop. Jonu Paulium II 
priminė jam arkiv. Jurgio Ma
tulaičio beatifikacijos bylą, jis 
atsakė, kad jo sprendimas pri
klausys nuo to, kiek patys lie
tuviai šia byla domisi. 

O l i e tuv ių (ir n e t i k l ie tu
vių) susidomėjimas ir rūpestis 
šios bylos pagreitinimu buvo 
labai įspūdingas. Siuntė po
piežiui tuo reikalu prašymus 
ne tik pavieniai asmenys, bet 
ir ištisos parapijos, organiza
cijos, Lietuvių Bendruomenės, 
vienuolijos ir kiti lietuvių sam
būriai iš Australijos, Pietų 
Amerikos, Jungt. Amerikos 
Valstybių, Europos ir Lietu
vos. To pasėkoje popiežius pa
reiškė savo valią ir norą, kad 
arkiv. Jurgio bylai būtų duota 
eiga be eilės. 

Ir taip 1981. X. 27 d. įvyko 
ypatingas Šventųjų skelbimo 
kongregacijos pareigūnų ir pa
tarėjų pedagogų posėdis (vad. 
kongresas), kuriame visi daly
viai , susipažinę iš anks to su 
jiems įteikta medžiaga, vien
balsiai pasisakė už ark. Jurgio 
dorybių heroiškumą. Jie savo 
raštu duotuose sprendimuose 
iškėlė jo dorybių grožį, visuoti
numą, jo, kaip būsimojo šven
tojo, svarbą Bažnyčiai ir sava
jai tautai. (Apie tai plačiau 
rašyta "Laive" 1982 m. kovo — 
balandžio numeryje, 11 — 12 
puslapyje). 
. Pagal teisės normas šiuo 
klausimu turėjome pasisakyti 
ir Šventųjų skelbimo kongre
gacijai priklausantieji kardi
nolai. Buvo paskirtas tam rei
k a l u i p r a n e š ė j a s a r b a 
referentas (relatcr) kardinolas 
Mara Aloisio Ciappi, dominin
konas. Posėdis arba kardinolų 
kongresas įvyko 1982. III. 9 d. 
Jame ir kardinolų sprendimas 
buvo teigiamas. 

Visus tuos sprendimus Šven
tųjų skelbimo kongregacijos 
prefektas kard. Pietro Palazzi-
ni 1982. IV. 2 referavo popie
žiui, kuris visus sprendimus 
aprobavo ir liepė, kad dėl ar
kiv. Jurgio Matulaičio dorybių 
būtų pagamintas reikalingas 
dekretas. Tas dekretas 1982. V. 
11 d., dalyvaujant kardino
lams Palazzini ir Ciappi, Šven
tųjų skelbimo kongregacijos 
aukštiems pareigūnams, bylos 
postuliatoriui, buvo popie
žiaus akivaizdoje paskaitytas. 
Popiežius iškilmingai nu
s p r e n d ė : " N ė r a a b e j o n ė s , 
kad Dievo Tarnas Jurgis Ma
tulaitis — Matulevičius pasi
žymėjo teologinėmis tikėjimo, 
vilties ir meilės dorybėmis Die
vo ir žmonių atžvilgiu, o ta ip 
pat ir pagrindinėmis (morali
nėmis) išmintingumo, teisin
gumo, susivaldymo ir tvirtu
mo bei kitomis su jomis 
susijusiomis heroiškame laips
nyje". Drauge liepė, kad dekre
tas būtų viešai paskelbtas ir 
įtrauktas į Šventųjų skelbimo 
kongregacijos aktus. 

Po posėdžio popiežius su vi
sais drauge sukalbėjo "Regina 
Caeli" (posėdis baigėsi 12 vai.), 
palaimino ir kiekvieną apdo
vanojo savo kelionės į Fat imą 
atminimui dovanėlėmis. 

Taip visa, kas žmogiškomis 
jėgomis galima, ko reikalauja 
Bažnyčios nuostatai, y ra pa
daryta ir užbaigta. Jei turėtu
me bent vieną mediciniškai 
pripažintą ir ištirtą nepapras
tą pagijimą (stebuklą), kelias į 
palaimintuoju paskelbimą bū
tų atviras. Belieka melstis dan
gaus ženklo, kad greičiau su
lauktume mūsų tautietį alto
riaus garbėje. 

Kai kas klausia, ką reiškia 
paskelbimas palaimintuoju ar 
šventuoju? Trumpai galima at
sakyti tiek: Beatifikacija arba 
asmens paskelbimas palai
mintuoju yra aktas, kuriuo 
Bažnyčios vadovai, Šv. Tėvas 
leidžia, kad Dievo Tarnas bū
tų viešai garbinamas kuriame 
nors krašte, mieste, vyskupijo
je, vienuolijoje (jei jis buvo vie
nuolis). Yra paskiriama jo 
šventės diena metų kalendo
riuje, galima jo vardo dieną 
kalbėti tam skirtas brevijo
riaus maldas, aukoti jo vardo 
Mišias su savais skaitiniais. 
Palaimintojo paveikslas gali 
būti išstatomas altoriuose. Vi
sos šios privilegijos, Šv. Sosto 
aprobuotos, yra tik leidžia
mos, bet ne įsakomos, taigi ri
botos, nes neįvedamos visoje 
Bažnyčioje. Tai įvyksta, kai 
palaimintasis, vykstant nau
jiems stebuklams, yra paskel
biamas šventuoju Jis tada įra
šomas j šventųjų sąrašą (Mar-
tyrologium Romanum) ir jo 
kultas yra visuotinis — visoje 
Bažnyčioje. 

(Bus daugiau) 

NEW YORKO LIETUVIŲ 
y KOLONIJA 

P E T R A S MATEKŪNAS 

Mokyklos pastatas gražus, mūrinis ir trijų 
aukštų. Klasės buvo įrengtos I m a m ir II-ram aukšte, 
o trečiame ir rūsyje — salės. Klasės šviesios ir 
aukštos. Salė su scena yra trečiame aukšte. J i užima 
visą aukštą. 1952 m. ji buvo gražiai išdekoruota: 
sienos buvo papuoštos mūsų žymiųjų vyrų portre
tais, o prie scenos salės pusėje, kur sienelė virš sce
nos jungiasi su lubomis, išpaišyti Vytis ir kai kurių 
Lietuvos miestų herbai. 

Šioje salėje, kai nebuvo dar pastatytas Kultūros 
Židinys, koncentravosi visas lietuvių kultūrinis 
gyvenimas: rengiami koncertai, suvažiavimai, susi
rinkimai, įvairios parodos, šeštadieniais, tuojau po 
šeštadieninės mokyklos pamokų, baleto studijos 
repeticijos, kuriuos vedė A. Slepetytė ir vakarais du 
kartus į savaitę anglų kalbos kursai, kuriuos 
suorganizavo klebonas kun. N. Pakalnis, atvy
kusiems iš Vokietijos naujiems ateiviams po II-trojo 
pasaulinio karo. 

Nors Apreiškimo parapijos mokykla skaitėsi 
lietuvių mokykla, bet visi mokslo dalykai buvo 
dėstomi anglų kalba, išskyrus tik lituanistinius daly
kus, kurie, reikia pasakyti, buvo silpnai pastatyti. 
Nauji ateiviai tuo nepasitenkino ir 1950 m. pra
džioje, padedant Tremtinių draugijos valdybai, kurią 
sudarė pirm. dr. J . Pajaujis, kun. V. Pikturna, O. 
Tercijonienė, V. Alksninis ir V. Maželis nutarė 
įsteigti šeštadieninę mokyklą. 

Kun. N. Pakalnis mokyklai leido naudotis be 
jokio atlyginimo net Apreiškimo parapijos mokyklos 
patalpomis. Mokyklos paruošiamuosius darbus 
atliko kun. V. Pikturna. 1950 m. sausio 22 d. Lietu
vių Tremtinių valdyba sušaukė pirmą tėvų susi
rinkimą. Tame susirinkime buvo paskirtas orga
nizuojamos šeštadieninės mokyklos vedėjas dr. A. 
Šerkšnas ir išrinktas iš trijų asmenų Tėvų komi
tetas, kuris rūpinsis mokyklos reikalais. Tėvų komi
tetas tuojau paskelbė lietuviškoje spaudoje, kad tėvai 
su vaikais susirinktų kovo 4 d. Apreiškimo parapijos 
salėje. 

Susirinko apie 80 mokinių, neskaitant tėvų. 
Visus vaikus pagal mokslą ir amžių suskirstė į tris 
klases. Mokyklos vedėjas dr. A. Šerkšnas su moky
tomis, dalyvaujant Tėvų komitetui, sudarė 
mokomųjų dalykų programą ir mokymo planą. 
Mokytojai pasiskirstė pamokomis: dr. A. Šerkšnas — 
lietuvių kalbą ir literatūrą, kun. J. Pakalniškis — 
tikybą, E. Putvytė — lietuvių istoriją, B. Kulys — 
Lietuvos geografiją ir V. Zelenkevičius — 
dainavimą, tautinius šokius ir žaidimus. 

Ekonominį mokyklos pagrindą sudarė 
mekslapinigiai, pelnas iš parengimų ir įvairios 
aukos. Mokytojams buvo mokamas kuklus atly
ginimas. Mokytojus kviečia ir tvirtina Tėvų komi
tetas. Šeštadieninė mokykla buvo pavadinta Mai
ronio vardu, kai mokyklos vedėju buvo mokytojas A. 
Bendorius, o iki 1951-1952 mokslo metų buvo 
varlinama tik Šeštadieninė lietuvių mokykla. 

Maironio šeštadieninėje mokykloje buvo ir te
bėra laikomasi Lietuvos mokyklų tradicijų. Mokslo 
metus pradeda pamaldomis, kurias atlaiko mokyklos 
kapplionas. Pamokos pradedamos kitą dieną. 

Pirmaisif'" metalo metais mokyklos vedėju 

, _ , 

buvo dr. A. Šerkšnas. Kitais mokslo metais 
mokyklos vedėju Tėvų komiteto buvo pakviestas 
rašytojas pedagogas Pranas Naujokaitis, nes dr. A. 
Šerkšnas išvyko profesoriauti į kolegiją, esančią 
Connecticut valstijoje. Taip pat pasikeitė dėl įvairių 
priežasčių ir kai kurie mokytojai. 

Pirmaisiais mokslo metais mokykla pradėjo 
veikti su penkiomis klasėmis. Kitais mokslo metais 
buvo įsteigta 6-ji klasė. Taip kas metai buvo 
steigiama po vieną klasę. 1954—1955 m. buvo įsteig
ta 8-ji klasė. Mokinių skaičius kas metai, nors ir 
nežymiai, augo. Daugiausiai mokinių buvo 1951— 
1952 m., kai mokyklos vedėju buvo A. Bendorius. 
Tuomet mokyklą pastoviai lankė daugiau kaip 180 
mokinių. 

Pirmoji abiturientų laida buvo išleista 1951— 
1952 mokslo metais. Tais mokslo metais buvo tik 
šešios klasės. Šeštoji klasė buvo skaitoma baigiamoji 
klasė. Joje mokėsi 15-ka mokinių. Baigiamuosius 
egzaminus išlaikė 14-ka mokinių. Visiems abiturien
tams buvo išduoti pagal Lietuvoje veikusių gim
nazijų programas lituanistinių dalykų brandos ates
tatai, kurie buvo patvirtinti mokyklos antspaudu 
(antspaudą nupiešė dail. V. K. Jonynas) ir pasirašyti 
mokytojų. Abiturientai gavo iš Tėvų komiteto, kaip 
dovaną, lietuviškų knygų. Atestatai buvo įteikti 
iškilmingai. Atestatų įteikime dalyvavo jų tėvai, 
mokytojai ir visuomenės veikėjai bei svečiai. 

Vėliau mokinių skaičius sumažėjo, nes kai kurie 
mokiniai, kurie lankė Apreiškimo parapijos 
mokyklą, sustiprinus joje lituanistinių dalykų 
dėstymą, išstojo, nes pasitenkino tik bendromis 
lituanistikos pamokomis. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, antradienis, 1982 m. birželio mėn. 22 d. 

MOŠŲ KOLONUOSE 
HOT SPRINGS, ARK. 

M O T E R Ų S E K L Y Č I O S 
Y E I K L O S DEŠIMTMEČIO 
2S M I N Ė J I M A S 

I 
^Bot Springs lietuvių Moterų 

S^įdyčios veiklos dešimtmetis 
bjivo iškilmingai paminėtas 
Sįfl metų gegužės 22 d. dail. 
Jrozo Kiburo meniškai tauti
niais motyvais išdekoruotoje 
seselių mokyklos salėje. 

Iškilmes pradėjo dr. V. Ki-
taiflrienė, pasveikindama atsi
lankiusius ir pakviesdama vi
sus suda inuot i "Lie tuva 
bjangi". Invokaciją sukalbėjo 
ŠE sveikinimo žodį tarė kun. P. 
Fatlaba. Ilgametė pirm. Liucė 
Gudelienė apibūdino Moterų 
Seklyčios veiklą, o dr. V. Kibu-
rįęnė supažindino su jos istori-
jarir atliktais darbais. 

^jseklyčia buvo įsteigta 1972 
rgruodžio 13 d., kai. susirin-

ios to mėnesio varduvinin-
pagerbti Hot Springs lietu-

rės m o t e r y s n u t a r ė 
organizuotai gelbėti ir šelpti 
nelaimės ištiktus lietuvius. 
Nore beveik visos pensinin
kės, bet per tą dešimtmetį savo 
piniginėmis aukomis ir darbu 
jaaa daug ką atlikusios. Be tie
sioginio šalpos ir pagalbos ar
timui teikimo, Moterų Sekly
čia talkina vietos LB, o taip 
pat plačiai reiškiasi ir vietos 
amerikiečių visuomenėje. 

^ 9 7 2 74 m. laikotarpyje 

Neperseniausiai Moterų 
Seklyčia prisidėjo 500 dol. au
ka prie bendro paminklo lietu
vių kapinėse pastatymo, kuris 
puošia ne tik lietuvių sekciją, 
bet ir visas Crestview kapines. 

Retkarčiais auka yra skiria
ma ir lietuvių religinei šalpai. 

Šalia teikiamos medžiagi
nės paramos Moterų Seklyčia 
lanko sunkiai sergančias savo 
nares ir kitus asmenis ligoni
nėse. Užprašo šv. Mišias, mel
džiasi, pasiunčia užuojautas. 
Neužmiršta ir senelių prie
glaudų. 

Jungiasi ir į kultūrinį gyve
nimą. Turi dainos mėgėjų cho
relį, kuris kiekvieną sekmadie
nį gieda per šv. Mišias, atlieka 
programos dalį Vasario 16 mi
nėjime, kitose šventėse ir po
būviuose. 

Moterų Seklyčia puoselėja ir 
literatūrinę kūrybą. Seklyčios 
varduvininkių pagerbime bu
vo supažindinta su Bronės 
Martinienės veikalo 
and Reality" pirmąja dalimi. 
Vėliau jos abiejų tomų sutiktu
vėse, kurias ruošė bibliotekos 
vadovybė ir vietos rašytojai. 
Seklyčios narės savo keps
niais pavaišino visus daly
vius. Senelių pagerbime Kalė
dų p r o g a abu B r o n ė s 
Martinienės veikalus, padova
nojo miesto burmistrui, guber
natoriui, kongresmanui ir se
nelių bibliotekai. Šiandien 

CLASSIFIED ADS 
mfUOMOJAMA — FOB BENT 
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UNION PIER, MICHIGAN — savai
tėms ar mėnesiams išimom, butas: 5 
kamb. (4 miegami ir virtuve) ir 3 
kamb. (2 miegami ir virtuvė). Chica-
goj skambint tel. 312—737-2847. 

ISNUOM. 5 KAMBARIŲ BUTAS 
2-me aukšte nuo liepos 1 d. Pesinin-
kams. Marąuette Parke. Skambint — 
778-6678. 

IŠNUOMOJAMAS BUTAS 
prie vienuolyno, pirmam aukšte. 

Tel. — 484-8852 

I E Š K O D A R B O 

Moteris prižiūrės vyresnio amžiaus 
žmogų arba vaiką. Prašo skambint po 
7 va i vakaro — tel. 471-2406. 

P A R D A V I M U I 
• • • • • • • • . . » « • » » - . • - • • • • • « « 

PARDUODAMAS 1875 m. 2-JU DURŲ 
AMC MATADOR. 

Radijas, oro vėsinimas. Važiuotas 
41,000 mylių. Baltas su žaliu stogu. 
$1,500. Kreiptis teL 925-9827 i 

Hot Springs lietuvių moterų dainininkių chorelis. 
Iš k.: D. Vilimienė, L. Gudelienė, S. Stasiūnaitie-
nė, L. Tamošaitienė, O. Tamošaitienė, K. Sadaus

kienė, F. Dimgailienė ir akomponiatorė L. Died-
rich. 

prielankumą, Šeimininkėms BROCKTON, MASS. k MIŠIOS U2 TAIKĄ 
talkininkėms, talkininkams ir 
visiems atsilankiusiems. Įver
tindamos jos nuolatinį rūpestį 
ir darbą, pirm. L. Gudelienei 

Dreams Seklyčios narės įteikė dovaną. 
Šia proga L. Kazienės tar tas 
žodis linksmai nuteikė visus 
dalyvius. Sukaktuvinis minė
jimas, kuriame dalyvavo dau
giau šimto asmenų, baigtas 
vaišėmis. 

Dalyvė* 
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Lietuvos atsiminimai 
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 

MALDOS D I E N A 
U 2 LIETUVĄ 

Gegužės 12 d. 7 vai. vak. 
Maldos diena už Lietuvą, ten 
persekiojamą bažnyčią ir tau
tą. ALRK Moterų s-gos 15 kp. 
Maldos diena. Gausiai susi
rinko sąjungietės, parapiečiai. 
Šv. Kazimiero liet. parap. baž
nyčioje. Mišias aukojo ir pa
mokslą sakė kleb. kun. P. Ša
kalys. 

Gegužės 13 d. 7 v.v. iš 
Šv. Kazimiero par. aikštės pr-
cesija kalbant rožinį ėjo prie 
Fatimos Marijos šventovės, vi
siems giedant "Marija, Mari
ja" ir kitas Marijos garbei 
giesmes. Bažnyčioje buvo Šv. 
Mišios už taiką pasaulyje, 
Švenčiausiojo pagarbinimas, 
susirinkusių palaiminimas, 
vadovaujant kleb. kun. P. Ša
kaliui. 

M I 8 C E L L A N E 0 C S 

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
ii mūsų sandelio. 

COSMOS PABCELS EXPBES6 
2591 W. C9tk St , Chicago, H. 90629 

SIUNTINIAI 1 UETUVĄ 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
Muntiinmiiimniinmmniiimnnmiinn 
iniiiiiiiittiiiiniimMiiiMMiiimiiiiiiimi 
TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G LIRAS TV 
2846 W. 69 S t , teL 776.1486 
IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIHIIIIIIIlUUUUUIillUIllII 
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VICENTTY 67th & KEDVALE 
7 ROOM BRICK, 4 bedrooms, 2 pow-
der rooms, formai dining rm., finished 
basement, centrai air, flood control, 
plūs an oversized 2 car garage. Close 
to shopping, schools and transport'n. 

Cail after 5 — 797-6757 

<f 

pterų Seklyčia žymiai prisi- galim džiaugtis, kad ponios Mew Jersey, N«w York ir Conaecticut 
cHįjo prie Arkansas valstijos 
Fun Festival, LB apylinkės su
rengtos lietuvių tautodailės pa
rodos ir savo gamintų lietuviš
kų kepsnių pardavinėjimu. 
Pajamos buvo paskirtos LB 
B*t Springs apyl. išlaidoms 
apmokėti. 

1975 metais buvo suruoštas 
Velykinis stalas amerikiečių 
visuomenei ir saviems su įvai
riais kepsniais bei lietuvių tau
todailės (gintarų, lėlių ir droži
nių) parodėle. Šis dvi dienas 
trukęs įvykis buvo rodomas te
levizijoje ir aprašytas ameri-
kietiškoje spaudoje. 

1976 — "8 m. Seklyčia prisi
dėjo prie LB pastangų apmo
kėti Tautinių šokių grupės iš 
Chicagos atvykimo išlaidas 
pardavinėdama savo iškeptus 
skanumynus ir ruošdamas tau
todailės parodėles. 

Salia teikiamos materiali
nės pagalbos, moterys reiškia
si ir visuomeniniuoseįvy kiuose. 
Pasipuošusios tautiniais dra
bužiais dalyvavo JAV dviejų 
šimtų metų minėjimo eisenoje 
Hot Springs, Ark. 

-Per šį dešimtmetį yra 
papuošusios aštuonias Kalė
dų eglutes, pačių pagamin
tais lietuviškais šiaudinukų 
papuošalais. Dvi eglutės buvo 
papuoštos Hot Springs miesto 
savivaldybės pastate ir šešios 
Convention auditorijoje. Šalia 
to, kas penki metai paruošia 
tautodailės, gintarų, drožinių, 
lėlių ir audinių parodėles Hot 
Springs First Federal Savings 
taupymo patalpose. Šios paro
dėlės tęsiasi visą mėnesį ir yra 
gražiai aprašomos spaudoje. 

i 

Kasmet gegužės mėn., Moti
nos dienos minėjimui, apmoka 
vieną radijo valandėlę, tuo pri
s idedama prie LB radijo 
"Laisvės Varpai" programos 
išlaikymo. Kasmet piniginę 
auką įteikia seselėms, koply
čios altorių papuošimui Kalė
dų ir Velykų proga. 

50 dol. auka įteikta Bra
žinskams pagelbėti. Per Rau
doną Kryžių pasiuntė piniginę 
auką, drabužių ir kitų reikme
nų Vietnamo ir Kambodijos 
išvietintiem8 pabėgėliams. Pri
sidėta ir prie kun. Patlabos 
kuklaus įsikūrimo, koplyčios 
įrengimo, kryžiaus pastatymo 
ir vyskupo pavaišinimo. 

Martinienės veikalus įvertino lietuviams! 
ir Amerikos rašytojų sąjunga, 
o vietos rašytojai priėmė ją sa
vo nare. 

Per tą dešimtmetį Seklyčios 
gyvavimo metų jai vadovavo 
Liucė Gudelienė. Keitėsi tik iž
dininkės: J . Zdanienė pasi
traukė, M. Vaičaitienė — mirė, 
J. Ramienė — išvažiavo, A. In-
gaunienė ir L. Kazienė pasi
traukė. Dabar iždininkė yra V. 
Kiburienė. 

K M taatadieni i* WEVD Stotie* 
N«w York* nuo 8 Iki 9 vai. va.ka.ro. 
97.$ m«c. FM. Taipptt klausykitės 
"Muaic of Litnu&nia" programos kas 
trečiadieni, nuo 6:05 iki T:00 vai. 
•akaro, ii Seton Hali Universiteto sto-
Ues, *».S FM. (VTSOTJ) 

Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS 
234 Sunilt Drivs 

Watchunfc N. J. 07060 

T*t — (301) 7S3-MM 
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DABARTINĖ LIETUVIŲ KALBOS 
RAŠYBA 

Redagavo JUOZAS VAIŠNYS, SJ. 

Leidiniui medžiagą apie svetimųjų tikrinių vardų ra
šymą paruošė prof. dr. Antanas Klimas, o apie rašybą ir 
skyrybą ;— Juozas Vaišnys. Išleido JAV LB Kultūros ta
rybą 1982 m. Mecenatas — Lietuvių Fondas. 

Spaudė N. Pr. švč. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, 
CL Kaina su persiuntimu $3.85. 

M M t r i t U I 1 M I I 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsiu, grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, m5 W. 6Srd 

Chicago, IL 60629 
St. 

10% — 2 0 * — X0% pigiau mokėsit 
a i npdriuida Dttu ugnies ir automo
bilio pa» mus, 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

r^ 
Buvo perskaityti raštu gauti 

sveikinimai. Žodžiu sveikino 
LB Hot Springs apylinkės 
pirm. J. Artmonas, R. Katali
kų bendrijos tarybos pirm. P. 
Balčiūnas, Lietuvos Atgimi
mo sąjūdžio pirm. A. Bertulis, 
Lietuvių kapų koordinacinio 
komiteto pirm. T. Dambraus
kas, Balfo įgaliotinis V. Tamo
šaitis, "Leiskit į tėvynę" radi
jo programos vedėja S. 
Šmaižienė ir religinės radijo 
valandėlės vedėja D. Vilimie
nė. 

Meninę dalį atliko solistas 
Gintaras Aukštuolis. Moterų 
dainininkių chorelis sudaina
vo tris daineles. D. Vilimienė 
— 2 solo dainas ir L. Gudelie
nė su D. Vilimiene — duetą. 

Baigiant minėjimą, dr. Ki
burienė padėkojo kun. Patla-
bai, programos atlikėjams, vi
siems laiškais bei žodžiu 
sveikinusiems, dail. J. Kiburui 
už dekoracijas, T. Jankui už 
techninę pagalbą, seselėms už 

iimmiiimimiiminmiiimmmiimiiiiii 

RADIJO PROGRAMA 
N A U J A S L A I K A S 

Seniausia Lietuvių Radk programa 
Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WLYN, 
1360 banga, veikta sekmadieniais nuo 
8:00 iki 8:30 valandos ry*.o. 

Pradedant vasario 7 d., sekmadieny, 
turėsime programą du kartu sekma
dieniais: nuo 8:00 iki 8:30 vai. ryto ir 
nuo 4:30 iki 5:00 vai. popiet per tą 
pačią stot j WLYN 1360 banga AM 
Bus perduodama vėliausių, pasaulinių 
Žinių santrauka ir komentarai, muzi
ka, dainos ir Magdutės pasaka, šią 
jrograma veda Steponas ir Valentina 
Minkai. Biznio reikalais kreiptis j Bal-
tic Florists-gėlių bei dovanu krautuvę, 
502 E. Broadway, So. Bo»ion. Mass. 
02127. elefonaTs 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site taipgi dideli pasirinkimą lietuviš
kų knygų. 
muuuiuiiiiiiuuiiiiuiuujiuujuiiiuiuifi 
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LINKSMOS DAINOS IR ŠOKIAI 

Šios plokštelės dar daug kam yra nežinomos: Nr. 849 LINKSMIEJI BRO
LIAI — juoko iki aferų. Išpildė Jurgis Petrauskas ir Viktorą* Dineika, Kaina 
$6.00. Turinys 

n pusė plokštelės 
1. Studentiški dzinguliukai 
2. Seniau ir dabar — kupletai 
3. Miss Lietuva 
4. Vedybų stebuklas 
5. Amerikos lietuvių priėmimas 
8. Kumpiškiuose nuovadoje 

I pusė plokštelės 
1. Vilkelis — lietuviškas valsas 
2. Motulė mano — lėtas fokstrotas 
3.1-2-3 bir — kuplietai 
4. Polka jovolas 
5. Patarimai ūkininkams 
6. Aitvarų polka 

iiiiimiiiifiiiiiiuiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiii!! 

A. V I L I M A S 
^ M O V I N G 
\ Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų 
Tel. 376- 1882 arba S76-5996 
niniiiiiiiimiiiiiimniimnimiimiinuin 

M o v i N G 
a£RXNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei
dimai ir pilna apdraudė. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Teis*. — WA 5-8063 

inmiiinnumiiitHHimmiHtmir tfHitff 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namu pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedde Ave. — 778-2231 
WIIHHHIIHHHHMIHWtmMIIIIIMHHilM» 
2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. Brigh-
ton Parke. $39,500. Savininko paskola. 
2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. įreng
tas skiepas. 72-ra ir Campbell. $39,000. 
6 BUTŲ MŪRINIS. 4 maš. mur. gara
žas. $17,000.00. pajamų. Arti 64-os ir 
Kedzie Ave. 
2 SKLYPAI ARTI VANDENS. Hot 
Springs Village. 

Skambint 436-787? 
ŠIMAITIS REALT1 
2951 West 68rd Street 

M I Š O E L L A N E O C S 
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L© Rinkinys 
Lietuvių ir kitų įvairių šokių n dainomis. įdainavo A. sabaniauskas 

I pusė plokštelės 
1. Spaudos baliaus valsas 
2. Sutemų daina — tango 
3. Tu tik tu — anglų valsas 
4. Rudens pasaka — lėtas fokstrotas 
5. Nutilk, motule — tango 
6. Tai nebuvo meilė — tango 

II pusė plokštelės 
1. Rytiečių meilė — fokstrotas 
2. Nakties serenada — tango 
3. Alytė — tango 
4. Veltui prašysi — tango 
5. Kanarkų fokstrotas 
6. Ar atminsi, atsiminsi — anglų valsas 

Master Plumbing 
Ucensed, Bonded, Insnred 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
alektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS — 836-2960 

I pusė plokštelės 
1. Rose-Marie — lėtas fokstrotas 
2. Pasakykite, mergele — tango 
3. Sunku gyventi — valsas 
4. Pasaka — tango 
5. Varpų daina — tango 
6. Mano svajonė — valsas 

įvairiu iokių rinkinys. Įdainavo A. SabaniaoskM 
II pusė plokštelės 

1. Neliūdėk, motule — tango 
2. Kai smuiku groji — tango 
3. Siuntė motinėlė — anglų valsas 
4. Marių Marytė — anglų valsas 
5. Senjorita — linksmas valsas 
6. Saulėta diena — sentiment. valsas 

Nr. 1* 

Šokių rinkinys Nr. 19, kurie primins Lietuva, Palangą ir kitką. Įdainavo D. Dolskis 

I pusė plokštelės 
1. Čigonės akis — fokstrotas 
2. Leisk man — fokstrotas 
3. Kariškas vaizdelis — fokstrotas 
4. Palangos jūroj nuskendo mano meilė 
5. Su armonika į Braziliją — lengva muz. 

II pusė plokštelės 
1. Onyte, einam su manim pašokti 
2. Lietuvaitė — lengvas fokstrotas 
3. Sudiev, sudiev — liūdnas fokstrotas 
4. Aš myuu tave — sentimentalus fokstrotas 
5. Gegužinė — smagi polkutė 

Visos Šios plokšteles po $6.00. Gaunamos: 
D R A U G A S 

4545 W. 63rd Su, Chicago, Iu. 60629 
* Užsakant pridėti 50 c. u i kiekvieną plokštelę persiuntimui niinoie gyventojai 
moka 5% mokesčių. Užsakymui į Kanadą reikia pridėti po 1.75 pašto išlaidoms. 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, IU. 60632, tel. 927-5980 
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M. A. i i M K U S 
INCOMK f A X SERVICE 

NOTAItY PUBLIC 
4259 S. \1aplewood, tel. 254-7450 

T«lp pat daromi VEKTIMAI. 
GIMINIŲ lAkvIetlmal. pildomi 
PILIETTBfcS PRAŠYMAI ir 

.rltokl* blankai. 
iiiiimmrfnrmiiiniiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiii 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ ftfJŠITJ STOGUS 

Už savo darbą jrarantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
ARVYDUI KIETAI 

TH.: 434-9655 arba 737-1717 

XX amžiaus madona (paveikslas) 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų meno festi
valyje Los Angeles, Ca. ir Grand 
National Award Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Yor-
ke. Tai puošni dail. POVILO PUZ3-
NO monografija, kuri yra didelio 
formato ir talpina 28 spalvotas re
produkcijas. Kartu ir XX amžiaue 
Madona. Kaina su persiuntimu 27 doL 
Puiki dovana ir tinka bent kuriomis 
progomis įteikti bet kam: svetimtau
čiui ar lietuviui. 

Gaunama DRAUGE. 4545 W. 63rd 
St., Chicago, IL. Illinojaus gyventojai 
prideda $1.50 valstijos mokesčio. 

inmiwuimmmnmmiiuiimii?ntiinwt 

Apsimoka skelbtis dien. ..DRAUGE", 
ne-- jis plačiausiai skaitomas lietuvia. 
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
siems prieinamos. 

KURIAM GALUI MOKĖTI 
D A U G I A U ? 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
N U O $300 n a $1.000 

S 

• Chrysler LeBaron Medallion 
1 ^ 2-dr Coupe 

IAUEKAS MOTOR SAUS 
CHRYSLER • IMRRIAL 

FLYMOVTH • K CARS 
"U WTLL LDCB US*' 

4080Ar«Mr — VI 7-ISIS 

http://va.ka.ro
file:///1aplewood


Laiškas iš Jungt. Pabaitiečių komiteto 

8 
Venezuelos Lietuvių Jaunimo sąjungos tautinių šokių grupė 

Jungtinis Pabaitiečių komite
tas (Joint Baitic American Na
tional Committee) vėl šią vasa
rą suteikė progą estų, latvių ir 
lietuvių tautybės studentui at
vykti į Washingtoną aštuonioms 
savaitėms įsijungti į pabaitiečių 
reikalų politinę veiklą ir papil
dyti komiteto vykdomus darbus. 
Jungtinį Pabaitiečių komitetą, 
sutrumpintai JBANC, sudaro 
visų trijų tautų atstovai — Mai. 
do Kari (estas), Gunars Meie-
dovics (latvis) ir dr. J. Genys. 
Atidirbę JBANC būstinėje, sti-
pendininkai studentai praleis dvi 
savaites dirbdami su savo ati
tinkamomis tarybomis. 

Šių metų išrinktos stipendi
ninkės: Anita Kalni nš (latvė iš 
VVisconsino), Karin Raus (estė 
iš Virginijos) ir Daiva Barškė-
tytė iš Chicagos. Tuojau prie 
darbo pristatė Jaan Elias, ko
miteto visuomenės reikalų vedė
jas. Jis išaiškino mums, kad 
mūsų tikslas šią vasarą gerai 
susipažinti su Baltų komiteto 
reikalais ir suprasti, kaip komi
tetas veikia, siekdamas savo 
tikslo, būtent: iškelti Pabaltijo 

Į tautų išlaisvinimo svarbumą 

Venecuelos lietuviy jaunimas - laimėtojai 

Visos grupės buvo gerai pasiruo
šusios, todėl Venecuelos lietuviu 
jaunimas turi pagrindo didžiuo
tis savo pasisekimu. 

Pirmąją vietą festivalyje laimė
jo Asturias šokėjai, o antrąją — 
katalaniečiai. Aro Mažeikos va-

ĮAMŽINKIME LITUAN1CĄ 

I Festivalis parodė didelį šokė-
• jų talentą. Visi šoko darniai, leng-
j vai, patraukliai, o dešimtį tūks-

metŲ gegužės 23 dieną įvy- j dovaujama Caracas lietuvių jau-i tančių žiūrovu padėjo užkariauti 
kusiame trečiajame Tautinių šo- j n imo tautiniu šokiu grupė, plo- j ju entuziazmas ir negęstanti jau
kių festivalyje lietuvių jaunimo I j imams nenutylant, nusinešė tre-: na tviska šypsena. 
šokėjai pelnytai laimėjo trečią- j čiąją premiją su "Gyvataru". Į; Ta proga buvo surengtas tau-
ją vietą. Festivalyje dalyvavo sep-j laimėtoju grupę įėjo Elena Am-' tiniu kostiumų konkursas, kurį 
tyniolika tautinių šokiu grupių. Į brazevičiūtė, Elena Baronaitė, laimėjo ukrainiečiai. 

2ivilė Rodriguez, Sandra Saldu- Festivalį organizavo praeitais 
tytė, Monika Nelsaitė, Aldona, metais pirmą premiją laimėjusi 
Regina ir Dalia Šulcaitės, Petras vengru grupė, o ateinančiais me-
ir Antanas Baronai, Ričardas tais jį organizuos Asturios tauti-
Korsakas, Humberto Rodriguez, niu šokiu grupė. 
Luis, Jonas ir Linas Rosales iri Be suminėtųjų grupių, festiva-
pats grupės vadovas, Venecue- lyje dalyvavo latviai, Canaru sa
los Lietuviu Jaunimo sąjungos, lu šokėjai, kroatai, galai, vengrai, 
pirmininkas Aras Mažeika. Repe-1 graikai, portugalai, meksikiečiai, 
ticijos vyko vakarais ir naktimis.; italai, baskai, kolumbiečiai, ukrai- Į 
Jūratės Statkutės de Rosales na-' niečiai lusitanečiai ir venecue-
muose ir jos globoje. , liečiai. V- Utenis 

Amerikos valdžiai ir visuomenei. 
Komitetas palaiko ryšius su se
natoriais, kongresmanais ir ki

tais valdžios pareigūnais, su ku
riais mes turėsime progos susi
tikti. Pavyzdžiui, šią savaitę 
aplankysime kelis valstybės de
partamento skyrius — Human 
Rights and Humanitarian Af-
fairs, Comrnission on Security 
and Cooperation ir Europe, sa
vo valstybės kongresmanus ir 
senatorius, Amerikos Balsą ir 
Radio Free Europe — Radio Li
berty. Prieš mums atvykstant, 
buvo dedamos pastangos pra
vesti rezoliuciją paskelbti bir
želio 14 dieną "Pabaitiečių die
na". 

Taip pat visoms stipendinin
kėms bus gera proga susipažin
ti su kitų tautybių jaunimu, jų 
veikla ir organizacijomis, kurios 
dirba darniai ir jungiasi pasiek
ti vieno tikslo. 

Daivos Barškėtytės algą ir iš
laidas apmoka Amerikos Lietu
vių Taryba. 

Daiva Barškėt ytė 

ALGIRDAS GUSTAITIS 

Algis Trakys ir 
Taksiukas Šleivys 

Nutikimai Lietuvos kaime 

m dalis 
ŽUVININKAI 

Didelio formato, 32 psl. Ilius
travo dail. Jina Leškienė. Išlei
do JAV LB Švietimo taryba 

DRAUGAS, antradienis, 1982 m. birželio mėn. 22 d. 

Illinois universiteto agrikul
tūros padalinio dekanas dr. V. 
L. Bentley paskirtas JAV Agri

kultūros sekretoriaus pavaduo
toju mokslo ir švietimo reika
lams. 

įvairiais reikalais galima rašy
ti Lithuanian Cathoiic Academy 
of Sciences, 555 — 68 Ave-, St 
Petersburg Beach, Fla. 33706. 
Galima vartoti prisiųstus vokusi1 9 8 1 m- Kaiua- s u persiuntimu 
laiškuose aukoms duoti. Aukos j $2-95-
prašomos suvažiavimo išlaidoms j Užsakymus siųsti: 
padengti. Parašysime dažniau,, DRAUGAS m 5 w 6Srd s t 
kaip sekasi pasiruošimo darbai. Chicago, IL 60629 

J. B. 

Dažnai po laiko gailimės, k a d 
tik dėl savo nerangumo ii- ryž to 
globos neįvykdėme vieno ar kito 
užsibrėžto plano ar sumanymo. 
Retkarčiais numojame ranka į 
svarbų dalyką, net rimtai j o 
nepasvarstę. Ne kar tą pava rg 
dama, dar darbo nepradėję. 

Neatkreipėme reikiamo dėme
sio iki šiol įrašyti Lituanicos 
vardą Amerikos pašto ženkle. 
Jei anūsų prašymas būtų iš
klausytas ir pašto valdyba iš
leistų tokį sukaktuvinį ženklą, 
tai ne tik S. Dariui ir S. Girėnui 
būtų pastatytas š imtmečiams 
išliekantis paminklas, bet l iktų 
ir mūsų ateivių įmintas pėdsa
kas- Amerikoje. 

Amerikos pašto valdyba mū
sų prašymą dar kar tą sva r 
stys, tikriausiai — paskutinį. 
Tegu nelieka nė vieno tautiečio, 
kuris neparašytų pašto virši
ninkui ar ženklų komitetui nors valdybos leidimus ir vietinė Cle 
ir porą eilučių. Jei mūsų reikalą velando administracija lietuvių j 
jau parėmė keli senatoriai ir ke- projektui labai palanki, 
lios dešimtys kongresmanų. t a i j Taip pat gauta architektų — 
mums visiems reikia kuo s k u - ' statybininkų firma, kuri ruošia 
biau veikti ir parodyti daugiau j brėžinius ir finansinius apskaičia-

LIETUVIŠKOS SODYBOS STATYBA 
Federalinė valdžia per HUD: kos vietovių. 82 vienetu tarpe da-

administraciją Clevelande pasky-f lis bus vieno ar dviejų miegamu-
rė 3,450,000 dol. sumą 82 vie-' 
netų sodybai pastatyti. Pinigai 
bus skiriami tiems, kurie tiksliau
siai išpildys HUD adminis-
tarcijos reikalavimus-

Nežiūrint, kad tam projektui 
gauti yra daug įvairių formalu
mų, JAV LB socialinių reikalų 
taryba, vadovaujama dr. Antano 
Butkaus, ruošia projektą senelių 
lietuviškos sodybos statybai. Jau 
jie turi 5 akrų sklypą rytiniame 
Clevelando priemiestyje arti 
kiautuviu rajono ir viešo trans
porto. Sklypas šiam projektui 
tinkamas, nes gavo visus miesto 

Mylimam broliui 

A. f A. VYTAUTUI STANKEVIČIUI 
Kanadoje mirus, 

klubo narį ZIGMĄ STANKŲ su ŠEIMA bei kitus 
GIMINES užjaučiame ir kartu liūdime. 

EAST CHICAGOS MEDŽIOTOJŲ 
MEŠKERIOTOJŲ KLUBO 

VALDYBA IR NARIAI 

jų butai, kuriuos galėtų nuomo 
ti tie, kurie yra pakankamai stip
rūs patys save apžiūrėti. Taip pat 
bus kambarių su daline *:r «u pil
na priežiūra ir maistu- Namuose 
bus daktaras, slaugės ir kiti reika
lingi pareigūnai. 

Bus dedamos pastangos pana
šius projektus įgyvendinti ir ki
tose kolonijose, kur gyvena dau
giau lietuvių. 

Vytautas Kutkus 

LIETUVIAI 
FLORIDOJE 

St. Petersburg, Fla. 
RUOŠOS DARBAI 

AKADEMIJAI 

savo pastangų. Pavieniai asme
nys ir visų organizacijų valdy
bos teparašo laiškus pašto val
dybai. Tegul kreipiasi į savo 
valstijos gubernatorius, senato
rius, kongresmanus, miestų t a 
rybas, mokyklų vadovybes ir į 
kitus įtakingus asmenis, prašy
dami paramos S. Dariaus i r S. 
Girėno sukaktuvinio ženklo rei
kalu. Pagalvokime. įsisąmonin
kime, supraskime svarbų reikalą. 

The Citizen's Stamp Advisory 
Committe. 

U. S. Postai Service. 
VVashington, D. C. 20260. 
arba 

Lapkričio 25 — 28 dienomis 
suvažiuos Lietuvių Katalikų 
mokslo akademijos nariai. Posė
džiaus Dolphin Resort motelyje 

vimus veltui, iki gausime lėšas. 
Gavus projektą, HUD tam reka-
lui skiria 40,000 dol. 

JAV LB krašto valdyba iš Lie
tuviu Fondo skolinasi 25,000 dol,,! prie plataus, gražaus pliažo. To-
nes, dalyvaujant šio projekto j mis dienomis vyks tarptautinių 
varžybose, HUD reikalauja tokioj knygų bei meno paroda. Paro-
užstato. Projekto negavus, visi j dos atidarymas ir svečių supažin-
pinigai tuojau grąžinami. Taip-' dinimas bus suvažiavimo išvaka-
gi JAV LB krašto valdyba, Lie-1 rėse, lapkr. 24 d. Todėl pataria-
tuvių Fondas, Clevelando mies-|ma rezervuoti kambarius mote
to burmistras ir kitos organizaci-' lyje nuo lapkričio 24 d. popiečio 

Skubiai veikime šiandien, nes j jos duoda šiam reikalui rekomcn- ligi 28 d. vidurdienio. Bet papras-
rytoj bus per vėlu. Siuskime laiš- j dacijas. tai Padėkos dienos savaitgalis 
kus šiais adresais: Visus formalumus reikia su- yra saulėtas, šiltas ir turistų su

tvarkyti iki š. m. birželio 30 d. i važiuoja daug. Visi dar maudosi 
Maždaug trijų mėnesių laikotar-. jūroje, 
pyje paaiškės, ar lietuviai gaus šį 
projektą. 

Tad konkretūs JAV LB Socia
linių reikalų tarybos darbai gali 
pradėti realizuotis po dviejų me
tų nuo jos įsteigimo, taigi anks
čiau, negu bent kas tikėjomės. 

SŪNUI 

A f A. JONUI NEVARDAUSKUI 
tragiškai žuvus, 

tėvus ALEKSA ir ELENĄ NEVARDAUSKUS 
su SEIMĄ ir kitus GBUNEjS nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime. 

JUOZAS IR MARTHA JURKŠAIČIAI 
OSVALD SCHNEIDER 

^•lliilllllllllllllllllllllllillllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliilllll^ 

1 PAŽINKIME MAŽĄJĄ LIETUVĄ | 
| (JOS 4009 METŲ ISTORIJĄ) = 
= Prof. dr. Povilo KvSnerio studija apie Mažąją Lietuvą: "Pietry- B 
5 čių Pabaltijo etninė praeitis", išleista Sovietų Mokslo Akademijos. E 
E Vertė A. Tenisonas. Gausiai iliustruota su keletą žemėlapių. Istoriko S 
= Sauliaus Girniaus plati anglų kalba santrauka (Summary). 224 psl. kie- E 
3 tais viršeliais. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Išleido: Liet. Miškininkų s 
E Sąjunga Išeiv. Kaina su persiuntimu $10.90. 111. gyv. primoka 50 centų E 
E (taksų). Užsakymus siųsti: "DRAUGAS", 4545 W. ttrd S t , Chicago, E 
E 111. 60629. | 
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Jau i š € j o 
IŠVEŽTŲJŲ LIETUVIŲ SĄRAŠAS 

STALINO TERORAS 1940-1941 
Sudarė LEONARDAS KERU LIS 

The Honorable William 
F. Eolger 

Postmaster General 
U. S. Postai Service 
VVashington, D. C. 20260. 

J . 2 . 

Turint laiko, kodėl neatosto
gauti visą savaitę, ar daugiau? 
Kambarių kainos suvažiavimo 
dalyviams tik 40 doleriu nakčiai 
(keturiems asmenims). Restorano 
kainos žemos. Skersai kelio krau
tuvių daug Dolphin plazoj. Zo-

Toje lietuviškoje sodyboje ga-, džiu, Akademijos suvažiavimas 
lėtu gyventi lietuviai ne tik iš vyks parankioje vietoje. Laukia 
Clevelando, bet ir iš kitu Ameri-i me svečiu. 

!l| 

Jvadą lietuvių, anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis paraše 
DR. VYTAUTAS VARDYS. Oklahomos universiteto politinių mokslų 

f\ profesorius. 
Išleido Pasaulio lietuvių archyvas. Finansavo Lietuvių Bendruo

menės JiAV Krašto valdyba — Visuomeninių reikalų taryba. 
Sąrašas apima 19,285 vardus iš bendro 34,000 išvežtųjų per pir

muosius 1941 birželio 14-21 trėmimus. Tokio sąrašo iki šiol neturėjom. 
Autorius žinias *inko iš visų pi įeinamų šaltinių ir liudininkų 

daugiau negu 30 metų. Kiek yra žinoma, sąraše nurodytas ir tolimes
nis išvežtųjų ir jų šeimų Ūkimas. 

Knygc yra didelio formato, 10" x 8", kietais viršeliais, 
>20 puslapių Kaina su persiuntimu $21.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, hH5 West 6Srd Street, 

Chicago, lUinois 60629 
niinois gyv. dar prided* $1.20 valstijos mokesčio. 

A. f A. JONAS POD2IUKAS 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė birželio 20 d., 1982 m., 4:10 vai. popiet, sulaukęs 63 m. 
Gimė Lietuvoje, Kražių valse., Gedminų kaime. Augo Pašiau

šėje. Amerikoje išgyveno 32 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Veronė Taoras su vyru Juo

zu; Kanadoje brolis Julius Podžiukas su šeima; Lietuvoje brolis 
Kostas Podžiukas su žmona, ir mirusios sesers a. a. Stefanijos vy
ras ir vaikai; kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas antradienį, nuo 1 iki 9 vai. vak. Mar
ąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
birželio 23 dieną. Iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. 
Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Nuoširdžiiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: SESUO, BROLIAI ir GIMINES. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476-2345. 

A. f A. 
KONRADUI PASKUI mirus, 

jo žmoną ALBINĄ, sūnų RAIMUNDĄ ir kitus 
GIMINES nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū
dime. 

MAGDALENA IR STASYS VITKAI 
ELENA IR VLADAS VAŠKELIAI 

St. Petersburg, Florida 

Mylimam broliui 

A. f A. VYTAUTUI STANKEVIČIUI 
Kanadoje mirus, 

A.L.B-nės East Chicagos apylinkės narius brolį ZIGMĄ 
STANKŲ, seserį JANINĄ PETRAITTENE ir jų ŠEIMAS 
bei kitus GIMINES užjaučiame ir kartu liūdime. 

APYLINKĖS VALDYBA IR NARIAI] 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

46Q5-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas - - YArds 7-1741-2 

LAIIX)TUViy DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Martai 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir S0N0S 
2424 W. 69th STREET Ttol. REpoblic 7-121S 
11028 S<mthwest HiKhw»y, Palos HlUs- IU. 7>L 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfsyette 3-5572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STRTET TeL YArds 7-1S11 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 SO. Stth AVE* CICERO, EUL TeL OLympie 2-1003 

: 



DRAUGAS, antradienis, 1982 m. birželio mėn. 22 d. 

X Minint poeto a, a, preL Jo
no Mačiulio - Maironio mirties 
50 metų sukaktį, metinių išva
karėse, birželio 27 d., sekmadienį 
Švč. M Marijos Gimimo par. 
bažnyčioje 10:30 vai. bus šv. Mi
šios už jo sielą. Giedos parapi
jos choras ir sol. Alvina Gie
draitienė Maironio sukurtas 
giesmes. Iškilmėmis rūpinasi K. 
Skaisgirys. 

X Illinois universiteto Chica-
goje lietuvis studentas ar stu
dentė, kurie norėtų nuo rudens 
keletą valandų j dieną dirbti 
slavų skyriaus raštinėje, kuo 
greičiau skambinkite sekretorei 
Vera Shack, tel. 996-4412. 

X Dabarties Sėtuvių išeivijos 
svarbius uždavinius rugsėjo 19 
d. Jaunimo centre nagrinės dr. 
Juozas Girnius, dr. Domas Kri
vickas ir žurn. Vytautas Meš
kauskas. Bus svarstomi lietuvių 
išeivijos politiniai klausimai, 
jaunimo reikalai, lietuvybė išei
vijoje, ryšiai su ok. Lietuvos 
žmonėmis ir kt. Svarstybas or
ganizuoja dr. Leonas Kriauče-
liūnas, Altos Visuom. reikalų 
pirmininkas. 

X Mary Auna Gerčius R. N., 
ALRK Moterų sąjungos 46-tos 
kuopos narė, gegužės mėnesį 
buvo išrinkta Council of Catho-
lic Nurses of the Archdiocese of 
Chicago pirmininke. 

X Tomas C. Hynes, Cook 
apskr. asesorius, praneša, jog jo 
įstaigos miesto centre (118 N. 
Clark St.) tarnautojų tarpe yra 
ir lietuvių. Tad. reikalui esant, 
galima nebijoti kreiptis lietu
viškai, šiuo metu įstaiga iš-
siuntinėje blankus vyresniųjų 
gyventojų daliniam atleidimui 
nuo nuosavybės mokesčių. Dau
giau informacijų galima gauti 
aplankant įstaigą ar skambi
nant tel. 443-6151 ir prašant 
lietuviškai kalbėti Senior Ho-
mestead Exemption reikalu. 

X Rašyt. Juozas Toliušis, Chi
cago, UI., dr. Violeta Kelertienė, 
Richland Center, Wisc., Vytau
tas Paulionis. Chicago, BL, ap
lankė "Draugą" ir įsigijo nau
jausių leidinių. 

X Elzė Jankutė, Toronto, Ka-

X Dr. Petras Kisielius, PLB 
seimo rengimo komiteto pirmi
ninkas, birželio 19 d. sukvietė 

1 posėdį Nainių namuose, Lemon-
j te, aptarti skubesnius darbus. 
Nors seimas bus tik 1983 m., bet 

j kai kurių kraštų delegatų išrin
kimas gali sudaryti sunkumų. 
Buvo padiskutuoti įvairūs su sei
mo rengimu susiję klausimai. 
Posėdyje dalyvavo dr. P. Kisie
lius,, PLB vald. pirm. V. Ka-
mantas, "Pasaulio Lietuvio" 
red. Br. Nainys,kun. J. Borevi-
čius, inž. K. Dočkus, B. Nainie
nė, J. Šlajus ir St. Džiugas. B. 
Nainienė posėdžio dalyvius pa
vaišino. 

X Kun. Vytautas Bagdonavi
čius, Lietuviškos Knygos klubo 
vedėjas, ir kun. Juozas Budzei-
ka šiandien išvyksta trijų savai
čių poilsiui i r aplankyti savo ar
timuosius. Kun. V. Bagdanavi-
čius grįš liepos 10 d., kun. J. 
Budzeika — liepos 14 d. 

x Danguolė Variakojytė lai
mėjo premiją už geriausius fo
tografijos darbus pirmojoj me
tinėj Loop kolegijos meno pa
rodoj, vykusioj po atviru dan
gum State gatvėje gegužės 15 
—16 d. Variakojytės meną tei
giamai vertino keturių dailinin
kų ar dailės profesorių vertini
mo komisija. 

X Dr. Marija Gimbutienė iš 
Calif ornijos atvyksta į IX Litua
nistikos seminarą Ohio valstijo
je dėstyti kursą apie lietuvių 
proistorę ir mitologiją. Semina
ras vyks rugpiūčio 8—22 die
nomis. Rengia P U S Ryšių 
centras. 

X Rašytojas Algis Budrys 
žada atvykti į jaunųjų Ateitinin
kų sąjungos vasaros stovyklą 
Dainavoje ir pabendrauti su 
stovyklaujančiu jaunimu. 

X Raimondo Pečiulio ir Biru-

IŠ ARTI IR TOLI 

Rašytoja B. Pūkelevičiūte su Kr. Donelaičio aukšt. mok yklos mokiniais gegužės 22 d. Iš kairės 
A. Jasaityte, R. Gaižutyte, V. Kriščiūnaite, A. Gražyte, V. Vieraitytė, R. slapkauskaitė, D. Kiliutė 

Nuotr 

J. Antanaitytė, 
ir A. Tamulaitis. 

J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
KUN. J . SAKEVIČIAUS 

JUBILIEJAUS IŠKILMES 
Londono, Anglijoje, l ietuvių 

parapijos klebono tkun. J . Sake -
vičiaus, MIC, auksinis kunigys
tės jubiliejus buvo a t š v ę s t a s 
gegužės 20 d. Švč. M. Mar i jos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
jubiliatas aukojo šv. Mišias , 
koncelebruojant kun. D. P e t r a i 
čiui, svečiui iš Romos, k u n . A . 
Zakarauskui, kun. V. Rimšeliui 
ir kan. V. Zakarauskui. P a - j 
mokslą pasakė klebonas kun . A- į 
Zakarauskas, iškeldamas kuni
gystės auką Per šv. Mišias 
giedojo J . Vaznelis, va rgona i s 
palydint A. Eitutytei. 

Pagerbimo banketas vyko Lie 
tuvių Tautiniuose namuose. P r a 
dėjo rengimo komiteto p i rm. L,. 

tės Ignatavičiūtės užsakai eina Jaras, pakviesdamas kun. A. Za-
Švč. M. Marijos Gimimo para- j karauską pravesti minėjimo p r o -
pijos bažnyčioje. R. Pečiulis 
yra iš Indianos, tenykštės ben
druomenės uolus veikėjas, B. 

gramą. 
Invokaciją sukalbėjo k u n . V. 

Rimšelis, marijonų provinciolas. 
Ignatavičiūtė buvo Venecueios' Susirinkę svečiai sugiedojo " l i 

kėjo jubiliatas kun. J. Sakevi-
čius. 

Užbaigos maldą sukalbėjo 
kan. V. Zakarauskas. Pagerbi
mo bankete dalyvavę kunigai su
giedojo "Ad multos annos". 

Šį minėjimą surengė komite
t a s : pirm. L. Jaras,J. Danilevi
čienė, A Katelienė, Z. Vaičiū
nienė ir kan. V. Zakarauskas. 
Bažnyčią ir salės stalus dailiai 
gėlėmis išpuošė K. Kuraitytė. 

J. Pr. 

NEEILINE LIETUVIŲ 
LITERATŪROS PAMOKA 

Kr. Donelaičio aukšt. mokyk 

maną "Aštuoni lapai", nes ši 
knyga turėjo sėkmingiausią ke
lionę. Kodėl taip atsitiko, rašy
toja negalėjo paaiškinti. Visos 
"Aštuonių lapų" knygos iš kar
to buvo išparduotos. Jausda
masi skolinga skaitytojams, pa
mėgusiems "Aštuonis lapus", 
paraše naują romaną — "De
vintą lapą". 

Pasakojo apie savo naujau
sios knygos "Marco Polo Lietu
voje" greitą pasirodymą spau
doje. 

Rašytoja ragino mokinius 
rasti laiko skaityti knygas, nes 
tada žmogus nesijaus vienišas. 

Aukštesnieji Lituanistikos 
kursai Toronte šiemet išleido 
dvyliktą mokslą baigusių abitu
rientų. Kursai buvo dėstomi 
gimnazijoms užskaitams gauti 
lygyje. Buvo dėstoma lietuvių 
kalba ir literatūra, Lietuvos is
torija ir visuomenės mokslas. 
Pirmaisiais mokiniais baigė ir 
premijas gavo A Sendžikaitė, G. 
Šaltmiraitė, B. Abromaitytė ir 
Z. Prakapaitė. Taip pat baigė 
mokslą ir gavo pažymėjimus: R 
Budrys, A Gvildys, R Kamai-
tytė, P. Karosas, L. Keršytė, E. 
Labuckas, M. Spūdaitė ir A 
Venclovas. Aukštesnių Litua
nistikos kursų vadovas yra An
tanas Rinkūnas, mokytojauja G. 
Pauliukonienė ir V. Matulaitis. 

— Skautu stovykla, rengia
ma rugpiūčio 7-21 d., šiemet 
bus didesnė, nes minimas Romu
vos dvidešimtmetis. Stovyklos 
rengimo komitetui vadovauja 
Algis Senkus. Rugpiūčio 14-15 
dienomis bus iškilmės sukaktims 
paminėti — 60 metų jūrų skau
tų veiklos ir 20 metų stovykla
vietės įrengimo. Organizatoriai 
prašo svečius prisidėti ir atvy
kus pasinaudoti svečiams skirtu 
plotu. 

los 8-ji klasė nekantriai laukia į lenkėjo mokiniams pamilti 
knygą. 

Dėkojame rašytojai R Pūke-
levičiūtei ir klasės auklėtojai R 
Kučienei už paskutinę lietuvių 
literatūros pamoką, kurios mes 
visi ilgai neužmiršime. 

Ramunė Gaižutyte. 
Kr. Donleiačio aukšt. 
m-los, 8 kL mokinė 

lietuvių darbuotoja 
X Sol. Laima Stepaitienė, Ar-

lington Hts., m., buvo atvykusi 
į "Draugą" ir nusipirko įvairių 
leidinių už didesnę sumą. Solis
tė L. Stepaitienė yra įdainavusi 
ir išleidusi lietuvių liaudies dai
nų ir operos arijų plokštelę, 
kurią galima gauti ir "Draugo" 
administracijoje. 

X Sofija Vedeika, New Port 
nada, buvo atvykusi į Chicagą | Dichery, Fla., atsiuntė 10 dol. 

auką. Po 7 dol.: Aleksandras 
Nelsas, Fullerton, Gal., Vytas 

ir nusipirko naujausių leidinių 
x Bronius Tiškus, Collinsville, 

DL, pratęsė prenumeratą ir kar
tu atsiuntė 10 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Labai 
ačiū. 
. X Dr. A. Kisielius, Sidney, 
Ohio, Alfonsas Pivoriūnas, Ont., 
Kanada, M. Kudirka Ont., Ka
nada, Vincė Bau(ža, Chicago, 
111., Juozas Liutikas, Burbank, 
UI., visi įvairiomis progomis at
siuntė po 5 dol. aukų. Labai 
ačiū. 

x šiais metais, baro reikalus 
per JAV LB Vidurio Vakarų 
Apygardos Lietuvių Dienos ge
gužinę, birželio 27 dieną, tvarko' 
Marąuette Parko apylinkė. Apy
linkės pirmininkė Birutė Vinda-
šienė, su valdybos nariais ir 
apylinkės gyventojais, sparčiai 
dirba ir organizuoja reikalus. 
kad viskas gerai pasisektų ir 
pelno būtų nemažai. (pr.). 

X Dr. Jonas ir Jonė Valaičiai 
rengia savo šeimos dailės kūri
nių rinkinio pristatymą Galeri
joje. 744 N. Wells, Chicago, UI., 
kurioje bus išstatyti ankstyves
nieji dailininkų: Viktoro Petra-

-31 
mokslo metų pabaigos ir atsi
sveikinimo su mokykla. Klasės 
auklėtoja mokyt. R Kučienė pa
darė mums vėl staigmeną gegu
žės 22 d., pakviesdama rašytoją 
Birutę Pūkelevičiūte. Mums bu
vo labai įdomu išgirsti iš pačios 
rašytojos pasakojimą apie jos 
kūrybą, rūpesčius ir vargus, 
ruošiant naują knygą skaityto-giausių metų". _ 

Po pietų kun. A. Zakarauskas I J a m s - B - Pūkelevičiūte labai 
pirmiausia perteikė Šv. Tėvo p a - ' nuoširdžiai ir įdomiai mums pa
laiminimą ir perskaitė a t s i ų s t u s I šakojo apie jos kūrybos pradžią, 

Biliūnas, Juno Beach, Fla., Pra
nas Joga, Akron, Ohio, Stasys 
Dimgaila, Hot Springs, Ark. Vi
siems nuoširdus ačiū. 

X Albinas Dzirvonas, Chica-
co, UI., visuomenininkas, pratę
sė "Draugo" prenumeratą su 
10 dol. auka. Nuoširdžiai dė
kojame. 

X Marija Ročkienė, Petras 
Giedrimas, Kazys Marcinkus, 
Mykolas Ančerys, Marija Sta-
šaitienė, Chicago, UI., Bruno 
Lukas, Lemont, UI., Juzefą Ur
bonas, Cicero, BDL, visi įvairiomis 
progomis atsiuntė po 5 dol. au
kų. Labai dėkojame. 

X Atsiuntė po 3 dol.: J. Zin-
kus, Antanas Matyžius. Po 2 
dol.: J. Jasminas, O. Adomaitie
nė, E. Vilimaitė, Genė Oksas, J. 
Kiaušas ir Olga Sprindžiukas. 
Labai ačiū. 

X "Ūkis" bendrovės akcinin
kų visuotinis susirinkimas įvyks 
birželio 23 d, trečiadienį, 7:30 
vai. vak. Birutės ir Igno Navic
kų namuose, 11 S. 649 Carpen-

sveikinimus. Sveikino vysk . V. 
Brizgys, telegrama iš Maskvos 
kurso draugas kun. St. Mažeika, 
teta iš Argentinos Anelė š e m -
bergienė, d r. A Lukienė iš To
ronto, kun. St. Raila, M. i r V. 
Tamulaičiai, Balfo pirm. M. R u 
dienė ir Rudžių šeima, A . ir St. 
Sakevičiai, G. ir D. Sakevičlai, 
dr. V. ir V. Rėkliai, A . ir D. 
Baltučiai, P. ir A. Normanta i , 
ses. Aloyza iš Putnamo. 

Dr. J. Starkus išsamiai nu
sakė jubiliato gyvenimą i r da r 
bus, įvertindamas jo pasiaukoji
mą. Marijonų vardu sveikino 
kun. V. Rimšelis, Anglijos lietu
vių vardu — J. Jokubka, gimi
nių vardu D. Dumbrienė, g im
nazijos mokslo draugų va rdu 
— dr. K. Dabrila, draugų v a r d u 
— kun. J . Urbonas. Sveikinu
sieji pažymėjo jubiliato kuni 
gišką uolumą ir nuoširdų lietu
viškumą. Meninę programą at
liko pianistas M. Motekaitis. 

vičiaus, Romo Viesulo, Vytauto ^ S t " L e m o n t ' D L ( a k ) ' 
Igno. Ados Sutkuvienės, Zitos x S t Garimu- Memortafo, Inc., 
Sodeikienės ir Vlado Meškėno Į S914 W. 111 St. (1 blokas nuo 
kūriniai. Priėmimas įvyks bir- 6v. Kazimiero kapinių), telef. 
želio mėn. 25 d., 7:30 vai. vak. 2SS-6385, seniausia lietuvių pa-
Visi kviečiami atsilankyti. Pa- ] minklų bendrovė ir dirbtuvė. Di-
roda tęsis nuo birželio mėn. 22 džiausiąs pasirinkimas. Nelso-
d. iki birželio 27 dienos, (pr.). I n*s ir Dūlys savininkai (ak.). 

Tad ji ir nebando savo romanų 
padaryti istorinės kronikos pa
sakojimais. Rašytoja mums pa
pasakojo apie jos sukurtą ir re
žisuotą filmą - pasaką "Aukso 
žąsis". Šis pastatymas parei
kalavo daug darbo ir lėšų. 

Rašytoja apsisprendė daugiau 
dėmesio kreipti prozos kūrybai 
negu poezijai, nes prozos žanre 
rašytojas turi daugiau laisvės ir 
galimybių fantazijai pasireikšti. 
Rašytoja mielai atsakė į visus 
mūsų klausimus. Ji pastebėjo, 
kad kūriniai jai yra brangūs ir 
mieli, nes tai dalis jos gyvenimo. 

Savo parašytas knygas B. 
Programos atlikėjams, svei-: Pūkelevičiūte prilygina vaikams, 

kintojams, svečiams, reng imo kurie iškeliauja į pasaulį. Savo 
komitetui jautriu žodžiu pade- laimingiausiu "vaiku" laiko ro-

bandymą rašyti eilėraščius ir 
vėlyvesnę kūrybą. Ne vienas 
iš skaitytojų jai prikišo, kad au
torė nutolsta nuo tikrovės. J i 
mums aiškino, kad pusė jos 
knygos veikėjų ir veiksmo y ra 
jos vaizduotės išdava. Rašytoja 
tur i pilną teisę žiūrėti į daik
tu s ir į žmones, kaip jai geriau I das, kurių metu visos jo ir visų 
t inka rašomos knygos idėjai, j susirinkusiųjų maldos buvo skir-

BIRŽELIO ĮVYKIŲ 
MINĖJIMAS LEMONTE 

Nepaprastai gražų sekmadie
nio rytą iš Chicagos skubėjo 
Lietuvių Fronto bičiuliai ir jų 
draugai į Lemontą, kur birže
lio 13 d. visi rinkosi į De An-
dreas koplyčią pamaldoms 12 
vai. 

"Ateities" redaktorius kun. 
Kęstutis Trimakas laikė pamal-

Onos Pranckevičiūtės Globos namų pašventinimo iškilmėse. Pirmoj eilėj 
vidury — Ona Pranckeviciūtė, dešinėje — Juzė Šimaitienė. 

Nuotr. V. Simaičio 

tos i Sibirą išvežtiems ir nukan
kintiems mūsų broliams. Daug 
gražių minčių kun. K. Trima
kas pateikė šiai progai pritai
kytame pamoksle. Per pamal
das skambėjo lietuviškos gies
mės, giedamos visų susirin
kusių. 

Po šv. Mišių visi rinkosi į 
Ateitininkų namus specialiam 
paminėjimui, šių namų patal
pos vos sutalpino gausiai susi
rinkusius minėjimo dalyvius. 
Liet. Fronto bičiulių Chicagos 
sambūrio pirm. Juozas Baužys 
atidarė trumpu žodžiu šį reikš
mingą paminėjimą. 

Dr. Petras Kisielius skaitė 
gerai paruoštą ir aktualią pa
skaitą, kurioje iškėlė šio minėji
mo dvejopą reikšmę. 

Dauguma mūsų organizacijų 
šia proga prisimena vien tik 
tragiškuosius trėmimus į Sibirą, 
o užmiršta kitą įvykį, būtent 
1941 m. sukilimą ir Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą, 
nors ir trumpam 6 savaičių lai
kotarpiui, šis sukilimas tuo 
reikšmingesnis, kad jame masiš
kai dalyvavo visa tauta ir žu
vusių aukų skaičius buvo dau
giau negu 3 tūkstančiai jaunų 
gyvybių, pasiaukojusių tėvynės 
laisvės reikalui. 

Paskaita buvo palydėta gau
siais plojimais. 

Po to rašytojas Apolinaras 
Bagdonas paskaitė šiai progai 
pritaikintus eilėraščius: Klaiki o-

J. A. VALSTYBĖSE 
— Kun. Romanas Klumbis 45 

metų kunigystės šventimus ge
gužės 22 d. atšventė Cape Ken-
nedy, Fla. Jo kurso draugai, 
taip pa t atšventę šią minėtiną 
dieną Amerikoje, yra kun. An
tanas Bertašius, EI Paso, Tex., 
kun. Rapolas Krasauskas, Put-
nam, Conn., kun. dr. Pranas 
Gaida, Toronto, Kanada. 

— Stasys Jasutis, gyvenąs 
Long Beach, Calif., atšventė sa
vo amžiaus 80-tąjį gimtadienį. 
Ta proga jo dukterys Mirga 
Vaitkienė ir Birutė Prasauskie-
nė savo tėvui pagerbti surengė 
Lomita, Calif., šeimyniškas vai
šes, kuriose dalyvavo šeimos 
draugai ir artimieji. Jie visi pri
klauso Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijai ir veikia lietuviškam 
gyvenime. 

— A. a. kun. Justino Klum
bio indėnų misiomeriaus, kuris 
mirė 1977 m. birželio 16 d. Al-
buąuerąue, N. Mexico, ir palai
dotas birželio 20 d. Pina Haven, 
N. M., penkerių metų mirties 
sukaktis buvo paminėta šv. Mi-
šiomis jo dirbtose pastoracijos 
vietovėse. 

— Vladas Pažiūra, didelės 
energijos Los Angeles visuome
nės darbuotojas, dvyliką metų 
išbuvęs šv. Kazimiero parapijos 
šeštadieninės lituanistinės mo
kyklos vedėju, nuo šio rudens 
dėl sveikatos iš pareigų pasi
traukia. Jis ne tik vadovavo 
mokyklai, bet ir surengė kelis 
mokytojų kursus papildyti mo
kyklos darbą naujais mokyto
jais. Jam esant vedėju, 1974 m. 
mokykla atšventė savo 25-rių 
metų sukaktį. Mokyklos vedėjo 
VI Pažiūros ne vienas mokinys . 

v . _ . . Žukauskų šeimai už išleistuves bei 
jau užima atsakingas vietas tiek d o v a n a s ; D r G 2ukauskieneį, p. za-
lietuviškame, tiek profesiniame ' iiskui, Jadzei Trinka, sponsorei O. 
d a r b e . J ie mokė jo sugyven t i SU MicheleviCienei, M. Kuprienei, B. Sko-
mokytojais ir su mokinių tėvais, nibskienei, C. Bačinskienei, J. ir V. 
Jo pareigas perims didelio paty
rimo turinti mokytoja Dalilė 
Polikaitienė. 

KANADOJE 
— Gytis Andrafis iš Toronto 

susižiedavo su Nijole Ivaškaite 
iš Bostono, Liudas Bražukas su 

j Terese Paznėkaite — abu iš To
ronto. 

— Varpininkų filisterių ir val
stiečių liaudininkų suvažiavi
mas bus liepos 31 d. Toronto 
Lietuvių namuose. 

— SoL Slavą žemei ytė birže
lio 11 d. išvyko į Australiją, kur 
turės koncertus Sidnėjuje, Mel-
bourne ir Adelaidėje. Ten išbus 
iki liepos vidurio. 

PADĖKA 
Persikeliant iš Cicero, 111. į Thomp

son, Conn., reiškiu nuoširdžią padė
ką: Dr. P. Kisieliui, rūpestingai ma
ne gydžiusiam, S. Kisielienei, S. ir J. 
Balučiams už globą ir įvairią paslau
gą; B. Stangenbergienei už samarietiš-
ką patarnavimą; Aldonai Prapuoleny-
tei už tarpininkavimą ištaigose, paly
dėjimą naujon gyvenvietėn, o jos va
dovaujamam Dievo Motinos maldos 
būreliui už jautrias išleistuves; T. ir 
A. Zailskams už paslaugas ir išleistu
vių vaišes; S. ir A Didžiuliams, V. ir B. 

ji valanda, 1941 metų kovoto-
j jams ir Partizano motina 

Minėjimas buvo baigtas Lie
tuvos himnu. 

Sambūrio valdyba kartu su 
šeimininkėmis paruošė lietuviš
kus pietus, o gėrimai atgaivino 
įkaitusius dalyvius. Graži Atei
tininkų namų aplinka ir geras 
oras tikrai atgaivino daugelį 
ištrūkusių iš tvankaus Chicagos 
miesto. Minėjimas visais at
žvilgiais gražiai pavyko. Už tai 
priklauso padėka jo rengėjams. 

A P. R 

Šimaičiams, M. Mackienei, giminai
čiams Ses. Damien, SSC ir Bro. 
Tadui Margiui, MIC. už dova
nas ir padrąsinančius žodžius, mano 
jauniesiems draugams Rimai Žukaus
kaitei, Vėjui ir Gyčiui Liulevičiams už 
malonų prisiminimą ir dovanasf ad
vokatams P. 2umbakiui, S. Kupriui 
ir R. Tumošiūnieriei už sėkmingą t y 
los pravedimą Springfieldo teisme. Dė
koju visiems savo bičiuliams, nors čia 
ir neišvardintiems, už parodytą de'.Tie* 
sį ir meilę gyvenant Ciceroje. 

Dievo palaima telydi jus visus. 

KAROLĖ PA2SRA1TĖ 

liHiMniiiiiiiuiiiiiiiiiiiiimiHiuiimtmim 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EPEKAS 
2648 W. 6Srd Strwi 
Chicago, ID. 60629 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

defttad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

fiiiiiiiHiiiHiiiiiiiiiimiinimiiniiiiumtu 

Advokatas JONAS GlBAITlŠ 
6247 So. Kedzie Avenue 
Chicago, nilnofa 80629 

Tel. — 7763700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeatad. 9 vai. r. iki 1 vai. d; 

B R O N I U S K V I K L Y S 
LIETUVOS BAŽNYČIOS 

Il-as tomas. Vilkaviškio Vyskupija 
Knygoje aprašytos Vilkaviškio vyskupijos 106 bažnyčios, 8 di

desnes ir 20 mažesnių koplyčių. Iš Lomžos vyskupijoje esančių baž
nyčių aprašyta 21. Aprašyta vyskupijos vyskupai, valdytojai, kunigai, 
okupantų nukankinti, žuvę karo metu ar negrįžę iš Sibiro tremties; 
kunigai kentėję bolševikų kalėjimuose, vilkaviškiečiai kunigai išeivijoje. 

Dauguma bažnyčių bei religinių paminklų nuotraukų šioje kny
goje skelbiamos pirmą kartą. Nemažas dėmesys paskirtas bažnyčių 
bei koplyčių architektūrinių ypatybių aprašymui. 

Leidinys gražiai paruoštas, meniškai apipavidalintas, 480 psl., 
kieti viršeliai. Išleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla, Cbi-
cagoje. Spaude Morkūno spaustuvė. Kaina su persiuntimu 25 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Ą5Ą5 W. 6Srd St, Chicago, IU 60629 
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