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Žinios iš vyskupijų 
(Tęsinys) 

Kėdainiai. 
Lietuvos TSR KP 

PIRMAJAM SEKRETORIUI 
P. Griškevičiui 

P a r e i š k i m a s 
Mes, Kėdainių tikintieji, 

sesme giliai pasipiktinę bedie
vių veikla, kuriai nurodymus 
duoda ra jono p i rmin inko 
pavaduotojas. 

Rajono ateistai per visą 
vasarą neleido mums ramiai 
melstis, mes kentėjome ir tylė
jome, bet dabar tylėti nebe
galime, jie peržengė bet kokio 
žmogiškumo ribas. 

Per vasarą ateistai, lanky
dami mūsų parapijos bažny
čias, surašinėjo vaikų, lankan
čių bažnyčią, pavardes, vėliau 
tuos sąrašus perdavė rajono 
p i rmin inko pavaduotojui 
Juškevičiui, o pastarasis juos 
perdavė prokuratūrai. Todėl 
dabar mūsų vaikai ir mes 
patys esame tardomi. Mus 
labai stebina, kad prieš gerus 
vaikus nukreipta net proku
ratūra, o su nusikaltėliais 
taikstomasi, todėl peršasi min-
• ; s , kad tarp jų yra kažkokia 
vidina sąveika. Taip elgdamie
si bedieviai visiškai ignoruoja 
tarybinę konstituciją, kuri lei
džia bent bažnyčioje melstis. 

Mūsų vaikai nevagia ir 
neplėšikauja, nestovi nei prie 
aludžių su buteliu rankose, o 
kad jie meldžiasi, tai turėtų 
džiaugtis visi, nes Bažnyčia 
moko tiktai gero. Visas Bažny
čios mokslas yra pagrįstas 
šiuo įsakvmu: ..Mylėk Viešpa
tį Dievą visa širdimi, o kiek
vieną žmogų kaip sa^-e patį * 

Mes, jausdami atsakomybę 
už vaikų moralinį išauklėjimą, 
norime atkreipti Jūsų dėmesį 
dar ir į šį faktą. 

Kėdainiuose pr ie mūsų 
bažnyčios iš vienos pusės yra 
vidurinė mokykla, iš kitos 
parduotuvė „Vilnis", kurioje 
iki šiol tebeprekiaujama vyne
liu ir kitais alkoholiniais gėri
mais. Todėl girtuokliais mes 
n e g a l i m e a p s i g i n t i , bet 
s v a r b i a u s i a , j i e r o d o 
pasibaisėtiną pavyzdį jauna
jai kartai — moksleiviams. 

Tiesa, I-mos vidurinės 
mokyklos direktorės ir šio 
rajono deputatės pastangomis 
šis klausimas buvo svarstytas 
ir prieta išvada, kad parduotu
vėje „Vilnis" nuo šių metų 
gegužės 1 d. alkoholiniais gėri
mais nebebus prekiaujama. 
Bet deja visi šie nutarimai taip 
ir liko stalčiuje, nes vyneliu iki 
šiol prekiaujama, be to, dar 
atvežė alaus būdelę, kurią 
pastatė iš kiemo pusės. 

Todėl mes protestuojame 
prieš tokią savivalę ir betvar
kę ir reikalaujame: 

1. Kad mūsų vaikus paliktų 
ramybėje ir negąsdintų, nes 
tarybiniai ir tarptautiniai įsta
tymai duoda tėvams teisę 
parinkti savo vaikams tokį 
tikėjimą, kurį jie patys išpažįs
ta. O toks bedievių elgesys tik 
griauna tarybinės valdžios 
autoritetą. 

2. Reikalaujame alkoholi
nius gėrimus ir alaus kioską 
iškelti iš parduotuvės „Vilnis" 
kuo toliau nuo mokyklos ir 
mūsų aplinkos. 
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Vilniaus seminariios 
400 metų sukaktis 

Bia lys tok . — „The New 
York Times" korespondentas 
Henry Kamm iš Varšuvos 
buvo nuvažiavęs į Bialystok 
— Baltstogę, kur įvyko 400 
metų Vilniaus seminarijos 
sukakties minėjimas. Daly
vavo Lenkijos katalikų primas 
arkivyskupas Jozef Glemp. 
Katedroje žodį tarė neseniai iš 
kalėjimo paleistas „Solidaru
mo" veikėjas Michail Pietkie-
wicz, kuris dėkojo Bažnyčiai ir 
jos vadams už paguodos žo
džius ir užtarimą. Arkivysku
pas Glemp jam atsakė, ragin
damas melstis, būti kantriems 
ir vieningiems, kaip lenkai 
buvo praeityje. 

S v a r b i a u s i ą k a l b ą — 
pamokslą pasakė Wroclawo 
arkivyskupas Henryk Gul-
binovvicz. Pabrėžęs Vilniaus 

Popiežius neatšaukė 
kelionės Anglijon 

• 

R o m a . Popiežius Jonas 
Paulius II-sis, pasitaręs su 
Britanijos katalikų primų 
kardinolu Basil Hume ir su 
Argentinos kardinolu Juan 
Carlos Aramburu, nutarė 
keliauti į Britaniją gegužės 28 
d. Dar neaišku, ar vizitas bus 
sutrumpintas. Vatikano žinio
mis, popiežius nesusitiks su 
britų vyriausybės nariais ir jo 
apsilankymas bus pabrėž
tinai ganytojiškas. Jis vyks ne 
kaip Vatikano valstybės gal
va, bet kaip katalikų Bažny
čios Sv. Tėvos. 

Britų prietiltis 
rytinėje saloje 

Vėl plevėsuoja britų vėliava 

» 

Karališkieji Britanijos jūrų pėstininkai desantinio išsikėlimo metu. 

Mirtis piratams!" TRUMPAI 
Argentinos aviacija puola britus | J V I S U R 

seminarijos (jis vadino miestą 
„Wilno") reikšmę, pasikeiti
mus, kurie privertė seminariją 
perkelti į Baltstogę 1939 m., 
arkivyskupas kalbėjo, kad Vil
nius yra Vakarų miestas. 
Seminarija buvusi Vakarų 
mokslo centras, lotyniškos 
kultūros tvirtovė, kuri iki šių 
dienų narsiai atmuša tamsos 
jėgas. Arkivyskupas nemi
nėjo, kaip ir kodėl Vilnius 
šiandien nėra Lenkijos, tačiau 
kalbėjo apie Vilnių, kaip 
Lenkijos istorijos dalį. Jis 
nurodė, jog Vilniaus semina
rija visada mokė savo studen
tus eiti kartu su liaudimi ir jie 
ėjo kartu į Sibirą, į koncentra
cijos stovyklas nacių Vokie
tijos ir stalinizmo laikais. 

Irano ataka 
T e h e r a n a s . — I ranas 

paskelbė, kad jo karinės jėgos 
apsupo Khorramsharo mies
tą. Miestas puolamas iš šiau
rės ir iš vakarų pusės. Mieste 
apsupti 25,000 Irako kareivių, 
kurie bus arba sunaikinti, 
arba turės pasiduoti. 

Irakas paneigė, kad miestas 
apsuptas, nors pripažįsta, kad 
iraniečiai pradėjo naują ofen
zyvą, kuri buvusi atmušta su 
dideliais priešui nuostoliais. 
Kovos tebevyksta. 

— Prancūzijos prezidentas 
Mitterrandas Dramblio Kaulo 
Krante pasakė spaudai, kad 
Prancūzija remia Falklando 
krizėįp Britaniją. 

Buenos Aires . — Argen
tinos vyriausybės oficialūs 
pranešimai "apie įvykius 
Falklando salose gerokai 
skiriasi nuo britų pranešimų. 
Britų reporteriai yra cenzūruo
jami karinių cenzorių. Argenti
nos reporterių karo zonoje iš 
viso nėra. Karinės vadovybės 
parenkamos žinios ir nuotrau
kos paprastai būna gerokai 
pasenusios. 

Argentinos kar iuomenės 
vadovybė paskelbė, kad 
penktadieni^- naktį prasidėjęs 
Britanijos jėgų puol imas 
Malvinose buvo sustabdy
tas. Išsikėlę marinai pergy
vena „antrąjį Uuenkircheną". 
Dvi britų fregatos buvo 
nuskandintos, keturios išim
tos iš rikiuotės, dar keturios 
sunkiai sužalotos. Argentinos 
lėktuvai numušė tris britų 
„Harr ie r" lėktuvus ir du 
malūnsparnius, kurių kiekvie
nas gabeno 25 kareivius. 
Argentinos karinės jėgos ir 
lėktuvai puola išsikėlusius bri
tus ir jiems gresia išstūmimas į 
įūrą. Apie 70 nuoš. britų laivų, 
kurie dalyvavo invazijoje, 
buvo arba sužaloti, arba išimti 
iš rikiuotės skelbė Argentinos 
štabas. Salose, Argentinos 
žiniomis, yra apie 400 britų 
kareivių (britai teigia, — 
5,000). Argentina tačiau pripa
žino, kad puolime buvo 
sunaikinti 8 Argentinos lėktu
vai, (britai sako, — 20). 

Kariniai komenta tor ia i 
teigia, kad britų uždavinys 
nebus lengvas. Argentiniečių 
Falklanduose yra apie 7,000. 
Argentina turi daug stipresnę 
aviaciją, kuri gali padaryti bri
tų jėgoms daug nemalonumų. 
Nelengvas bus ir išsikėlusių 
kareivių aprūpinimas. Pripa
žįstama, kad britų kareiviai 
yra geriau paruošti, ypač kara
liškieji marinai ir lakūnai, 
tačiau argentiniečiai irgi turi 
gerų karių. Argentinos spauda 
šeštadienį didelėmis antraš
tėmis skelbė: „Mirtis pira
tams", „Pergalė". Rašoma, 
apie sunkius britų nuostolius, 
pralietą kraują. Argentinos 
žiniomis, nuskandinta britų 
fregata turėjo 180 karių. Laivą 
susprogdino italų gamybos 
„Macchi" raketa, iššauta iš 
Amerikos gamybos „Sky-
hawk" lėktuvo. 

Buenos Aires gyventojai 
sekmadipnj dpmonstravo u? 

pergalę, šūkavo „Viva Argen
tina", reikalavo „mirties pira
tams" ir ragino „suvaryti ang
lus į jūrą". Argentinos karo 
aviacija busKjvarbus šio karo 
veiksnys. Argent ina tur i 
persvarą su savo 80 „A-4 Sky-
hawk" amerikiečių gamybos 
lėktuvų, 17 Prancūzijos „Mira-
ge", 25 Izraelio gamybos 
„Dagger" ir apie 30 „A-58 
Pucaras". Be to, argentiniečių 
aviacijoje yra 10 „Neptūne" 
bombonešių. 10 „Canberra" 
bombonešių. 6 lėktuvai skirti 
kovai prieš povandeninius lai
vus bei nežinomas skaičius 
malūnsparniu. 

Britanija prieš šią Argenti
nos oro jėga gali atsakyti su 
savo 2r „Farrier" naikintu
vais ir apie *0 malūnsparnių. 

Argentinon žinių agentūra 
Telam nuramino skaitytojus, 
kad jie nenusimintų, jei žinios 
iš fronto jwos pasiekia negrei
tai. Užima nemažai laiko, kol 
atrenkamos žinios. Argenti
nos lėktuvai sunkiai sužalojo 
sekmadienį dvi britų fregatas 
ir padegė vieną transporto 
laivą. Agentūra skelbia, kad 
britų jėgos Malvinose atkirs
tos, apsuptos ir turės greit 
pasiduoti dėl maisto, amuni
cijos ir drabužių stokos. 
Argentinos jėgos pradėjo dide
lę ofenzyvą, skelbia žinių agen
tūra. 

Kanadoje mirė 
kun. D. Lengvinas 

W i n d s o r a s , O n t . — 
Gegužės 22 d. staigiai nuo šir
dies smūgio mirė Windsoro 
lietuvių parapijos klebonas 
a.a. kun. Domininkas Leng
vinas. Velionis buvo gimęs 
Žemaitijoje 1914 m. liepos 13 d. 
Gargžduose. Kretingos apskr. 
Baigęs Telšių kunigų semina
riją, kunigu buvo įšventintas 
1940 m. gegužės 23 d. Lietu
voje dirbo pastoracinį darbą 
kaip vikaras poroje parapijų, 
Vokietijoje ilgesnį laiką buvo 
kapelionas Rebdorfe prie Eich-
staetto. Atvykęs Amerikon dir
bo kurį I liką amerikiečių 
parapijose, o paskui, mirus a.a. 
kun. J . Rudzinskui, buvo 
paskirtas VVindsoro, Kana
doje, lietuvių klebonu. Buvo 
veiklus tiek kunigiškame, tiek 
tautiniame gyvenime laidoja
mas Windsore gpgnžės 25 d. 

— Britanijos premjerė Tha-
tcher, atsakydama į popie
žiaus Jono Pauliaus II-jo 
reginimą sustabdyti karo 
veiksmus, atsakė, kad britai 
buvo užpulti ir gina savo tei
ses. Kariuomenė bus sustab
dyta, kai Argentina pasi
trauks iš Falklando salų. 
Generolas Galtieri savo 
atsakyme pabrėžia, kad 
argentiniečiai nori taikos, 
tačiau karas prasidėjo iš 
užsispyrusio anglų noro 
išlaikyti nelegalią kolonialinę 
padėtį. 

— Europos Rinka pratęsė 
e k o n o m i n e s s a n k c i j a s 
Argentinai neribotam laikui. 
Venecuelos diplomatas Bono
je Gonzalo Garcia Bustillos 
ragino Rinkos va ls tybes 
sankcijas Argent ina i nu
traukti. 

— Popiežius paskelbė penkis 
palaimintuosius: du kanadie
čius, vieną prancūzę, vieną 
olandą ir vieną ispanę. 

— Sovietų „Tass" agentūra 
pasmerkė Britanijos ginkluo
tą invaziją į Falklando salas 
ir reikalavo skelbti karo 
paliaubas ir grįžti prie derybų 
stalo. 

— Izraelio premjeras Begi
nąs kritikavo JAV gynybos 
sekr. Weinbergerį už jo planą 
parduoti Jordanui medernių 
ginklų. 

— JT Saugumo Taryboje 
Panamos atstovas, kalbė
damas apie britų puolimą, 
kaltino britų premjerę That-
cher, sakydamas, kad jai rei
kia išpiauti kažkokias mote
riškos fiziologijos glandas. Į 
tai reagavo JAV ambasadorė 
Kirkpatrick, pasmerkdama 
t o k i ą , v i s a s m o t e r i s 
įžeidžiančią, pastabą. 

Prasidės derybos 
Washing tonas . — Prezi

dentas Reaganas gavo laišką 
iš Brežnevo, kuris išdėsto savo 
pažiūras į branduolinių gink
lų apribojimo derybas. Valsty
bės sekr. Haigas pasakė tele
vizijoje, kad dabar bus per 
diplomatinius kanalus pradė
ti pasitarimai dėl procedūros 
ir laiko. Bus palaikomi 
kontaktai per ambasadorius, o 
birželio mėn. sekretorius Hai
gas susitiks New Yorke su 
užsienio reikalų ministeriu 
Gromyko. 

L o n d o n a s . — Praėjus į 
penktadienį , gegužės 21 , 
Falklando salose prasidėjo bri
tų marinų išsikėlimo opera
cijos. Britai pradėjo desanti
ninkų puolimą anksti rytą, dar 
saulei nepa tekė jus , (4:30 
Chicagos laiku). Po keturių 
valandų, esant, palyginti, 
gražiam orui, britų marinai ir 
parašiutininkai turėjo užėmę 
prietiltį. Apie 100 argentinie
čių kareivių pateko į nelaisvę. 
Britų korespondentai praneša, 
kad jie atrodė pavargę, alkani 
ir sušalę. 

Pirmajame puolime britų 
marinai išlipo rytinės Falklan
do salos šiaurės vakarų dalyje 
iš didžiąsias salas skiriančio 
sąsiaurio pusės, prie Port San 
Carlos uosto, kur stovi kelio
lika pastatų ir gyvena salų avi
ganiai su šeimomis, viso 31 
žmogus, jų tarpe 14 vaikų. 
Britanijos žiniomis, marinų 
puolimo veiksmuose žuvo trys 
kariai, 27 buvo sužeisti, du 
dingo. Vienas britų helikopte
ris nukrito į jūrą, žuvo 21 
vyras. 

Pirmąjį prietiltį sudarė apie 
500 marinų. Po to malūnspar
niai ir valtys iš laivų ėmė 
gabenti kareivius ir ginklus, jų 
tarpe lengvuosius „Scorpion" 
tankus. Šeštadienį britų karinė 
vadovybė paskelbė, kad saloje 
jau yra apie 5,000 britų karei
vių. „Britanijos vėliava (Union 
Jack) plevėsuoja virš Falk
lando salų. Mes čia pasilik
s ime" , p r an ešė Londonui 
admirolas Woodward. 

Apie 10 vai. ryto ore pasiro
dė eskadrilės Argentinos karo 
lėktuvų. Jie puolė raketomis 
britų karo laivus. Admirolas 
Woodward turėjo pripažinti 
savo telegramose, kad penki 
karo laivai sužaloti, t rys britų 
lėktuvai sunaikinti, tačiau 
priešas netekęs 19 lėktuvų. 
Šeštadienį bri tų gynybos 
ministeris Nott pripažino, kad 
sužalota britų fregata „Ar-
dent" nuskendo, 20 jūreivių 
dingo, kiti 30 sužeisti. Su šia 
fregata britai kovose dėl salų 
prarado du laivus. Kaip žino
ma, gegužės 4 buvo nuskan
dintas eskadrinis minininkas 
„Sheffield", kuriame žuvo 20 
jūreivių. 

Šeštadienį britai skelbė, kad 
išsikėlimo vietoje marinai ir 
vėliau pasiųsti parašiutinin
kai jau užėmė 10 kv. mylių plo
tą. Laivai ir malūnsparniai 
gabena karinius reikmenis. 
Kareivių jau yra 5,000. Argen
tinos karo lėktuvai šeštadieny 
nepasirodė. Britų jėgos jau turi 
artilerijos pabūklų, „Rapier" 
zenitinių raketų, šarvuotų 
automobilių, maisto ir skysto 
kuro sandėlius. 

San Carlos uostas pakanka
mai gilus priimti kelių tūks
tančių tonų laivus. Yra šioks 
toks lėktuvų nus i le id imo 
takas. Jis jau plečiamas meta
lo plokštėmis p r i imt i ir 
transporto lėktuvus. Britų 
žvalgybos būriai jau plečia 
užimtą teritoriją, ieško argenti
niečių dalinių, jų karo sandė
lių. Karas dėl salų atgavimo 
prasidėjo. 

Blogas oras šeštadienį nelei
do veikti Argentinos aviacijai, 

— Libano tarpusavio kovo
se trys bombos užmušė 11, 
sužeidė 18 žmonių. 

— Costa Rica atidarė savo 
naują ambasadą Izraelyje — 
Jeruzalėje. 

tačiau sekmadienį lėktuvai vėl 
puolė keliomis bangomis britų 
pozicijas saloj ir netoli es
ančius karo laivus. Britai 
pripažino, kad vėl viena frega
ta buvo padegta . Br i tų 
priešlėktuvinės patrankos iš 
laivų ir saloje jau išstatytos 
zenitinės raketos „Rapier" 
susprogdino penkis argentinie
čių „Mirage" lėktuvus ir vieną 
„Skyhavvk", dar trys lėktuvai 
buvo sužaloti ir turbūt nebe
sugrįžo į bazes. 

Sekmadienį britų „Harrier" 
lėktuvai, patruliuodami virš 
salų, pastebėjo tris Argentinos 
hel ikopter ius , kurie buvo 
numušti, vienas susprogo ore. 
Jeigu britų pranešimai teisin
gi, Argentina per paskutines 
tris dienas prarado kovose 20 
karo lėktuvų, o britai — ketu
ris. 

Vietiniai Falklando gyvento
jai, praneša britų spauda, 
pirmuosius marinus pasitiko 
su arbatos puodeliais ir cigare
tėmis. Pirmiesiems britų dali
niams vadovavo pulk. Mal-
colm Hunt. 

Izraelis siunčia 
Argentinai ginklus 
L o n d o n a s . — Europos Rin

kos valstybių užsienio reikalų 
ministeriai, susirinkę pirma
dienį, vėl svarstė Falklando 
salų konfliktą ir paramą savo 
partnerei Britanijai. Kaip 
žinoma, Airija ir Italija atsi
sakė skelbti sankcijas Argen
tinai. 

Kanados vyriausybė atmetė 
opozicijos reikalavimą nu
traukti Argentinai parduo
damą branduolinį kurą, tačiau 
paskelbė, kad karinė medžia
ga Argentinai nebus siunčia
ma. 

Izraelio užsienio reikalų 
ministeris Shamir pasakė, kad 
Izraelis šiuo laiku nesudarys 
su Argentina naujų sutarčių ir 
neparduos naujų ginklų, 
tačiau senus susitarimus vyk
dys. Izraelis nori išlikti neut
ralus Falklando salų konflik
te. Argentinos perkamų ginklų 
tarpe Izraelio ginklai sudaro 
apie 10 nuoš. 

Izraelio spauda piktai atme
ta britų reikalavimus nutrauk
ti ginklų tiekimą. Izraelis yra 
pa rdavęs Argentinai dvi 
eskadriles „Dagger" lėktuvų, 
ketur is „Dabur" k lasės 
patruliavimo laivus, neži
nomą kiekį karo laivų „Gab-
riel" raketų ir „Shafir" lėktu
vų raketų. Izraelio laikraščiai 
nurodo, kad pati Britanija 
buvo didžiausia Argentinos 
ginklų tiekėja. Britai neturi 
teisės skųstis dėl Izraelio gink
lų pardavimo, nes jie patys 
pardavinėja ginklus arabų 
vyriausybėms, kurios yra 
prisiekusios sunaikinti Izra
elį. 

K A L E N D O R I U S 
Gegužės 25 d.: Beda, Griga

lius, Almantas, Jovilė. 
Gegužės 26 d.: Pilypas Neri, 

Paladija, Algimantas, Kintas. 
Saulė 

8:12. 
teka 5:23, leidžiasi 

ORAS 

D e b e s u o t a , ga l i l y t i , 
temperatūra dieną 70 1., naktį 
55 1. 



DRAUGAS - - • £<rjf~Le* - . 

KELIAS J SVEIKATĄ 
ATRIBOTI ut SVEIKU PAJĖGUMO UGDYMAIS 

1ULL1AS I SVEIKATA, « 1 5 S«. Caiilonn* Av*.; O m * # , m 

/GA'Ab ADOMAVIČIUS, MX> 

PAKELTO KRAUJOSPŪDŽIO 
REIKALAI 

Gegužės mėnuo skirtas pa 
r-eito kraujospūdžio rei
kalams, lodei gilinkimės t $<*>* 
rrurų artinant uos nugalės rei
kalu* - tada mažiau kentėsi
me ir kitus ne taip oargin 
sirr.--

Medic-mička* raginimą* 

Krau>o spaudimai yra .ega, 
varinėjanti kraują gyslomis 
po visą kūną Su kiekvienu šir
die* puisu f susitraukimu,* Šir
dį*, isrneta dn.ų kraujo į didžią
ja gyslą - aortą Iš aortos 

•*M.'I* kitos arterijos — tuo bū
du kraujas patenka j visas kū
no dalis. Normalus kraujo 
spaudimas pakankamai sutei
kia jėgos krauju aprūpinti vi
sas kūno ią-steies. Tas kraujo 
spaudimas gali būti permažas 
ar per didelis. Jei jis permažas 
— kūno ląstelės gali gauti ne
pakankamai deguonies bei 
maisto Kai kraujospūdis yra 
perdideiis — gali sugesti krau-
„agysies ir širdis. Tada mirtis 
atskuba pas toių žmogų. 

Medicina žino, kad pakeltas 
kraujospūdis gali būti žmogui 
pavojingas Dar iki šiol neži
nomos pakelto kraujospūdžio 
priežastys, tik keletą tos ligos 
atveju išskiriant. Daug aplin
kybių įtakoja kraujospūdžio 
pakilimą. Ryškiausios šios li
gos priežastys yra paveldėji
mas, kai kurios ligos ir mity
ba. Vakaruose gyvenančių 
maistas yra labai sūrus. Tai 
viena čia gyvenančių žmonių 
pakelto kraujospūdžio padaž
nėjimo priežasčių. Cia pre
kybininkai visai nesirūpina 
žmonių sveikata — jiems svar
bu kuo greičiau ir gausiau pra
lobti. Už tai parduotuvėse 
įkaistas dažnai yra labai su-

| J i s kenkia sveikatai, ti*.u 
p kfcdM kraujospūdį. 

N e s u t v a r k y t a s 
k r au jo spūd i s žudo 

širdį i r 
k r au j agys l e s 

Nesutvarkytas kraujospū
dis naikina širdį ir kraujagys
les. Normaliai kraujagysiėn 
yra lanksčios ir gali pnsitai 
kinti prie pakelto kraujospū
džio. Kitas reikalas, kai pakel
tas kraujospūdis esti ilgą 
laiką. Tada kraujagyslės da
rosi mažiau lanksčios — jose 
nusėda riebalinės nuosėdos ir 
sukelia arterioskleroze. Tada 
kraujagyslių sienelės gali 
nusilpti ir trūkti ar jos gali 
užsikimšti riebalais bei kraujo 
krešuliais. Kai tos dvi blogy 
bės atsiranda, kai kraujagys 
lės sienelė trūksta, ar kai krau 
jagyslė užsikemša riebalais 
bei kraujo krešuliu, tada 
gyvybiniai organai negauna 
pakankamai deguonies bei 
maisto. Žinoma, tokie be mais
to kūno organai ima liguistai 
v e i k t i 

Ir širdis nukenčia nuo pa
kelto kraujospūdžio. Tada ji 
turi daugiau dirbti varinė
dama *Lraują po visą kūną. Je i 
kraujospūdis užsitęsia ilgesnį 
laiką, širdis gali nusilpti i r 
- pakankamai varinėti krau-
.;=. 

S e p t y n m e t e Zita D u b a u s k a i ! * deklamuoji: "Soc> s..e <?. 
•-~ja-zoK m o t i n ų p a g e r b i m e . Nuo:. ' M. N a g i o 

Kraujospūdis 
.- r^aisu, vadinamu 

m o m a n o m e t e r i u . Tai prie
taisas su išpučiama pagalvė
le, kuria apvyniojama ranka. 
virš alkūnės.Oras pagalvėlėje 
suspaudžia arteriją ir sulaiko 
kraujo tekėjimą. Gydytojas 
klauso su prie arterijos pridė
tu stetoskopu ir atleidžia 
pagalvėlėje oro spaudimą. 
Kraujospūdžio dydis matuoja
mas lentelėje pažymėtais skai
čiais. Orą pagalvėlėje maži
nan t , pas ig i r s t a k r a u j o 
tekėjimas buvusioj užspaustoj 
arterijoje — tai pirmas mata
vimo skaičius, sistoliniu krau
jospūdžiu vadinamas. Tai di
d ž i a u s i a s k r a u j o s p ū d ž i o 
pakilimas. Kai daugiau atlei
džiama suspausta arterija, 
gydytojas girdi buvusio garso 
pakitimą - pranykimą. Tari 
antrasis matavimo skaičius, 
vadinamas diastoliniu, že
miausiu. 

Ką r e i šk ia p a k e l t a s 
k rau jospūd i s 

Šiandien medicina neabejo
ja, kad jaunų žmonių pakelto 
kraujospūdžio susekimas ir jo 
sutvarkymas gali prašalinti 
nmtas pasekąs - komplikaci
jas, kurios gali pasireikšti 
žmogui ilgėliau gyvenant . 
Pavojus paralyžiaus Aštrokoj ir 
širdies ligos esti labai suma
žinamas, kai jauno žmogaus 
pakeltas kraujospūdis esti i 
tvarkom;-s iki normos. Ut tai 
dabar kreipiama* didelis i 
rnesys į pakelto kraujospūdi -, 
sukontroliavimą visiems žmo
nėms. Pirma tokią ligą reikia 
susekti Šios ligos susekimui 
dirba gydytojai ir kitas medi
ciniškas personalas ligoninių 
klinikose ir gydytojų kabinę 
tuose. 

Pensininkų kraujospūdis pa
lengva didėja. Dar nėra galu
tinai susekta, koks yra nor
malus pagyvenusio žmogaus 
kraujospūdis. Medicina dar 
nežino, nuo kokio kraujospū
džio pakilimo laipsnio prasi
deda paralyžiaus bei širdies li
gos ištikimo pavojus. Atlikti 
tyrimai rodo, kad sistolinis 
kraujospūdis didesnis nei 160 
bei 180 ir diastolinis f an t r a s 
matavimas) didesnis nei 90-
100 artina pensininkui pakel
to kraujospūdžio komplikaci
jas. 

Anksčiau buvo manoma, 
kad pakeltas kraujospūdis 
pensininkams yra reikalingas 
geresnei kraujotakai nuo skle 

rožės susiaurėjusiomis arte
rijomis. Tokią nuomonę dau
gelis pensininkų turi dar ir 
dabar. Todėl jie nesigydo, o ty
liai tiki, kad jiems pakeltas 
kraujospūdis yra naudingas, 
nežiūrint, kad gydytojai pata
ria jį sumažinti — sunormuo-
ti 

Ir gydytojai buvo kiek apsi
leidę pensininkų pakelto krau
jospūdžio reikaluose, jie pro 
pirštus žiūrėjo į pensininkui 
tokios ligos susekimą bei gy
dymą. Dabar pasirodė, kad 
klydo tie, kurie pensininkų 
kraujospūdžio pakėlimu nesi
rūpino. Reikia normuoti ir pa-

elgūs, norint s*.trningai tvar
kyti pakeltą kraujospūdį Pir
miausia reikia =umažtr.ri kū
no svorį ir nevartoti druskos. 
Kai taip darar.t nesusitvarko 
pakeltas kraujo-pūdis, tik ta
da žengiamas trečias žingsnis 
šios ligos gydymo - pra
dedama vartot: vaistus. 

Daugumai pacientų per-
didelio svorio suraažinimas ir 
druskos nevartojimas sure
guliuoja pakeltą kraujospūdį. 
Cia dar svarbu judėjimas, dar
bas, mankšta. Nereikia užsi
sėdėti, nieko neveikiant, kaip 

kad dabar daugelis pensiruc-
kų elgias: Nieke neveikimas 
dar nė vienam pensininku: 
neatnešė naudos Todėi kra-
tykimės tos dar didesnės ui 
pakeltą kraujospūdį pensinin
ko Hgo6 — to nelemto sėdė
jimo ir į vieną tašką žiūrėji
mo, nė piršte nepajudindami. 
Priešingai elgiantis: judant. ' 
lankstantis, dirbant pagal pa
jėgumą, yra mažinamas krau
jospūdis ir bendrai stiprinimą 
sveikata. Darbas yra palai
ma, ne prakeikimas, kaip dau
gelis pensininkų mano. 

Kai tenka vartoti vaistus 
n^o pakelto kraujospūdžio, rei
dą būti gydytojo priežiūroje. 
Pradėjęs gydymąsi, lankykis j 
pas gydytoją kas kelias savai
tes. Pradžioje kraujospūdis 
matuojamas sėdint ir stovint. 
Kai gerokai nukrenta kraujo
spūdis keičiant padėtį, reiš
kia, kad per daug naudojama 
vaistų. Tada vaistų kiekis 
mažinamas. 

I švada . Nežaiskime su pa
keltu kraujospūdžiu: jį tin
kamai tvarkykime, būdami 
gydytojo priežiūroje. Atsisaky
kime lašinių, druskos, užsisė
dė j imo . Š l i ek imės pr ie 
geros nuotaikos, pamėgto ir 
pagal išgales atliekamo dar
bo, pratinkimės į bedruskę mi
tybą. Kai įprasime - apseisime 
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gyvenusio žmogaus kraujo
spūdį. 

Žinoma, jauno žmogaus pa
keltas kraujospūdis turi būti 
stropiai gydomas išvengimui 
tokios ligos sukeliamų komp
likacijų: paralyžiaus bei šir
dies susiu bavimo. J aunam 
žmogui tokia liga gydoma ne
vartojant druskos ir nau
dojant vaistus. Buvo mano
ma, kad tik antras kraujo 
matavimo skaičius ^diasto
linis kraujospūdis) yra svarbu 
sunormuoti. nes tik jo pakili
mas didina šios ligos komp
likacijas. 

Dabar sužinota, kad ir pir
mas kraujospūdžio matavimo 
skaičius (sistolinis kraujospū
dis; yra svarbu sunorrjuoti. 
Dar nevisai aišku, ar taip rei
kia ejgtis ir su pensininkais 
orinčiais pakeltą pirma ir 

*-ą kra r džio rrmt; 
• skaičių 

P e n s i n i n k u p a k e l t a s 
k rau jospūd i s 

Pensininkai dažnai turi pa
keltą sistolinį (pirmą; kraujo
spūdį, nes jų didžiųjų arterijų 
s-ien^lės jau esti standžios, be 
elestiškumo. Tas didžiųjų ar
terijų stangrumas dar nesako, 
kad ir mažosios pensininkų ar
terijos, nešančios kraują j sme
genis, inkstus ir širdį irgi yra 
nenormalios. Gydytojas gali 
atsirasti keblioje padėtyje, kai 
pensininko sistolinis (pirmas; 
kraujospūdis pake l tas , o 
diastolinis (antras; normalus. 
Tais atvejais gydytojas irgi 
stengiasi sumažinti sistolinį 
kraujospūdį, nors ir nesu
mažinant diastolinio. 

Dar nėra vienodos nuo
monės dėl pensininko pakelto 
pirmo kraujospūdžio gydymo. 
Kai aštuoniasdešimtmetis tu
ri 220/90, dar nežinoma, ar jis 
turės naudos mažinant jo pir
mą pakeltą kraujospūdį. Su 
jaunais reikalas žinomas. To
kiems mažinami pakelto krau
jospūdžio reikalai. Kai kurie 
tyrinėtojai pataria mažinti pa
keltą kraujospūdį visiems — 
tiek jauniems, tiek pagyvenu
siems. Ypač reikia mažinti pa
keltą pirmą ir antrą kraujo
s p ū d į j a u t u r ė j u s i e m s 
paralyžių (stroką) bei širdies 
nusilpimą. 

Kaip g y d o m a s p a k e l t a s 
k rau jospūd i s 

Bendrai imant, kiekvienam 
n-ikia mažinti kraujospūdį, jei 
pirmas kraujospūdis yra virš 
170 1H0, o antras (diastolinis) 

yra virš 95-100. Didžiausią 
klaidą daro tiek gydytojai, tiek 
pacientai pirmiausiai vaistų 
griebdamiesi. Taip negalima 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
DAYTONA BEACH, FLA. 

BAIGĖ "TOWNHALSV" 
STATYBĄ 

Daytona Beach, Fla., vis 
daugjau ir daugiau susilaukia 

be raugintų kopūstų su deš
romis — taip visų lietuvių pa
mėgto pauekaio. Visada ge
riau atsisakyti druskos, negu 
vėliau kentėti pakeko kraujo
spūdžio sukeltas negeroves: 
paralyžių bei širdies nusilpi
mą. 

DR, ŽIBUTI ZAPARACMS 
Teief. — SS7-12S5 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
OfiMe: 

1 6 6 East Super ior . Sui te 4 0 2 
V i lando* pag&l RiBtarimą 

Pas i ska i t y t i . Michael Gor-
don, M.D. Old Enough to Feel 
Better, Chilton Book Co. -

lietuvių dėmesio Paskutiniai
siais metais čia įsikūrė nema
žas skaičius lietuvių šeimų. Ši 
vietovė bene bus viena iš gerų
jų lietuviams kurtis dėl įvairių 
gyvenimo sąlygų, kurios yra 
būtinos vyresnio amžiaus žmo
nėms. 

Keletas lietuvių suorgani2a-
vo statybos korporaciją Lito-
ną, kuri visai arti Atlanto van
denyno nupirko gražų sklypą 
ir ant jo jau pastatė 23 vadina
mus "townhausus". Vieta ge-
ra. Kitoje pusėje gatvės Atlan-

;S, g r a ž u s . pap 'ūdymis, 
živavimui vieta. Dar prieš sta-
vbą pradedant buvo parduota 

18 tovvnhausų. Jų tarpe town-
hausus įsigijo 9 lietuviai. Kele
tas lietuvių šeimų jau ten apsi
gyveno. Liko dar neparduoti 5 
ovvnhausai. Tai gera proga 

juos įsigyti lietuviams. Dėl pir-
kimo sąlygų galima kreiptis į 
korporacijos prezidentą Harį 
i^apiną. Manau, kad norin
tiems Floridoje įsikurti būtų 
pravartu susidomėti ir šiuo 
projektu. 

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS 

Daytona Beach ir apylinkių 
Amerikos klubo valdyba ren
gia Motinos dienos minėjimą. 
Minėjimas vyks gegužės 15 d. 
Prince of Peace parapijos salė
je, Ormond Beach. 

Minėjimas bus pradėtas lie
tuviškomis pamaldomis toje 
bažnyčioje. Sv. Mišias atna
šaus ir pamokslą pasakys Šios 
kolonijos nuolatinis gyvento
jas kun. dr. Kazimieras Rui-
bys. Po pamaldų parapijos sa
lėje minėjimas, kur pagrindinę 
kalbą pasakys aktorė Dalila 
Mackialienė. Meninėje dalyje 
pasirodys lietuvių tautinių šo
kių grupė "Banga" iš St. Pe-
tersburgo, vadovaujama Mil
dos S a n d a r g i e n ė s . Po 
minėjimo visų šios lietuvių ko
lonijos minėjimo dalyvių bend
ros vaišės. Šios kolonijos lietu
viai gražiai sutaria ir vis 
daugiau ima reikštis kultūri
nėje veikloje. 

50 METŲ 
VEDYBINIO GYVENIMO 

Balandžio 17 d. šioje koloni
joje Izabelė ir Antanas Rama
nauskai savo giminių ir arti
mųjų tarpe atšventė vedybinio 
gyvenimo 50 metų sukaktį. Jų 

gražioje rezidencijoje kun. dr. 
Kazimieras Ruibys šia proga 
atnašavo Šv. Mišias ir pasakė 
prasmingą, Izabelės ir Antano 
Ramanauskų gyvenimo kelią 
nusakantį pamokslą. Vaišių 
meta svečiai Ramanaus
kams išreiškė nuoširdžiausius 
linkėjimus, sugiedojo Ilgiau
sių metų ir pasidžiaugė Šių 
žmonių laimingu, giažiu gyve-
nimu.Šioje šeimos šventėje da
lyvavo tarp kitų sūnus inž. Vy
tenis Ramanauskas su šeima, 
marčios Sigutės Ramanaus
kienės tėveliai Paulina ir Vla
das Skirgailai ir gražus būrys 
jų artimųjų iš Šios lietuvių ko
lonijos. 

P E N K I Ų M I L . 
P R O J E K T A S 

Inž. Vytenis Ramanauskas 
ir Algis Alksninis suorganiza
vo Halifax Designer Homes, 
Inc., korporaciją, kuri dvejų, 
trejų metų laikotarpyje numa
to įvykdyti Villa Nova "tovvn
hausų" statybos projektą — 5 
milijonų vertės. Žemė nupirk
ta, statybai paruošta. Paruošti 
statybos planai. Devynių akrų 
žemės plote bus pastatyta 126 
townhausai. Statybos numa
toma pradėti artimoje ateityje. 
Pažymėtina, kad šių tovvnhau
sų kainos gana prieinamos. Sis 
projektas yra tik 3 mylios nuo 
Atlanto vandenyno, arti pre
kybos centrų ir geras autobu
sų susisiekimas. 

Šios korporacijos vadovai 
galvoja, kad ir lietuviams bū
tų verta susidomėti šia vieto
ve. Informacijas teikia Dayto
na Beach, Fla. korporacijos 
prezidentas inž. Vytenis Ra
manauskas, Algirdas Alksni
nis. Chicafcoje — Jurgis Janu-
šaitis. 

A L T S - G O S 
SUSIRINKIMAS 

{ 

DR. JONAS MAŽEIKA 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

4600 VV. 103 St. Oak Lavvn 
Tel. 423-83S0. 

\ a l a n d o s pagal susitarimą. 

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

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12—4, " 
6—S. antr. 12—b; penkt. 10—12, 1—6. 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų l igos 
Ginekologinė Ghirurgija 

6449 So. PuUski Road (Crawforci 
Medical BuildingJ. Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Pmma hgonius pagž! susitarime 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71 st Street 

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

r>r. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUN0 L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

T?I. — GR 6-2400 
Vsš. p?gai svitanma pirr? :r ketv 1-4 it 
~-9 antr.. Ir p*?nkt 10-4; šrf'ad 1C-3 vai 

Of« tel 735-4477; Rez. 246-O06"7 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVy IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BLILDING 

6449 S a Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso tel. — 233-8553 
Service: 885-4506 — Page =C6C58 

CPFCIALYBĖ - AKIU LIGOS 
3907 VVest 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

DR. IRENA KURAS _.. 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ "' -

KŪDIKIU IR-VAIKLJ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BLILDING 
3200 VV. 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 

Tš-mos ir Campbell Ave. kampas) 
V*, pirm , antr ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v. p.p Tik susitarus 

Balandžio 28 d. Palm Coast, 
Fla., Stelos ir Vytauto Abrai-
čių rezidencijoje įvyko ALT s-
gos Daytona apylinkių sky
riaus narių susirinkimas. 
Pirmininkas Vytautas Abrai-
tis padarė skyriaus veiklos 
pranešimą, aptarė J . Kas-
mausko 99 metų amžiaus pro
ga ruoštą pagerbimą bei prezi-
dento Antano Smetonos filmo 
rodymą. Renginys praėjo sėk
mingai. Skyrius planuoja ir 
ateityje suruošti renginių ir vi
sada nuoširdžiai dirbti drauge 
su Daytona Beach ir apylinkių, 
Amerikos lietuvių klubo val
dyba. J, Rimtautas 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

J O K Š A 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. PO 7-6O00, Rez. GA 3-727S 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave. Chieago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 
Elgin, III. 60120 

Valandos pagal susitarimą 

Tel . 372-5222, 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVE. 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact Ienses" 
2618 VV. 7lst St. - Tel. 737-5149 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

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 šešt. 

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 
D A N T Ų GYDYTOJA 

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

VaL 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 71« Street 

Vai.: pirm , antr., ketv. ir penkt. 2-5 
- iš anksto susitarus. 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 
DR. PETRAS 2U0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

Vai : pirm., antr. ketv ir penkt 
^^šeš tad ien ia i s pagal susitarimą 

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

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

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

Tel. - 778-3400 

Vai. 
ketv 
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Billy Graham 

NE PIRMAS 
Billy Graham... Ar tai var

das gudraus machiavelisto, 
susifrizavusio oportunisto a r 
— tuščios makaulės? 

Per šešias viešėjimo Sovie
tuose dienas jisai ženklo nema
tęs, kad Sovietų Sąjungoje 
būtų kokios nors tikėjimo prie
spaudos. Tematęs tik žmonių 
prigrūstas bažnyčias — tiek 
prigrūstas, „kiek net Siaurės 
Carolinos Charlottėje niekuo
met nebūna". 

logijos fakulteto profesorius dr. 
Jerome Davis apie vieną jam 
labai teigiamą įspūdį palikusį 
sovietų valdininką ta ip išsi
reiškė: nors būdu i r „kiek 
atokus", bet „administra
torius — pavyzdingas". Kas ta
sai pagirtasis? Ogi — Lav-
rentijus Berija. 

Bet argi nė vienas iš anų 
turistų nepastebėjo sovietų 
šalyje kokių nore trūkumų? 
Žinoma, kad pastebėjo. Ta-

DOROVINĖ KULTŪRA 
KOMUNIZMO PROPAGANDAI 

„Cia žymiai daugiau laisvės čiau... tuoj pat „suprato", kad 
negu JAV įsivaizduojama",- trūkumų greit nebebus: „komu-
nustebęs tarė pamokslininkas 
— ir dar pridūrė: „Didžiojoj 
Britanijoj bažnyčia valstybės, 
o čia... ji laisva". Užklaustas 
apie moterį, saugumiečių su
laikytą su plakatu, protestuo
jančiu dėl tikinčiųjų įka
l i n i m o , a t s i k i r t o : „ M e s 
Amerikoje irgi sulaikome žmo
nes, jei sučiumpame juos ką 
negera darant". 

Pagaliau neužmirškite ir juo
dųjų ikrų! .Amerikoje ikras 
valgo tik milijonieriai, o čia jų 
duoda prie kiekvieno valgio..."! 
(O mes manytume, kad tary
binių šeimininkų dar net pasi-
šykštėta: reikėjo tiek jam duoti, 
kad būtų užspringęs ant tų 
ikrų.) 

Tad ką apie tokį „teisybės 
ieškotoją" ir besakyti? 

Deja, kun. Billy Grahamas 
ne pirmas ir ne paskutinis 
toks, kuris įkvėpęs tarybinio 
oro, užsimano klejoti, vapėti ir 
niekus tauzyti. 

Prieš 50 metų garsiausiajam 
to laikotarpio anglų dramatur-
gurOeorge Bernard Shaw teko 
aplankyti keletą Stalino žemės 
kalėjimų. Ir koks įspūdis? J a m 
atrodė, kad sąlygos juose 
tokios puikios, jog kaliniai tų 
kalėjimų jokiu būdu nenorė
davo apleisti! „Anglijoje nu
teistasis ateina į kalėjimą kaip 
paprastas žmogus ir išeina 
kaip .kriminalinis tipas', — 
pasakojo Shaw, — o Tarybų 
Sąjungoje ateina kaip kri
minalinis tipas ir... išeitų kaip 
paprastas žmogus, ale taip 
sunku jį iš ten išprašyti!" 

O čekistų teroro sujaudin
tiems tas pats G. B. Shaw tu
rėjo tokį patarimą: „Mes nega
l ime sau le is t i va id in t i 
kažkokius moralistus, kai 
matome Tarybą Sąjungą hu
maniškai ir saikingai lik
viduojant saujelę išnaudotojų 
ir spekuliantų tam, kad pasau
lį padarytų saugesniu pado
riam žmogui". 

Kai Stalinas, darydamas 
pasaulį saugesniu padoriam 
žmogui, sulikvidavo tūkstan
čius net savųjų bolševikų, tai 
„New York Times" korespon
dentas Walter Duranty apie 
vieną tokių Stalino sureži
suotų teismų savo laikraščio 
skaitytojus taip informavo: 
„Niekas, klausęsis Piatkovo ar 
Muralovo (Stalino priverstų 
prisipažinti nusikaltusiais — 
M. Dr.) liudijimų, negalėjo nei 
akimirkai suabejoti, kad jie 
kalbėjo teisybę, jokios išorinės 
prievartos nespaudžiami... Jų 
ž o d ž i a i s k a m b ė j o t i e s o s 
autentiškumu... Neįtikėtina, 
kad Stalinas... ir karo tribuno
las būtų pasmerkę mirčiai savo 
draugus, jei jų kaltės įrodymai 
nebūtų buvę triuškinantys". 

1944 m. vasarą apkeliavęs 
Kolymos aukso kasyklas pači
ame šiaurės rytų Sibiro gale, 
kur Stalino laikais nusi
kamavo per 3 milijonus kali
nių, tuometinis JAV vicepre
zidentas Henry A. Wallace 
pasidžiaugė, kokie ten suki
nėjasi „stiprūs ir petingi jauni 
vyrai — mašinų amžiaus pio
nieriai". Tai pasišventėliai 
savanoriai, dirbantieji 8 vai. 
per dieną, gaunantieji algos už 
viršvalandžius ir todėl gyve
nantieji žymiai geriau negu 
caro laikų darbininkai. (Vice
prezidentas nė nenutuokė, kad 
jo vizito proga tikrieji kasyklų 
darbininkai buvo išgabenti ir 
jų vieton laikinai privežti 
kareiviai bei saugumiečiai). 

1946 m. Yale universiteto teo-

nistai — anksčiau ar vėliau — 
privalo pasiduoti rimtam tau
tos spaudimui: jie turi vykdyti 
tai, ką pažadėjo",-anot iški
laus esejisto ir literatūros 
kritiko Edmundo Wilsono. O 
kodėl komunistai turį savo pa
žadus vykdyti? Todėl, kad, jei 
nevykdys, tauta... juos išmes iš 
valdžios. Juk kitaip, manė 
1936 m. Wilsonas, liaudies 
demokratijoje ir būti negali. 

„Kiekviena pažanga atsi
ima mokestį žmogaus gyvybe. 
Rusija — ateinančioji pasau
lio galybė. Aš regėjau ateitį — 
ir j inai graži",-tarė 1920 - 21 m. 
teroro ir badmečio metu rašy
tojas Lincoln Steffens. Nuo to 
laiko jo žodžiais ramstėsi ir 
guodėsi visi Stalinai i r Stalinų 
gerbėjai, laiminę pragarą ir 
bevelydami jame įžvelgti rojų. 

Kodėl? Billy G r a h a m o 
„nušnekėjimų" atveju galiotų 
gal ir toks paaiškinimas: į 
Sovietus jis atvažiavo su tokiu 
juodu bei groteskišku sovie
tinio gyvenimo vaizdu, kad 
g u d r i e m s š e i m i n i n k a m s 
nesunku buvo pamokslininko 
įsitikinimus drastiškai pa
kreipti į priešingą kraštu-
tinybę. Jei Grahamas iš 
tikrųjų buvo manęs (kaip tvir
t ina jį pažįstantieji), kad Sovie-
tijoje nebėra bažnyčių įaiba jei 
yra, tai kad jos iš visų pusių 
apsuptos kareivių su atsta
tytais automatais) ir kad kiek
vienas sovietinis pilietis — iš
badėjęs skarmalius, t a i 
nestebėtina, kad pripildytų 
bažnyčių ir sveikai, švariai 
atrodančių žmonių pama- Į 
tymas jam smarkokai su
trikdė orientaciją. Jei būtų I 
buvęs protingesnis, apdai
resnis ir jautresnis, būtų supra
tęs, jog bažnyčios pilnos tik dėl 
to, kad jų tiek mažai atidarytų 
(ir kad jo vizito proga kartu su 
tikinčiaisiais jose „meldėsi" ir 
saugumiečių bei panašių „sta
tistų" būriai), ir būtų supratęs, 
jog pavažiavus vos 30 km už 
Maskvos ribų atsivertų ir vėl 
balanos gadynė, kur mužikai 
mato tiek pat ikrų, kiek ir 
gulbių pieno. 

Billy Grahamo atvejis mo
ko, kad antisovietinės propa
g a n d o s niekada nere ik ia 
pertempti. Sovietinis šėtonas 
jau ir taip juodas — be jokio 
spalvų sutirštinimo. Kiek
viena informacijos apie sovie
tinę tikrovę klaida (kad ir gera 
valia padaryta) bumerangu 
atsigrįžta į mus ir dirba tik 
minėto šėtono naudai. 

Tač iau kuo p a a i š k i n t i 
aklumą tų, kurie važiuoja į 
Sovietus, tikėdamiesi ką gera 
pamatyti, ir iš tiesų mato — tik 
gera ir nieko blogo? Gal būtų 
galima vadinti juos idėjos 
vergais — idėjos, kad aukš
čiausi žmonijos laimės, gero
vės ir teisingumo troškimai 
kūnijasi dar neužsibaigusioje 
bolševikų revoliucijoje. Si 
idėja, deja, kadaise buvo ga
linga, ypač sąmonėje tų, kurie 
nesijaučia namie egzistuojan-
čioj Vakarų civilizacijoj (arba 
tiems, kuriems šiaip „ne visi 
namie"). 

Laimei, sovietų revoliucijos 
palaimingumo idėja vis dėlto 
tolydžio blėsta. Svariausiai ji 
išgaravusi pačioje Sovietų Są
jungoje. Ji būtų išgaravusi ir 
anksčiau minėtiems turis
tams, jei Sovietuose jie būtų 
išgyvenę ne šešias dienas, o 
kaip ir vargšė tarybinė liaudis 
— šešiasdešimt metų. 

M. Dr . 

Lietuvos komunistinėje 
spaudoje metų metais liaup
sinama komunistinė dora, do
rovė arba moralė. Tačiau pra
ėjusių metų p a b a i g o j e 
tenykštė spauda tą komunis
tinę dorovę pradėjo minėti 
dažniau, ją kelti ir apie ją 
rašyti. Ne tik dorovės esmė ap
tariama, bet keliama jos 
samprata, jos sąryšis ir povei
kis į kultūrą, į visuomeninį gy
venimą, į medicinos etiką ir su 
dora susijusias gyvenimo 
problemas. Vis pabrėžiama, 
kad tai daroma remiantis 
komunistine pasaulėžiūra. 

Po ranka turiu net keturis 
straipsnius, pasirodžiusius tuo 
reikalu komunistinėje spau
doje praėjusių metų pabai
goje. J ie yra: Vacio Bagdo
navič iaus „Apie dorovės 
esmę", Vinco Žemaičio „Doro
vinės kultūros problemos", 
Česlovo Kalendos „Dorovės 
samprata ir kultūrinė orien
tacija" ir J. Šato „Teisė, mo
ralė ir medicininė etika". Pir
mi du straipsniai išspausdinti 
„Kultūros baruose", 1981 m., 
nr. 10, trečias — „Kultūros ba
ruose", 1981 m., nr. 11, ir ket
virtas — „Sveikatos apsau
goje", 1981 m., nr. 11. Be čia 
paminėtų straipsnių, išleista 
C. Kalendos „Dorovinė samp
rata", 114 psl. apimties kny
gelė. 

Dorovinės kultūros esmės, 
jos turinio ir specifikos aptari-

D R . J U O Z A S 
K R I A U Č I Ū N A S 

mui Vilniuje lapkričio mėn. 
susirinko etikai, estetikai ir 
kultūrologai iš Rusijos, Bel
gijos, Lenkijos, Vengrijos, Ry
tų Vokietijos ir Lietuvos. Tai
gi, dorovės reikalais kai kieno 
dėl tam tikrų priežasčių stip
riai susirūpinta. 

Komunistų pas i s akymai 
apie d o r o v ę 

Dorovės aptarimas nėra 
lengvas. Gal geriausiai ją ap
tarti būtų: dorovė yra nuo
voka, samprata, sąmonė skir
ti gė r į n u o b logio ir 
pasirinkimas, apsisprendi
mas už gėrį- Ta nuovoka, 
sąmonė, vieniems jos kilmės 
aiškintojams, yra natūrali, 
įgimta, kitiems — apreikšta, 
a n t g a m t i n ė , d i e v i š k a . 
Komunizmas visiškai atmeta 
antgamtinę kilmę, palieka tik 
natūraliąją. Tačiau, C. Kalan-
da tvirtina: „Dorovinę sąmo
nę turi kiekvienas jau vien dėl 
to, kad jis žmogus, asmeny
bė". 

Žmogus gyvena bendruo
menėje, tai dorovė saisto jo 
bendravimą, jo elgesį, jo san
tykius su kitais. Dorovinis 
bendradarbiavimas ir elgesys 
gali išeiti iš žmogaus sąmo
nės — sąmoningasis, arba pa
remtas tik įstatymais, įsaky
m a i s — į s t a t y m i n i s , 
įsakominis. Dora grindžia

mas žmonių bendruomeninis 
gyvenimas reiškiasi dorovine 
kultūra. Dorovinės kultūros 
reikalingumui paremti V. 
Žemaitis cituoja K. Marksą: 
„...žmogus žmogui — aukš
čiausia būtybė". Toliau teigia: 
„...dorovinei kultūrai būdinga 
yra gilus humanizmas, meilė 
ir pagarba kitam žmogui ir 
žmogaus vertingumo pripaži
nimas. Ypač specifiškos doro
vinės kultūros sąvokos yra 
tolerancija, t ak t i škumas , 
delikatnumas, mandagumas, 
etiketas ir kitos". O J. Šatas 
išreiškia: „Moraliniai princi
pai — tai pagrindiniai etiniai 
reikalavimai: laisvė, lygybė, 
patriotizmas, humanizmas, 
sąžiningumas ir kiti". Vacys 
Bagdanavičius teigia: „Doro
vė išryškinama kaip vienas iš 
praktinių žmogaus santykių 
su pasauliu, su kitu žmogumi, 
su visuomene". 

Komunis t inė 
gyvenimo p r a k t i k a 

Ligi šiol buvo teigiama, 
neatšaukta ir dabar, kad visa 
yra gera, kas komunizmui ge
ra, kas jam naudinga. Visos 
priemonės yra pateisinamos 
komunizmui ugdyti. Tiesa, la
bai dažnai partijos ir valdžios 
pare igūnai tenkina savo 
asmenines ambicijas ir reika
lus, naudodami komunizmo 
priedangą, daro didžiausias 

„Draugo" premijuoto romano iškilmėse Cle-
velande. Po premijos įteikimo rašyt. B. Pūkelevi-
čiūtei autorė autografuoja savo romaną „Devintą 
lapą" rengėjams. Iš kairės: Hmiltono dramos 

teatro "Aukuro" režisierė ir vadovė Elena Dau-
vietytė - Kudabienė, iškilmių reng. pirm. Milda 
Lenkauskienė, jury komisijos sekr. Vacys Rociū-
nas ir laureatė rašyt. Birutė Pūkelevičiūtė. 

Nuotr. J. Garlos 

nedorybes ir neteisybes komu
nizmo vardu. O neteisingu 
naudojimusi visuomeninėmis 
gėrybėmis — teisinasi: p a g a l 
darbą ir atsakomybę — atly
ginimas. 

Kai u-ą paminėsiu iš par
tijos ir komunistų valdžios as
menų elgsenos ir veiksmų, jų 
praktikuojamos,.doros": 1. J i e 
materialiai aprūpinami iš tik 
jiems skirtų parduotuvių, kur 
visada visko yra ir kainos že
mos; 2. Jie sudaro griežtai 
apribotus luomus, kur nepa
kenčiamas žemesnio r ango 
pareigūnas; 3. J ie reikalauja 
beatodairiai vykdyti jų įsaky
mus ir norus, dažnai asmeniš
kus, vis komunizmo vardu; 4. 
Jie pasisavina kitų turtą, klas
toja dokumentus, neatlieka 
reikiamai pavesto darbo, pvz.: 
kokių dokumentų sutvarkymo 
be „patepimo"; 5. Vietoje vie
šai paskelbtos teisės, įsako nu
teisti ir bausti, pvz.: veiklesnį 
kunigą; 6. Beatodairiai per
sekioja nepatinkamus asme
nis, net juos eliminuojant, 
ypač kritikus, nors ta kr i t ika 
teisinga ir lengvai įrodoma; 7. 
Klastoja faktus ir juos perdir
ba, kad jie keltų komunizmą ir 
rusų tautą. Įsitikinti paskai
tykite Žiugždos Lietuvos isto
riją; 8. Naudoja melą, apgaulę 
ir smurtą, kad kiltų tarnyboje, 
ar bent išsilaikytų aukštesnė
je vietoje; 9. Išgalvoja ir klas
toja kaltinimus daugeliui ne
kaltų, kad niekas nedrįstų 
kelti pareigūnų sauvalės, nusi
kaltimų ir nedorybių. Taip ap
saugoma savosios nedorybės, 
atsikratoma nepat inkamais ir 
kitaip galvojančiais. Valsty
bei parūpinama vergų darbo 
jėgos priverčiamo darbo sto
vyklose. 

Galima duoti daugybę kitų 
nedorų ir visuomenei ken
kiančių partijos pareigūnų at
liekamų veiksmų, bet užteks ir 
paminėtų. Smulkesnių ap
rašymų apie tokias nedorybes 
ir neteisybes galima rast i net 
komunistų spaudoje, nors to
kie veiksmai nenoriai keliami 
viešumon. Daugiau apie to
kias nedorybes r andame ko
munistų pareigūnų, pabėgu
sių į laisvus kraštus, kalbose 
ir raštuose. O apie nuola t 
vykstančias nedorybes ir 
neteisybes bei nusikalt imus 
žmoniškumui rasime komu
nistiniuose kraštuose išeinan
čioje pogrindinėje spaudoje. 

Ko s i e k i a m a d o r o v ė s 
rūp in imus i ? 

Dalis dorovės r e i k a l u s 
keliančiųjų turbūt nuoširdžiai 
susirūpinę dorovės nusmuki-
mu, jos principų nepaisymu, 
dorovinės kultūros nykimu. 
Taip pat daug žmonių yra 
tikintieji, nors ir slaptai, ir 

reiškiasi religine ir dorovių-
kultūra. 

Kartais padaromi įsakyti ar 
į s ta tymais įgalinti doroviniai 
darbai , bet tai nėra dorovinės 
kultūros ugdymus. Tai au
t o m a t i š k a s į sakų vykdy
mas . Bendrai paėmus, nėra 
gal imybės kelti dorovės ir ug
dyti jos kultūros komunistų 
valdomuose kraštuose, nes ne
leidžiami susibūrimai, draugi
jos ir organizacijos, ypač reli
g i n ė s , k u r io s d a u g i a u s i a 
rūpintųsi dorove. O komunis
tų pavyzdžiai neskat ina rū
pintis a r k e l i dorovę. 

Tikriausiai komunistai lei
džia savo spaudoje kelti doro
vės reikalus, leidžia net tartis 
apie tai tik dėl to, kad pasiro
dytų pasauliui, jog ir jie puo
selėja dorovę, ugdo jos kultū
rą. Siekia atkreipti naiviųjų, 
dėmesį į kalbas, raštus apie 
dorovę, net suvažiavimus lei
džia, o pa tys ir toliau tvarkys 
visuomeninį gyvenimą taip, 
kaip ligi šioliai: viskas gera ir 
pateisinama, kas komunizmui 
gera. Juk pačioje Rusijoje, taip 
pat ir dabartinėje Lietuvoje, iš
leista konstitucija tik laisvųjų 
kraštų žmonių akims dumti, 
bet netaikoma savo krašto pi
liečiams. 

Jei komunistų spaudoje skel
biamų dorovės principų būtų 
laikomasi, jais nors kiek vado
vaujamasi, jais remtųsi kultū
ra, tai negalėtų išsilaikyti 
komunizmas. Tas tinka ir ki
toms diktatūroms. Komunis
tinių autorių šio straipsnio 
pradžioje minimi dorovės prin
cipai yra priešingi komunis
tinio gyvenimo nustatytai 
tvarkai; jie veda į demokra
tiją. 

KUR RASTI 
BALTISTIKOS 

LEIDINIŲ? 
Baltų studijų puoselėjimo d-

jos (AABS) surinktais duome
nimis, stambiausius baltisti-
nius rinkinius (knygų ir kt. 
leidinių Lietuvą, Latviją ar 
Estiją liečiančiais klausimais) 
turi šios institucijos: Britų 
muziejaus biblioteka, Helsin
kio univ. biblioteka, Herderio 
insti tutas Marburge (Vokie
tijoj), Hooverio institutas, Kent 
State univ. biblioteka, Kongre
so biblioteka Washingtone, 
Londono universiteto Salvų 
bei Rytų Europos studijų 
biblioteka, Minnesotos univ. 
biblioteka, New Yorko viešoji 
b i b l i o t e k a , C a l i f o r n i j o s 
(Berkeley) univ. biblioteka, 
Pennsylvanijos univ. biblio
teka, Toronto univ. biblioteka, 
Wisconsino univ. biblioteka ir 
Widener biblioteka Cambri-
dge. Mass. 

DIENAI RIEDANT 
VAKAROP 
VLADAS RAMOJUS 
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ko, Teatro festivalių rengėjo ir kitas. Tai vis buvo 
Tremtinių namų uždirbtų pinigų kreditas ne tik 
pačiam jų savininkui, bet dalinai ir išeivijos lietuvių 
visuomenei. Juoba, kad negausūs išeivijos teatralai 
— mėgėjai, nebelikus nuolatinio profesionalaus 
teatro pilna to žodžio prasme, savo skurdų lietu
višką repertuarą galėdavo papildyti Anatolijaus Kai-

Aloyzo Barono supažindintas, Anatolijus Kairys rio parašytomis dramomis ar komedijomis, nes 
man iš pirmo karto paliko taktiško, tačiau kartu neįkasdavo A. Škėmos, K. Ostrausko ar A. Lands 
rezervuoto rytų aukštaičio įspūdį. Iki tol tepažinau jį 
tik iš spaudos, kaip buvusį žurnalo „Tremtinių 
mokykla" leidėją — redaktorių ir poezijos knygutes 
„Blaškomi lapai" autorių. Tą knygutę buvau 
nusipirkęs dar Vokietijos stovyklose ir su kitomis 
knygomis atsivežęs per Atlantą. Tad išvykos į 
Tremtinių namus proga ją su savim pasiėmiau. 
Autorius A. Kairys ne tik įrašė autografą, bet taip 

bergio modernių scenos veikalų. Šalia to, A. Kairys 
sugebėjo pašvęsti laiko ir parašyti libretus vienam 
kitam „Dainavos" ansamblio pastatytam veikalui ir 
komp. J. Gaidelio operai. Tai vis didesnės ar mažes
nės vertės įnašai išeivijos lietuvių kultūriniam aruo
dui, kurių šaknų syvus, mano nuomone, rasi tuome
tiniuose Tremtinių namuose Chicagos Westsidėje. 

Dvidešimčiui metų praėjus, kai dr. D. Fain-
pat dar ir gėrimą užfundijo. Tikiu, kad gal už tai. jog hauzas rašė istorinį dokumentinį veikalą „Chica-
pamanė manyje radęs savo poezijos gerbėją... Tuo g ° 8 lietuviai", albumo pavidale išleistą Amerikos 
tarpu, kai A. Mackaus, K. Gandrimo ir kitų Lietuvių bibliotekos leidyklos, mūsų sūnus Eugeni-
modernistų įtakoje mano žvilgsnis į poeziją gerokai J u s k u n - A 1 8- Kezio buvo paprašytas nufotografuoti 
keitėsi. ' /"" : ~* ----- -.—. 

Kol Tremtinių namuose prie baro dar buvo 
mažiau klientų, A. Kairys papasakojo, kad ir dabar^ 
nors esąs užimtas biznio, kai atsiranda Kiek laisves
nio laiko, rašąs naujus veikalus. Man gi kažkaip, 
ypač vakarais akivaizdžiai pamačius, koks čia biz
nis vyksta, nesinorėjo tikėti, kad A. Kairys turi 

senąsias, istorines Chicagos lietuvių vietas. Jam 
priminiau ir buvusius Tremtinių namus. Beje, jam 
tai buvo kažkas naujo, nežinomo. Nubrėžiau planą, 
kaip juos surasti, lygiai kaip ir senuosius „Draugo" 
rūmus. Jis galop surado, nufotografavo, nors 
nuotraukose jau beveik nebesimatė ženklų, kad prieš 
porą dešimtmečių ten buvo populiari lietuvių 

progos pagalvoti apie kūrybinį - literatūrinfdarbą, a P & y v e n t a s a l a . kurioje ne vieno dabartinės 
nes vargu ar jam užtenka laiko uždirbtus dolerius i a u n u o h l * k a r t o s W v a i susipažino ir sukūrė šeimas. 
suskaičiuoti... 

Tačiau ateitis parodė, kad tie neilgai gyvavu
siuose Tremtinių namuose subyrėję doleriai sudarė 
pagrindą A. Kairiui ateityje pasišvęsti naujų 
veikalų, ypač dramų, rašymui, savais pinigais leisti 
naujai parašytas knygas, įsijungti į naujas visuo
menines pareigas, kaip LB Kultūros fondo pirminin-

Kai iškilo sovietų įkalinto prof. Vytauto Skuo
džio byla, kai buvo sužinota, kad jis gimė toje pačio
je VVestsidėje, tada vėl buvo surasta Aušros Vartų 
bažnyčia, kurioje V. Skuodis krikštytas, joje atlaiky
tos pamaldos, sutraukusios šimtus lietuvių, žinomų 
veikėjų ir eilinių piliečių. Po pamaldų gatvėse išsitie
sė lietuvių eisena ir nužygiavo iki Skuodžio gimtųjų 

namų. Radijo bangomis besiklausant pranešimo 
apie tą spontanišką įvykį, pagalvojau: kaip kartais 
gyvenime vėl iškyla nugrimzdusi praeitis... 

Anais 1950-52 metais iš Cicero į Tremtinių 
namus važiuodavom 16-18 gatvių autobusais iki 
Western gatvės. Po to, pastovėję ant kampo, 
baigdavom nuvažiuoti Western gatvės tramvajais, 
tokiais žaliais ir palyginus gan moderniais. Automo
bilius tada dar tik vienas kitas teturėjo. 1950-51 metų 
žiema Chicagoje buvo žiauriai šalta, daug sniego 
iškrisdavo. Kankindavosi sniege ir autobusai, ir 
tramvajai. O kai tramvajui kas an t bėgių kelią 
pastodavo, tai kar ta is ir valandą jo laukdavom. O jei 
į pasimatymą dėl to vėluodavom, tai kaip pašėlę 
keikdavom Chicagos miesto susisiekimo vadovybę, 
vairuotojus ir visus, kas pakliūdavo an t danties. 

Dar blogiau būdavo, kai savaitgaliais gerokai po 
pusiaunakčio reikėdavo grįžti į namus. A. Kairys 
negi apnakvindys savo klientus. Todėl labai 
džiaugdavomės, kai mus vis dažniau ir dažniau iš 
Tremtinių n a m ų po savaitgalio šokių ar kitokių 
renginių pasisiūlydavo parvežti ciceriškiai Aldona ir 
Juozas Sulaičiai. Nors ne kartą žiemos metu, 
automobiliui esan t perkrautam ir grumiantis su 
sniegu bei ledu gatvėse, iki visiško nematomumo 
garu apsi t raukdavo tada savo įrengimais buvusių ne 
taip modernių automobilių langai. Bet Juozas ir 
Aldona visada būdavo tikrai kantrūs, geros nuotai
kos ir niekad mūsų iš savo automobilio pakelėje neiš
metė į sniegą ir šaltį. Ir dabar, kai kartais jie 
atvažiuoja į sostinę VVashingtoną dalyvauti 
respublikonų suvažiavimuose, su pagarba lenkiu 
galvą už parodytą draugiškumą anomis viengun
giškomis Cicero dienomis. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, antradienis, 1982 m. gegužės mėn. 25 d. 

S LIETUVIAI CAUFORNIJOJE 
L I E T U V I Ų 

B E N D R U O M E N Ė 
LOS A N G E L Ė J 

Vie tovė pr ie Ramiojo 
vandenyno, kurią prieš 200 
metų Meksikos gubernatorius 
pavadino EI Pueblo de Nostra 
Senora la Reiną de Los Ange
les (Mūsų Ponios Angelų kara
lienės kaimu), šiandien yra 
trečias didumu JAV miestas. 
Lietuvių čia daugiau apsi
gyveno tik po 2-jo pasaulinio 
karo. Dabar jų čia gal apie 
keliolika tūkstančių. Atskiri 
šio miesto rajonai turi atski
rus pavadinimus. Lietuviai 
daugiausia susispietę dviejuo
se miesto rajonuose — Los 
Angelėj, kur yra įsikūrusi liet. 
parapija ir bažnyčia, ir Santa 
Monikoje. Cia gražiai veikia 
du Lietuvių Bendruomenės 
skyriai. 

ką jis pereitą rudenį patyrė 
Lietuvoj. Kartu su juo buvo ir 
jo sūnus, kuris ten būdamas 
tris mėnesius mokėsi vienoje 
Vilniaus gimnazijoje. Praneši
mas gausiai pailiustruotas 
skaidrėmis. 

J. Knis 

LITUANISTINIŲ 
S T U D I J Ų 

SAVAITGALIS IR 
KONCERTAS 

Pažangiai tautai reikia įvai
rios muzikos, neišskiriant 
lengvosios arba estradinės. 
Užsieniuose gyvenantieji lie
tuviai kompozitoriai tokios 
muzikos beveik nesukuria, 
nors ji mėgstama vyresniųjų, 
o dar labiau jaunesniųjų. 

prisimenant šio mūsų rašytojo 
klasiko 100 metų gimimo su
kaktį. Rašytojo biografiją pa
rengė ir skaitė Laima Jarašū-
n i e n ė . V e r t i n g ą , g e r a i 
parengtą paskaitą apie Krėvę 
skaitė Alė Rūta. Įdomias Krė
vės raštų ištraukas skaitė Vil
tis Jatulienė ir Vincas Dovy
daitis. 

JAV Lietuvių Bendruomenė 
Kalifornijoje atliko gražų, nau
dingą darbą, surengti tokias 
turiningas Lituanistinių stu
dijų dienas. 

Alg. Gustaitis 

K A P Ų P U O Š I M O D I E N Ą -
" M E M O R I A L D A Y " 

Sekmadienį, gegužes 30-tą dienę, 1982 m. 
LIETUVIU TAUTINĖSE KAPINĖSE 

ĮVYKS ĮSPŪDINGOS APEIGOS 
Lygiai 11 valandą ryto nuo kapinių vartų prasidės eisena aplink 
kapines iki paruoštos estrados, Eisenoje ir programoje dalyvaus 
Petro Zalubos vadovaujamas dūdų orkestras. 

• Amerikos legionierių Don Varnas Postas No. 986 ir Moterų Auxili-
ary Unit No. 986 dalyvaus eisenoje ir pagerbs už laisvę žuvusius 
karius. 

CLASSIFIED ADS 
M I S C E L L A N E O U S E E A L E S T A T K 

Los Angeles LB skyrius š.m. 
vasario 2 d. parapijos salėje 
turėjo gausų susirinkimą, 
sutraukusį apie 300 dalyvių. Jį 
pravedė skyriaus pirm. Dan
guolė Vizgirdienė, sekreto
riavo Violeta Gedgaudienė. 
Pagerbti mirusieji. Pereito 
susirinkimo protokolą perskai
tė Danutė Baltutienė. J i s 
priimtas be pakeitimų. Perei
tos kadencijos veiklą nušvietė 
valdybos pirmininkė. Veikloje 
kai kurie dalykai buvo atlieka
mi skyriaus atskirai, kiti 
sutartinai su Santa Monikos 
skyriumi, o taip pat ir su 
Vliko, Tautos Fondo, LFB 

Z>~ valdybomis. Iš svarbesnių 
dalykų paminėtini: 1. Jaunimo 
Ansamblio vadovės Onos 
Razutienės pagerbimas; 2. 
pianistės Raimondos Apeiky-
tės rečitalis; 3. Vasario 16 

~ m i n ė j i m a s ; 4. L i e tuvos 
=r*- atstovybės VVashingtone rūmų 

remonto vajus; 5. solistės Vin
cės Januškaitės-Zaunienės 
pagerbimas; 6. prisidėta prie 
LFB bendrai su LB studijų 
s a v a i t ė s s u r u o š i m o ; 7. 

£Į Argentinos liet. solistų Zuza
nos Valadkaitės ir Antano 
Slančiausko koncertas; 8. 
lituanistinių studijų ir sol. 
Violetos Rakauskaitės dainų 
vakaras; 9. Naujųjų Metų 
sutikimas ir eilė kitų vietos 
lietuvių veiklos darbų. 

Gana detalią, labai kruopš
čiai paruoštą f inansinę 
apžvalgą pateikė iždininkė 
Rymantė Barauskaitė. Iš viso 
pajamų 1981-82 m. turėta 
4,720 dol., išlaidų — 4,332 dol. 
Pridėjus iš pereitų metų likutį 
ir gautus procentus, dabar 
ižde yra 1,820 dol. Už labai 
rūpestingą ir labiausia i 
nedėkingą darbą iždininkė 
Rymantė nusipelnė gausių 
aplodismentų. 

Revizijos komisijos praneši
mą padarė Algis Raulinaitis. 
LB orbitoj veikia Jaunimo 
ansamblis, apie jo veiklą 
pranešė jo vadovė O. Razutie-
nė. Kiti pranešimai: Lietuvių 
F o n d a s — J . C i n g a ; 
Informacijų centras — Jonas 
Matulaitis. Bendrai paėmus, 
Lie tuvių B e n d r u o m e n ė s 
organizacija Šiame „Mūsų 
ponios Angelų Karalienės" 
mieste atlieka labai svarbų 
vaidmenį. Sekančiai kadenci
jai valdybą sudaro: pirm. 
D a n g u o l ė V i z g i r d i e n ė , 
vicepirm. Ona Razutienė, 
sekretorė Violeta Gedgaudie
nė, i ž d i n i n k ė R y m a n t ė 
Barauskaitė, iždin. padėjėjas 
Aleksis Baltutis, jaunimo 
reikalams Vytenis Vilkas, 
spec. re ikalams Arvydas 
Kliorė ir Jonas Navickas, 
informacijos reikalams Danu
tė Barauska i t ė ir Jonas 
Matulaitis. Atstovai į apygar
dos suvažiavimą: A. Audro
nis, L. Balvočius, Barauskas, 
J. Cinga, A. Gulbinskas, A. 
Razutis, VI. Pažiūra. 

Antrojoj suvažiavimo daly 
buvo inž. Antano Dundzilos, iš 
Chicagos, pranešimas apie tai 

Okupuotoje Lietuvoje estra
dinė muzika skamba. Lengvo 
muzikinio žanro solistė Viole
ta Rakauskaitė koncertavusi 
ne tik įvairiuose ok. Lietuvos 
miestuose ir per televiziją, sėk
mingai koncertavusi Lenkijo
je, Čekoslovakijoje, Sovietų Są
jungoje. 

Vedybų dėka jai pavyko iš
vykti į Vokietiją. Iš Miunche
no vyko ir labai sėkmingai 
koncertavo Vokietijoj, Prancū
zijoj, Belgijoj, Norvegijoj, Ang
lijoj. Taip pat Kanadoje, JAV-
se. 

J A V Lietuvių Bendruome
nės Los Angeles ir Santa Mo-
nica apylinkės gegužės 15 — 16 
d. surengė Lituanistinių studi
jų savaitgalį. Įvairioje, įdo
mioje programoje dalyvavo dr. 
J. Izokaitytė, D. Polikaitienė, 
B. Raila, P. Visvydas ir nema
žai jaunimo. 

Gegužės 15 d. vakare Šv. Ka
zimiero salėje įvyko Violetos 
Rakauskaitės estradinės mu
zikos koncertas. Programą 
pradėjo L. Bendruomenės 
pirm. Rimtautas Dabšys. Po 
įvadinių žodžių salėje užgesi
namos šviesos, lieka tik „Taš
ko šviesa" (spot light), kuri ap
šviečia jauną, žavią moterį. J i 
dainuoja apie tėvynę Lietuvą 
gintaro krašte. Viena daina 
gražesnė už kitą. Violeta dai
nuoja žaviai ir patraukliai. 
Violeta savo puikiais jude
siais, gražia išraiška, įsijauti
mu, smagiomis melodijomis 
sužavėjo atsilankiusius. 

Visos atliktos dainos yra 
okup. Lietuvoje parašytos. Jos 
skambios, patrauklios. 

Kodėl nedainuota užsienio 
lietuvių kompozicijų? O todėl, 
kad jų solistė neturi. Ar užsie
nio kompozitoriai yra sukūrę 
estradinei muzikai melodijų? 
Ar turi joms tinkamus žo
džius? Violeta mielai dainuotų 
užsienio lietuvių kompozitorių 
dainas, jei jų turėtų. 

Estradinė muzika verta mū
sų kompozitorių susidomėji
mo. O taip pat ir dainininkų, ių 
pamėgimo, atlikimo koncer
tuose. Visada vien liaudies dai
nos klausytojams nusibos
ta. Gegužės 16-tą dieną 
Lituanistinių studijų savait
galis baigtas gražiu Vinco Krė
vės paminėjimu — akademija, 

San Francisco, Kalif. 
P A V A S A R I O 

B A L I U S • 
JAV LB San Francisco 

apylinkės valdyba gegužės 15 
d. suruošė tradicinį pavasari
nį balių. Meninės programos 
atlikimui buvo pakviestas 
New Yorke garsėjantis lietu
vių muzikinis — vokalinis 
vienetas: „Jinai ir trys ginta
rai" — Danutė, Vytautas, Juo
zas ir Zenonas. San Francisce 
jie pasirodė su lengva estradi
ne muzika ir dainomis. 

Stilizuotos šlagerių melodi
jos, p r ider in tos šių l a ikų 
muzikos garsams, senesnio 
amžiaus klausytojus mintimis 
perkėlė į laikinąją sostinę 
Kauną, kuriame be valsty
binio teatro garsėjo ir mažoji 
scena, skirta lengvai muzikai 
ir romant i ško gyven imo 
apra i škomis a p d a i n u o t i . 
Muzikiniam-vokaliniam viene
tui perėjus į džiazo muziką, ir 
ją Danutei iliustruojant či
gonų kabaretiniais šokiais, iš 
j a u n e s n i ų j ų k l a u s y t o j ų 
susilaukė ovacijų. 

San Francisco lietuviai yra __ 
dėkingi „Jinai ir trys ginta-
rai" muzikiniam vienetui atve- & 
žusiam giedrią nuotaiką prie 
Pacifiko krantų. 

LB apyl inkės va ldyba , 
pasinaudodama šiuo gausiu 
lietuvių susibūrimu, stengėsi 
baliaus dalyviams priminti 
pagrindinę Lietuvių Bendruo-j 
menės nario pareigą — balsuo-' 
ti į JAV LB X-ją Tarybą ir VI 
PLB seimą. Prie įėjimo buvo 
dalinami balsavimo lapai ir 
vedama balsuotojų registra
cija. Ne vienas, susitikęs drau
gą ar seniai matytą pažįsta
mą tuojau užkalbindavo: „Ar 
jau balsavai?" „O, ne! Aš atė
jau į pavasarinį balių, bet ne į 
politinio klubo susirinkimą". 
„Bet mielas prieteliau, baliuje 
bus daug l inksmiau ir 
smagiau jei būsi atlikęs balsa
vimo pareigą". 

Gražu, kad a p y l i n k ė s 
valdyba tautinės pareigos 
atlikimą sujungė su pavasa
rio renginiu, nes kitaip sunku 
pasiekti plačiose apylinkėse 
išsisklaidžiusius lietuvius. 

P. Indreika 

Kunigas dr. 
vokaciją. 

Eugenijus Gerulis sukalbės tai dienai pritaikytą in-

• Giesmių programos dalį atliks solistai Algirdas Brazis ir Estelle 
Bogden, akompanuojant Petro Zalubos dūdų orkestrui. 

• Pagrindinę kalbą pasakys daktaras Jonas Valaitis. 

• Tuojau po gedulingos programos įvyks įspūdingas ir istorinis 
LIETUVIŲ TAUTINIŲ KAPINIŲ STEIGĖJAMS PAMINKLO ATI
DENGIMAS — DEDIKACIJA, bei Liet. Tautinių Kapinių daugiau 
kaip prieš 70 metų įsteigimo paminėjimas. 

• Šios iškilmėse taip pat dalyvaus Lietuvos gen. konsule Juzė 
Daužvardienė ir daug kitų visuomenės veikėjų. 

DĖMESIO NETURINTIEMS AUTOMOBILIŲ! Lygiai 9 valandą ryto 
nuo Ridikas Funeral Home — 33rd Place ir Halsted St. išeis auto
busas (Valley Transit School Bus) ir sustos sekančiose vietose: 
prie Darius Girėnas Hali — 4418 S. Westem Ave. ir prie Marąuette 
Hali — 69th & Western Ave. Autobusas atgal į Chicagą nuo kapinių 
vartų išeis 3-čią vai. po pietų Kaina į abi puses $3X10 — Būkite 
laiku nurodytose vietose. 

VISUS LIETUVIUS KVIEČIAME DALYVAUTI 
RUOŠIAMOSE APEIGOSE. 

Lietuvių Tautinių Kapinių Vadovybė 

Prašome visus dalyvius pasivaikščioti po šias gražias kapines, 
apžiūrėti puikius paminklus, prisiminti savo artimuosius. Norint pa
sirinkti vietą savam sklypui, Kapinių pareigūnai suteiks jums pa
geidaujamų informacijų. 

LITHUANIAN NATIONAL CEMETERY 
UETTJVIU TAUTINES KAPINĖS 

8201 S. Kean Ave., Tel. 312—458-0638, Justice IL 60458 

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

L I E T U V O S B A Ž N Y Č I O S 
i-mas tomas. Telšių Vyskupija 

Telšių vyskupija yra 1-as tomas iš LIETUVOS BA2NYCIŲ se
rijos leidžiamų knygų. 

Leidinys gerai paruoštas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip 
palikti ateities kartoms galimai tikresnį ir nelškreiptą mūsų bažnyčių 
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietusių kartos matytų, 
kiek daug meniškų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę"—tai kaip rašo 
autorius knygos jvad>je. 

"Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir 
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių išeivijoje. Didelio formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą 
surinko DRAUGO spaustuvė. Spausdino MORKŪNO spaustuvė. Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $22.50. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, tftf West 6Srd St} Chicago, IL 60629 
Illinois gyventojai dar prideda $120 valstijos mokesčio. 

^ f 

imiiiiiiKiiiiiiiiiiuiiii! immiiinMiiiiiiH. 
TELEVIZIJOS 

Spalvotos ir paprastos. Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai. 

Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 S t , tel. 776-1486 
IIIIHIIMIIIIIMIIIIIIHIIIIIillMIIlIllUllIUlII 

iimiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiMHiiiiiiiiiiiiiiHii 

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

Apdraustas perkraustyta * 
Įvairių atstumų 

Tel. £76- 1882 arba 376-5996 
mwMHiiiintuniiiiiiimiiniiiiiminiusii 

. • » • • • • • - • • • » • - • » - • • - » • » • • « • • 

VALOM E 
KILIMUS IB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rusių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

t > m • • « • • - • - • • • • • * - • • • • • • • • » 

Niiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiii 

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

NOTARY PUBLIC 
4298 S. Maplewood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ l&kvieumai, pildomi 
PILlETYBfiS PRAŠYMAI ir 

•cltokia blankai. 
. t i i i fmmnnnninnimii i i i i iMHii i i i imiH' 
i i i i i i i i i i i i i i i i imi i i imi i i i i imi i i i imi i i i i i iH 
Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
ii mūsų sandelio. 

COSMOS PABGEL8 EXFRESS 
M01 W. 09th Sf, Cbicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
TeL — 925-27S7 

Vytautas Valantinas 
Mwmiiiiiiiiii»iiiiiiimuiimmuniiiimiii 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
ui apdraud*. ouu ugniea ir automo
bilio pas mus. 

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

lelef. GA 4-8654 

nmnnnnnmnnnieiiiiHiitiiiiiiiuiHiuii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymą* ~ 
Namu pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertfmal 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2311 
•liltlIlIlIlUlllllllllllllllllllllllllIUIIUUUfc 

2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. BrigS-
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. mūr. gare 
žas. $17,000.00. pajamų. Arti 64-os ir 
Kedzie Ave. 
2 SKLYPAI ARTI VANDENS. Hot 
Springs Village. 

Skambint 436-787? 
ŠIMAITIS BEALT1 
2951 West 63rd Street 

DEL SENATVĖS parduodamas 2-jų 
butų namas ir 1 buto namas kieme. 
Atskiri šildymai. Apyl. 63rd Place \ 
vak. už Kedzie. Savininkas duos pa
skolą iš 12%. Skambinkit — 

257-7852 arba 257-2330 

DĖL BŪTINO IŠVYKIMO, puikiame 
stovyje, pigiai, parduodamas patrauk
lus mūrinis namas, dviejų butų — 
(1 „garden apartment") po 2 miega
mus. Gazu apšildomas. Centrinis oro 
vėsinimas. Skambinti telef. 

925- 8854, po 7 vai. vakaro 

> » * » w y i m a w < w mmm^m m mm mm ĮfgBB—i 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 

Master Plumbing 
Uccnssd, Bonded, Insurad 

"Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karsto vandens tankai. Flood con-
troi. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS — 636-2960 

ISNUOM. trims mėn. arba savaitėms 
Union Pier, Mich., vasarvietėje 2 bu
tai po 2mieg. kamb. ir virtuve; vir
šuj 5 kamb. (4 mieg. ir virtuvė). Kai 
na pagal susitarimą. Skambint — 

Cbicago te l 312—737-2847 

ISNUOM. naujai atremontuota patalpa 
suskirstyta į 4 kambariukus ir laukia
mąjį. Tinka įstaigai ir kt. Languose 
yra elektronine aliarmo sistema. Rak
tas apžiūrėjimui — 

2422 West 71 Street 

• l T A N E O U S 

k » 

E s a m e s t u m d o m i i r 
paniekinti. Toks žmogus neturi 
prarasti pusiausvyros, toks 
žmogus turi kovoti. Esame 
kankinių tauta, todėl turime 
mokėti ir kovoti. Niekas tiek 
kraujo ir aukų nesudėjo, kaip 
Lietuva. Reikalaukime už tai "Z 
užmokesčio ir branginkime tą ^ 
auką, nesibarstykime. 

K. Pakštas 

MARIJA AUKŠTAITĖ 

"ANT MARIŲ KRAŠTO' 
pagrindinė mintis: meilė, auka, tragedija ir kova, 
herojiškumas rt humaniškumas, Lietuvos istorinis 

duelis, plačių pažiūrų. 
Knyga turi 408 pusi., kaina su persiuntimu 10.95 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DiiAUGAS, 451,5 W. 6$rd Street 

Chicago, IU. 60629 
Illinois gyv. dar prideda 60 et. valstijos mokesčio. 

m o v i N G 
ŠfiRENAS perkrausto baldus i. 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

leief, — WA 5-8063 

^ 

JAV LB krašto valdybos pirmininkas Vytautas Kutkus infor
muoja Amerikos Balso atstovą Romą Sakadolskį Lietuvių 
Bendruomenės 30 m. sukakties minėjime, Detroitf 

Nuotr. J . G a r l o s 

A M BE R 
The Golden Gem of the Ages 
By PATTY C. RICE, Ph.D. 

(Knygos autorė amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi ne vieną 
atžymėjimą už savo darbus. šioje knygoje ji aprašo apie 
GINTARO atsiradimą, kilmę. Daug vietos skiria apie Lietuvos gjn-
tarą, o dalį iliustracijų sudaro iš GIFTS I7TERNATI0NAL—VAZNE-
LIŲ krautuvės rinkinio. Daktarė gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje 
ir kitur.) 

Knyga didelio formato, 290 pusi., kieti viršeliai. Graži dovana 
kiekvienai progai. 

Publiatied by VA NOSTRAND REINHOLD Company, New York, 
kuri turi savo skyrius: London, Toronto, Melbourne ir kitur. Kaina su 
persiuntimu $38.1*. Illinois gyventojai dar prideda $1 62 valstijos 
• M h i 

PACKAGE EXPRESS AGENCY 
MARIJA NOREIKrENfi 

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

preJces. i i -atas iš Europos sandelių. 
2008 W. 69th St.. Chicago, 111. 60629 

TEIiEF. 925-2787 

KURIAM GALUI MOKĖTI 
D A U G I A U ? 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOT, 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
NUO $300 IKI $1,000 

DAINOS, MUZIKA 
IR GĖLES 

Pranas Lembertas 

Plokštelėje dalyvaujantys kom
pozitoriai: J. Gaidelis. G. Gu
dauskienė, St. Gailevičius, O. 
Metrikienė ir St. Graužinis. Dai
nų žodžiai P. Lemberto, kurias 
išpildo žinomi solistai ir įvairūs 
chorai. Plokštelę išleido "Gin
taras", Hollywood, California, 
Lemberto 15 m. mirties sukak
čiai prisiminti. 

Kaina su persiuntimu $8.95 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St, 
Chicago, IU. 60629 

%-_ 

UftMkynmB Mųsti: 

DRAUGAS, 4545 Wett 63rd St, Chicago, IL 60629 

Chrysler LeBaron M^dallion 
Z-dr Coupe 

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • IMPERIAL 

PLYMOUTH • K CARS 
-U WILL LIKĘ US" 

4030 Archer — VI 7-1515 

SIUNTINIAI j LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Aveniu 
Chicago, III. 60632, tel. 927-5980 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitiniu Kūneliu naudojime yra 
grąžos paprotys Biznieriai jas p a 
čiai naudoja Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją tisais panašiais reikalais 

į Būsite patenkinti mūaų patarnavi
mu 

DENGIAME m TAISOME 
VISŲ Rfsrv STOGI s 

Už savo darbą garantuojame 
ir e same apdrausti. 

Skambinkite — 

A R V V D U KIELAI 
Trt.: 434-9655 arba 737-1717 



rems 3.50 dol., svečiams 5.50 dol. 
Pirm. V. Beliauskienė prašė 

valdybą ir nares, kad išrinktu 
naują pirmininkę, nes dabarti
nė jaučiasi pavargus. Po dvide
šimt metų darbo būtų malonu 
išeiti į poilsį. Bet visos narės ir 
valdyba prašė pasilikti dar vie-
riems metams- G. K. 

Gary Iit. mokyklos mokiniai, atlikę programą Motinos dienos minėjime. Kai
rėje: mok. K. Pečkaitienė, dešinėje — dr. Janina Reklaitienė ir J. Vai-

" ' čeliūnas 

Gary, Indiana 
MOTINOS DIENA 

Gary lituanistinė mokykla, 
nors ir sumažėjusi mokinių skai
čiumi, ir šiais metais surengė sa
vo tradicinį Motinos dienos minė
jimą. 

Lietuviškos Mišios buvo auko
jamos už motinas. Jose dalyvavo 
visi mokiniai su mokytojom. Kun. 
Ign. Urbonas savo pamoksle pa
sveikinęs motinas, pagyrė jauni
mą už jų maldas ir meilę moti
noms. 

Po pamaldų salėje vyko minė
jimas, kurį gražiu žodžiu pradė
jo mokyklos Vedėja seselė Janina 
Galubickytė. Ji pakvietė dr. Ja
niną Rėklaitienę paskaitai Moti
nos dienos proga. Dr. Janina yra 
ne tik gera mokytoja, bet ir labai 
gera kalbėtoja, kurią visi supran
ta — jauni ir suaugę. Ji lietuvių 
ir anglų kalbomis su dideliu nuo
širdumu ir meile motinai gražiai 
išdėstė, kas yra mums motina. 
Mokiniai prisegė visoms salėje 
esančioms motinoms gėles. 

Meninėje dalyje atskirai ber
niukai ir mergaitės atliko eilėraš
čių pynę motinos garbei- Ber
niukai Tomas Ruzgą, Ričardas 
Mačys, Aidas Raudonis, Jurgis 
Rėklaitis ir Steponas Rajkovich, 
mergaitės Daina Mačytė, Debbie 
Mačytė, Trudy Navikaitė, Ger
trūda Navikaitė ir Marytė Traj-
kovich. Po to visi mokiniai, šeše

i le i Janinai vadovaujant, padai-
- navo. Mano motinėlė, Močiute 

mano, Pas močiutę augau, Mane 
motulė barė ir Ačiū Tau mamy
te. 

Mokyt. Katarinai Pečkaitienei 
vadovaujant, mokiniai smagiai 
pašoko tris taut. šokius: koja, ko
ja, sukčių ir piemenėlius. Šokius 
paruošė ir jau 23 metus mokyklo
je su pasiaukojimu moko K. Peč
kaitienė. Šokiams grojo mokyklos 
abiturientas Jonas Vaičeliūnas-
Sceną geažiai meniškais piešiniais 
dekoravo mokinė Diana Mačytė-

Motinų komitetas surengė vi
siems puikius lietuviškus pietus. 
Komitetą sudaro: Birutė Ruz
gienė, Onutė Raudonienė ir Jo
ana Rudzevičiūtė. Šį mūsų lietu
višką židinėlį — mokyklėlę re
mia Šv. Kazimiero liet parapija, 
East Chicagos L. B., mokyt. Jo
nas Klimas ir East Chicagos me
džiotojų — žvejų klubas. Jonas 
Klimas, be piniginių aukų, praei
tais metais mokyklai įtaisė vė
liavas, globusą, Lietuvos žemėla
pį, stereo, liet. plokšteles ir kt-
Nuoširdus lietuviškas ačiū jiems 
visiems. Mokykla veikia jau 23 
metai Ateitis? Mažėja mokinių 
skaičius. Apeliuojame į visos apy
linkės lietuvius tėvus, nes tik jų 
lietuviškose širdyse ir sąžinėse glū 
m šios mokyklos ateitis. 

krp 

Worcester, Mass. 
MOTERŲ KLUBO VEIKLA 

, Aušros Varty parapijos Moterų 
Socialinis klubas turėjo šių metų 

.^gegužės 16 d. pirmą susirinkimą. 
^"Valdyboje yra šios narės: pirm. 
į*"Verutė Beliauskienė, vieepirm. 
•4rena Adomaitis, Hen Deltuva 

—protokolų sekretorė, Anna 
r*Miller — finansų sekretorė, Ami-
• Ha Dadge — kasininkė, Margari-
*"Ca Sesip — tvarkos prižiūrėtoja.. 

Buvo skaitytas protokolas ir visa 
metinė darbo tvarka- Viskas buvo 

mielai priimta. Tiesa, susirinki-1 
me buvo numatyta turėti gražią1 

programą, bet, deja, narė susirgo,; 

kuri turėjo atlikti programą. 
Valdyba nutarė turėti birželio 
6 d. pobūvį Lietuvių piliečių j 
klube, 67 Vernon. Bus skanūs 
pietūs. Valdyba kviečia gausiai j 
atsilankyti nares ir svečius. Na-

TAISOMAS GREITKELIS 

Gegužės 15 d. prasideda Ste-
venson greitkelio (1-55) remon
tas. Gegužės 15-25 d. bus tai
somas kelias tarp Wolf Road ir 
Willow Springs Road, o nuo 

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt 

T H E F O R T Y Y E A R S 
0 F D A R K N E S S 

Parade Dr. Juozas Vaišnora 
Apie istorinius lietuvių kovos 

metus. 
I anglų kalbą išvertė 

Juozas Bulevičius 
Minkštais viršeliais. Kaina $2.85 

Si įdomi knyga gaunama: 
DRAUGE, 4545 W. 63 St.. 

Chicago, 111. 60629 
uimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimimiuimii:* 

gegužės 25 iki rugpiūčio 31 — 
tarp Wolf Road ir California 
Avenue. Taisymo metu bus ati
daryti du takai į kiekvieną kryp
tį ir važiavimo greitis bus su
mažintas iki 40 m. per vai. Re

montas bus nutraukiamas ir 
visi šeši takai bus atidaryti per 
kapų puošimo (gegužės 28-31) 
bei JAV nepriklausomybės mi
nėjimo (liepos 2-5) savaitga
lius. 

Lietuvoje netekus brangios mamytes 
A. f A. E. ŽUKIENĖS, 

mūšy mielus draugus dukterį dr. Elena ir 
dr. Adolfą Milius nuoširdžiai užjaučiame. 

MARYTĖ IR KAZYS AMBROZAIČIAI 

A. f A. KRISTINAI MIČIŪNAITEI 
m i r u s , 

jos Tėvelius ir Brolį nuoširdžiai užjau
čiu ir kartu liūdžiu. 

TOMAS VAITKUS 

PA DĖKA 
Lietuvos ka r iuomenės savanor i s , Klaipėdos krašto 

i š l a i sv in imo žygio da lyvis , žurnal i s tas i r visuomenininkas 

A. f A. 
Alfonsas Vytautas Braziulis 
mirė 1982 ba landž io 6, pa la idotas balandžio 12 Visų Sielų 
kap inėse , Clevelande, Ohio. Buvo gimęs 1900 vasario 25 Šiau
lių apskri tyje, Gruzdžių valsčiuje, Laumakių kaime. 

Reiškiu gilią padėką visiems, kurie per paskutiniuosius 
t re jus me tus l ankė m a n o sunkiai sergantį vyrą ir mudviem 
visokeriopai padėjo pakelt i didelius dvas in ius ir materialinius 
rūpesčius . 

Labai nuoširdžia i dėkoju k u n i g a m s Baliui Ivanauskui, 
Gediminui Kijauskui , Jonu i Kidykui ir Aleksandrui Goldi-
kovskiui už m a l d a s ir gaus ias malones , kad a.a. Alfonsas 
V y t a u t a s taikoje su Aukščiausiuoju galėjo keliauti amžinybėn. 
Graž ia i dėkoju Dievo Motinos parapijos kunigams, ypač klebo
n u i kun. G. Kijauskui , už šv. Mišių atnašavimą, jautrų 
pamoks lą ir velionio palydėjimą j kapus . 

Clevelando simfonijos orkestro smuikininkui Vytautui 
Kušleikai , solistui Ju l iu i Kazėnui ir vargonininkei Reginai 
Brazai t ienei giliai su jaudinta dėkoju už religinę muziką ir gies
m e s . 

Nuoširdžiai dėkoju Aurelijai Balašai t ienei , Vladui Plečkai
čiui , A n t a n u i Jona ič iu i , Baliui Auginui , J advyga i Budrienei ir 
Ju rg iu i Malskiui , k i lnia is žodžiais šermenyse prisiminusiems 
velionio gyven imą ir darbus . 

Dėkoju Žalgirio šaulių kuopos ir ramovėnų sargyboms, 
g r a b n e š i a m s ir v is iems, kurie velionį palydėjo į Visų Sielų 
kap ines . 

Š i rd inga padėka už gėles p.p. R. ir G. Kudukiams, J. A. 
K a z ė n a m s , V. J. Kušle ikams, LVKS Ramovė, Clevelando sky
r iui ir Birut ie tėms, p . Plechavičienei ir šeimai. SLA 14 kuopai 
i r Žalgirio šaulių kuopai , Clevelande. Širdinga padėka už šv. 
Mišių a u k a s , užuojautas , šiltus paguodos žodžius. Dėkoju Dir
va i , Draugui , Tėvynei , Tėvynės Garsų radijui už a.a. Alfonso 
V y t a u t o gyven imo darbų ir mirties paminėjimą. 

I^abai nuoši rdžia i dėkoju Lietuvių klubui, visoms ponioms 
i r p o n a m s už paga lbą paruošti šermenų vaišes. 

Ačiū visiems Clevelandiečiams iš J u n o Beach ir apylin
kių, Floridoje. 

Sunkiaus iose va landose m a n labai daug padėjusiems — 
J a d v y g a i Budrienei , Bronei Tarutienei , Aušrai ir Rytui Babic
k a m s , LDK Birutės Draugijos, Clevelendo skyriui, Čiurlionio 
a n s a m b l i u i ir jų v a d o v a m s Ona i ir Alfonsui Mikulskiams, 
Cleve lando Pens in inkų klubui, Clevelando BALFO skyriui, 
Juozui Stempužiui ir ypač mano mieliems kaimynams P. A. 
Pe t r a i č i ams , A. G. Karsokams ir visiems, bet kuriuo būdu, 
m a n e už jautus iems, reiškiu giliausią padėką. 

Liūdesyje ir maldoje jus visus su dėkingumu prisiminsiu. 

Ž m o n a N O R A B R A Z I U L I E N f c 

Pranešame, kad 1982 m, gegužės mėn. 22 
dieną mirė 

KUN. POVILAS JAŠINSKAS 
Lietuvos Evangelikų Reformatų bažnyčios 

vyriausias kunigas 
sulaukęs 92 metus amžiaus. 

Palaidotas gegužės mėn. 24 d. Biržuose. 

Reiškiame nuoširdžiausią užuojautą NAŠ
LEI, VAIKAMS bei visiems tikėjimo broliams 
ir sesėms. 

Lietuvių Evangelikų Reformatų 
bažnyčia Amerikoje 

AtA 
KAZIMIERA MILIENĖ j 

M A Ž R I M A I T E 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyl inkėj . 
Mirė gegužės 22 d., 1982, 9 vai. ryto, su laukus 81 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Skuodo mieste. Amerikoje išgyveno 32 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žentas K a s p a r a s Radzevičius, 

gyv. Vokietijoje, Memingeno mieste; Amerikoje dvi anūkės Dalė | 
Tėti ir Kristina Foster ir jų šeimos: sesuo J a d v y g a Šakalienė su 
vyru A n t a n u ir jų vaikai Adelė Plienienė, A n t a n a s , Romas ir Bro
nius ir jų šeimos; sesers Marijonos duktė Mary Carlove. gyv. 
Springfield, 111.. ir jcs šeima; Lietuvoje dvi seserys Barbora Petro-
vienė ir Rozalija Ašoklienė su šeimomis, bei kiti g iminės Lietuvoje 
ir Amerikoje. 

Kūnas pašarvotas Lack (Lackavvicz) koplyčioje, 2424 West 
69 Street. 

Laidotuvės įvyks antradienį, gegužės 25 d. Iš koplyčios 10 
vai . ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapi jos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines . 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, d raugus ir pažįs tamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d ę g i m i n ė s . 

Laidotuvių direktorius Steponas C. Lack ir Sunūs . Tel. 73" 
1213. 

Brangiai mamytei 
A. f A. 

E. ŽUKIENEI mirus Lietuvoje, 
mielus draugus dukterį dr* Elena ir žen

tą Adolfą Milius giliai užjaučiame ir kar
tu liūdime. 

SLAVĄ IR MYKOLAS KRIPAI 

A. f A. JUOZUI BOSUI mirus, 
miela bičiulę Mariję Bosiene su šeima 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdi
me. 

KUN. POVILAS IR HALINA DILIAI 
ERIKA BROOKS SU ŠEIMA 

DRAUGAS, antradienis, 1982 m. gegužės mėn. 25 d. 

1981 m. gegužės mėn. 24 d. tragiškai žuvo lakūnas-
instruktorius 

Mielam kaimynui 
A. + A. 

ZIGMUI LAURINAVIČIUI 
mirus, jo brolį teis. POVTLA su žmona MARIJA 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Ona Prunskienė Anelė Prunskytė 
Ona ir Albinas Garūnai Vanda ir Jonas Prunskiai 

•Si 

KCSTUTIS PETRAUSKAS 
G i m ę s Lie tuvoje A r i o g a l o s m i e s t e . 1941 m . l i e p o s 

mėn . 3 1 d. A m e r i k o j e i šgyveno 24 m e t u s . 
Dv imo to r in iu A i r C o m m a n d e r l ė k t u v u I n d i a n o j e , p a 

k i lus ap ie 300 pėdų, užgeso v i e n a s m o t o r a s i r m i r t i e s a n 
g e l a s i š t iesė savo nega i l e s t i ngą r anką . 

J a u v iener i m e t a i , p r a s l i n k o d ide l i ame s k a u s m e i r 
nu l iūd ime , n e t e k u s v i en in t e l ė s v i l t i es i r p a g u o d o s m y l i 
m o s ū n a u s . 

Nuliūdę tėvai S. ir J. PETRAUSKAI 

A, + A. DAUMANTUI CIBUI mirus, 
jo žmonai Adelei ir sūnui Kantrimui reiš
kiame nuoširdžiausią užuojautą ir liūdime 
kartu. 

ONA IR VACLOVAS MIKUCKIAI 
STASE IR STASYS DAMULIAI 
EUGENIJA IR VLADAS SURKAI 
ALDONA IR BERNARDAS BRAZDZIONIAI 
TEOFILE IR JUSTINAS SAULIAI 
DR JONAS IR STASĖ JURGELAI 
BIRUTE IR PETRAS PRANIAI 
ONA IR JUOZAS DAMBRAUSKAI 
PETRONĖLE IR STASYS BERNOTAI 
GENOVAITE IR BALYS NARBUTAI 

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 

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

M Y L I M A I T E T A I 

A. f A. VILHELMINAI RADIS 
m i r u s , 

inž. ALEKSANDRUI TORNAU. DAGNEI MIELIU-
LTENEI ir jų ŠEIMOMS gilią užuojautą reiškia
me. 

V AUS - LABOKAI IR 
MACIJAUSKŲ ŠEIMA 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Uetvviy Laidotimjp Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SOMOS 
1424 W. 09th STREET Tel. REpabUc 7-121S 
11028 S«uthwest Highway, Pt loe HUls, I1L TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4S48 SO. CALIFORNIA A V E Tel. LAfayet te S-S572 

POVILAS 1. RIDIKAS 
SS54 SO. HALSTED STRTET TeL YArds 7-1S11 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 SO. 54tk A VE.. CICERO, BLL. TeL OLympic 2-1003 



DRAUGAS, antradienis, 1982 m. gegužės mėn. 25 d. 

X 194JL melu oirz^iį prisime
nant, birželio 13 d., 12 vai. De 
Andreas seminarijos koplyčio
je, Lemonte bus šv. Mišios, ku
rias atnašaus ir pamokslą sakys 
kun. dr. Kęstutis Trimakas. 
Tuoj po pamaldų Ateitininkų 
namuose bus trumpas tragiš
kųjų birželio įvykių paminėji
mas, kuriame kalbės dr. Petras 
Kisielius ir inž. Pilypas Narutis. 
Vėliau ten pat užkandžiai, at
gaiva ir jaukus pabendravimas. 
Išvyką į Lemontą rengia Lietu
vių fronto bičiulių Chicagos 
sambūris. 

X A. a. Salomėja Sodeikaitė-
Petravičienė, paskutiniu metu 
gyvenusi pas dukterį ir žentą 
Zitą ir Benediktą Dapkus Far-
mington, Conn., mirė gegužės 19 \ 
d. ir gegužės 22 d. buvo palai
dota Hartforde prie savo prieš 
keliolika metų mirusio vyro a. a. 
Aleksandro Petravičiaus. Liko 
liūdesyje sūnus Vytautas su 
žmona Hartforde, dvi dukterys 
su šeimomis — Zita Dapkienė 
ir Regina Pilv.elienė su šeimo
mis, taip pat mirusio sūnaus 
žmona Lydija Petravičienė su 
dukterimis Chicagoje. Taip pat 
liko plati Sodeikų giminė šiame 
krašte ir ok. Lietuvoje. Velio
nė buvo sol. Antano, muzikų 
Stasio ir Stepono ir kitų Sodei
kų sesuo. 

X Į Chicagos arkivyskupijos 
kunigų senatą atstovauti lietu-i 
viams kunigams senatoriumi: 
išrinktas kun. J. Prunskis. 

X Poezijos dienos Chicagoje, 
Jaunimo centro kavinėje, šiemet | 
įvyks gegužės 28 d., ateinantį 
penktadienį ir gegužės 29 d , 
šeštadienį. Abu vakarus pro
gramos pradžia 8 vai. vak. šie
metinė programa skirta Mairo
nio ir Brazdžionio sukaktims. 
Poezijos dienose asmeniškai da
lyvaus ir pats poetas Bernar
das Brazdžionis. Poezijos die
nas Chicagoje rengia Jaunimo 
centras — Jaunimo centro mo
terų klubas. Programos orga
nizatorius ir vadovas — Kazys j 
Bradūnas. 

X Vladė ir Bronius žemliaus- | 
kai iš Spring Hill, Floridos, yra 
atvykę aplankyti savo dukters 
ir žento Dainos ir dr. Jono Juo- j 
zevičių ir kartu su jais atšvęsti 
vedybų sukaktį. Ta pačia pro- ' 
ga jie lanko savo gimines, ar
timuosius ir draugus, gyvenan
čius Chicagoje. Šia proga jie 
aplankė ir "Draugą" bei čia dir
bančius savo jaunystės draugus, 
įsigijo naujų leidinių, papasako
jo apie gyvenimą Flaridoje. šios 
savaitės pabaigoje jie vėl grįžta 
atgal į Floridą. 

X Lietuvių Istorijos draugi
jos narių ir jų bičiulių susirin
kimas bus gegužės 31 d. 5 vai. 
vak. A. Rūgytės bute. Paskaitą 
tema "Pabaltijo kraštų proisto-
rė" skaitys L. I. dr. narė prof. 
dr. Marija Gimbutienė. 

X Pavergtų tautų komiteto 
posėdis bus gegužės 27 d., 7:30 
vai. vak. Latvių namuose, 4146 
N. Elston Ave., Chicagoje. Bus 
naujos valdybos rinkimai ir ap
tariamos demonstracijos Pa
vergtų Tautų dieną liepos mė
nesį. 

X Illinois universitete rudenį 
prof. Marija Stankus-Saulaitė ir 
asistentas architektūros stu
dentas Gintaras Aukštuolis dės
tys šiuos kursus: Lith 101, I i t h 
104 — kalbos kursai, 221 — 
proza, 332 — lietuvių kalbos su
dėtis. Taip pat studentai gali 
užsiregistruoti savarankiškam 
darbui — 299 ir 399. Laukia
me studentų! 

x "Dainuojančios jausnys-
tės", Chicagos Aukšt. lit. mo
kyklos dvidešimt trečiojo met
raščio, sutiktuvės bus gegužės 
26 d., trečiadienį, 7 vai. vak. 
Jaunimo centro posėdžių kam
baryje. 

x A a. Fotografo Vaclovo 
Noreikos 2-jų metų mirties su
kaktį minint, šv. Mišios už jo 
sielą bus atnašaujamos T. Jė
zuitų koplyčioje, gegužės 26 ir 
29 d. d., 8:30 vai. ryto. Drau
gus ir pažįstamus prašome pri
siminti jį savo maldose, ( p r ) . 

x Liet. Agronomų s-ga lan
kys kapinėse savo mirusius na
rius: Liet. Tautinėse kapinėse 
gegužės 30 d., 10:30 vai (renka
si prie a. a. agr. Bertašiaus 
kapo). Šv. Kazimiero kapinėse 
gegužės 31 d., 8:45 vai. (ren
kasi prie a. a. agr. Indreikos 
kapo). ( p r ) . 

x lietuviu Fondo Fed. Kre
dito Kooperatyvas moka aukš
tesnius procentus u i indėlius 
kaip bankai ar taupymo b-vės. 
Kiekviena sąskaita yra apdraus
ta iki 100,000 dol. Kooperatyvas 
atidarytas trečiadieniais nuo 
12 - 6 v., šeštadieniais nuo 10-12 
vai. L.F. patalpose tel. 737-2110, 
sekmadieniais nuo 1 0 - 1 v. Jau
nimo Centre. (sk.) 

X St. Oastmir Memorf&K Inc., 
3914 W. 111 S t (1 blokas nuo 

CHICAGOS ŽINIOS 

Lemonto lituanistines mokyklos mokiniai, vadovaujami m okyt. Rasos Soliūnaitės, atlieka Motinos dienos minėjimo 
programą gegužės 8 d. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
MARQUETTE PARKO ( 

LITUANISTINĖ MOKYKLA 
PAGERBĖ MAMYTES 

Minėjimas vyko gegužės 151 
d. 7 vai vakaro parapijos salė- j 
je. Mokiniai, pasipuošę tauti- j 
niais drabužiais, nekantriai lau-! 
kė savo eilės, kada galės gra- , 
žiais žodžiais ir tautiniais šo- j 
kiais išreikšti savo meilę bran
giai motinai. 

Mokytoja Bronė Prapuolenie-
nė pradėjo minėjimą, tardama 
šiai progai pritaikytą žodį. žios 
parapijos klebonas kun. Anta
nas Zakarauskas visuomet mo
ka kalbėti su vaikučiais — šį 
kartą jis ragino gerbti ir my
lėti savo mamytes, kurios vaiko 
gerovei nieko nesigaili. 

Po pasakytų prasmingų žo
džių scenoje pasirodė vaikų dar

želio mokiniai, kurie padėklą-Į ti šie šokiai: malūnėlis — vaikų 
mavo eilėraštj 'Mamytei". Juos! darželis ir I skyriaus mokiniai, 
paruošė mokytoja Dana Puo-! dyvai — II ir UI skyrių moki-
džiūnienė. Vaikų darželis šioje i niai, oželis — EV ir V skyrių ber-
mokykloje jau veikia vienerius 
metus — jį lanko šie vaikučiai: 
Arūnas Bilus , Valentina Bur-
gess, Daina čaraškaitė, Rimas 
Gecevis, Irutė Kvantaitė, Lina 
Mikliūtė, Gintas Mikučauskas 
ir Zigmas Woodward. 

Specialaus skyriaus mokiniai, 
išmokyti mokytojos Rūtos Jau-

niukai, Pas močiutę augau — 
IV ir V skyrių mergaitės; kal
velis — VE skyriaus mokiniai ir 
Dzūkų polka — VU skyriaus 
mokiniai. 

Toliau sekė premijų įteikimas. 
Buvo apdovanoti tie mokiniai, 
kurie per visus mokslo metus 
nepraleido nė vienos ansamb-

X Indrė Rudaitytė, Ritonės ir 
Teodoro Rudaičių duktė, su gar
bės pažymėjimu baigė Mount 
Assisi akademiją ir rudenį pra
dės studijuoti bioinžineriją Uni-
versity of Illinois, Urbanoje. Už 
pasiekimus moksle Indrė yra 
apdovanota State Scholar titu
lu, priklauso National Honor 

| Society ir Who's "Who Among 
American High School Students. 
Baigusi Kr. Donelaičio aukštes
niąją lituanistinę mokyklą, jau 
dveji metai lanko Pedagogi
nį lituanistikos institutą, šoka 
"Rambyno" tautinių šokių gru
pėje, priklauso Lietuvių jauni
mo sąjungai, "Lituanicos" sli-

| dinėtojų klubui ir "Kernavės" 
' skaučių tuntui, kur dirba su 
priešmokyklinio amžiaus "Aguo
nėlėmis". Domisi menu ir mu
zika, skambina pianinu. 

X JAV LB Vidurio Vakarų 
i apygardos valdybos rengiama 
į tradicinė gegužinė bus birželio 
i 27 d., sekmadienį, Ottawa 
i Woods parke, kuris yra 4100 
į So. Harlem Ave. ir Joliet Rd. 

X Kostas Varekojins, Chica-
go, m., atsiuntė 15 dol. auką ir 
pratęsė "Draugo" prenumeratą. 

! Labai ačiū. 

X Sol. Izabelės Motiekaitienės 
! Dainavimo Studijos tradicinis 
į koncertas įvyks š. m. gegužės 28 
d., penktadienį 7:30 vai. vak. 
Jaunimo centro didžiojoj salėj. 
Akompanuos Mamgirdas Mote-
kaitis. Visi maloniai kviečiami. 

(pr.). 
X Naujas kabinetas. Dr. Li

nas A. Sidrys, akių gydytojas 
6v. Kazimiero kapinių), telef. ir chirurgas, atidarė kabinetą 
233-6335, seniausia lietuvių pa- į — 2636 W. 71 Street Valandos 
minklų bendrovė ir dirbtuvė. Di- į pagal susitarimą. Skambinkit 
džiausiąs pasirinkimas. Neise- į ketvirtadieniais teL 436-5i566. 

ir Duly» savininkai (ak) , i (sk.). 

X Rytoj, trečiadieni, 8 vai. 
vak. Jaunimo centro kavinėj 
prof. dr. Aleksandras Štromas I 
duos pranešimą apie Lenkijos į 
įvykius ir jų ateities vystymosi Į 
galimybes. Paskaitininkas yra Į 
gerai susipažinęs su lenkų lais- j 
vės sąjūdžio problemomis bei as
menybėmis. Rengia Santara-
Šviesa. 

x Ann Jillian - Jūratė Nausė
daitė ir, gal būt, Bob Hope su 
žmona Dolores atliks programą 
Navy Pier Chicagoje, čia lan
kantis Olandijos karalienei Bea
tričei ir jos vyrui princui Claus. 
Tai bus birželio 23-25 dienomis. 
Žinia yra išspausdinta "Ohicago 
Tribūne" gegužės 23 d. laidoje. 

X šv. Kryžiaus ligoninės rė
mėjai skyrė stipendiją 500 dol. 
studentui, siekiančiam mokslo 
sveikatos srityje. Ji buvo įteik
ta pereitą šeštadienį, gegužės 
22 d., per vakarienę, kuri rėmė
jų buvo surengta Chateau Bel-
Aire salėje, Oak Lawn, 111. 

X GrasiHja Meiluvienė, Put-
namo seselių rėmėjų Brighton 
Parko apylinkės ryšininkė, pra
ves rėmėjų metinį narių susirin
kimą birželio 6 d., sekmadienį, 
8:30 vai. ryto Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje. Bus 
paskaita apie arkivyskupą Jurgį 
Matulaitį, moterų kvartetas ir 
pusryčiai. 

x Kleopatra Šimkienė savo 
vyro a. a. dr. Aleksandro Šim
kaus atminimui Jaunimo cent
rui paaukojo tūkstantinę, tuo 
paremdama šio lietuviško židi
nio išsilaikymą ir tobulinimą. 

X Kun. Vitas Memenąs, St. 
Patrick parapijos klebonas, Jo
liet, UI., neseniai atšventė savo 
kunigystės 25-rių metų sukaktį. 
Ta proga atsiuntė 50 dol. auką i 
dienraščio paramai. Labai dė
kojame. 

X Mykolas ir Amalija Jagu-
čiai, Ormond Beach. Fla., kartu 
su prenumeratos mokesčiu at
siuntė ir 25 dol. dienraščio sti
prinimui. M. ir A. Jagučius 
skelbiame garbės prenumerato
riais, o už auką s^vai spaudai 
nuoširdus ačiū. Jagučiai gyve
no Chicagoje ir neseniai persi
kėlė į Floridą. 

tokienės, kalbėjo apie mamytės , *io pamokos. Tėvų komiteto na
rė Lakštuonė Vėžienė įteikė do
vanas rašinių konkurso laimė
tojams. Rima Polikaitytė lai
mėjo I vietą, Andrius Markval-
das ir Stepas Puodžiūnas — II 
ir Lina Šliažaitė — UI. 

Rūpestingo komiteto pastan
gomis svečiai ir mokiniai dar 
smagią valandėlę praleido kartu, 
besivaišindami paruostomis vai
šėmis ir besidalindami įspū
džiais apie pasisekusį šios Moti
nos dienos minėjimą. 

Rūta Jautokienė 

darbus, rūpesčius i r meilę savo 
vaikui, š iam skyriui priklauso 
Jennifer Braliūnaitė, Danutė 
Butts, Sabbalish Fabaran, Chri-
stopher Gentleman, Kristina 
Gentleman, Bichele Mega, Tadas 
Rosko, Jennifer Simėnaitė, Do
vydas Sorrentino. Emilija Sulli-
van, Juozas Trakselis, Ginger 
Vaičiūtė ir Monika Umbra
saitė. 

"Motinos diena", sukurtą Bro
nės Variakojienės, atliko šie 
mokiniai: Zita Dubauskaitė — 
I sk. mokinė, Larą Bartkutė — 
ED sk. mokinė, Saulius Juškai-
tis, Marius Polikaitis, Danutė 
Zdanavičiūtė ir Antanas Žiūrai
tis — IV sk. mokiniai, ir Vaiva 
Vėžytė — Vi sk. mokinė. "Ma
mytėms", parašytą Alės Paške-
vičienės, deklamavo šie moki
niai : Angelė Burgess, Edis Juš-
kaitis, William Linas, Vita Mi-
kelevičiūtė ir Aida MikuČiaus-
kaitė — m skyrius, Sabina 
Markvaldaitė ir Lina Viržintai-
t ė — IV skyrius. Reikia pami
nėti, kad abu pasirodymus pa
ruošė mokytojos Malvina Joni^ 
kienė ir Bronė Prapuolenienė. 

Muzikos mokytojas Darius 
Polikaitis veda šios mokyklos 
chorą. Mažieji mokiniai su mei
le ir įsijautimu dainavo žemė 
kėlė žolę. Mamytei, Mūsų. vėlia
va ir Pirmą žydinčią gėlytę. 
Vyresniųjų grupė su visu atsi
dėjimu drąsiai i r ryžtingai atli
ko šias dainas: Žygis į Vilnių, 
O atsimenu namelį, Tau mamy
te, Ridig-dai, ridig-do. Dainos 
buvo atliktos puikiai ir entuzias
tingai, o jų sentimentalūs žo
džiai palietė ne vienos mamytės 
širdį. 

Mokytojos Stasė Bacevičienė 
ir Rita Likanderytė, pritariant 
akordeonu šios mokyklos buvu
siam mokiniui Viktorui Puodžiū
nui, paruošė tautinius šokius. 

GAISRAS RTLTONE 

Keturi žmonės žuvo, 23 su
žeisti i r šimtai turėjo bėgti iš 
kambarių, kai gegužės 23 d. 
Conrad Hilton viešbuty, Chica
goje, kilo gaisras. Ugniagesiai 
tvirtina, kad gaisras kilo nuo 
cigaretės, užsidegus matrasams 
22 aukšto kambaryje. 

UŽDARYTOS 2 STOTYS 

Dvi Chicagos miesto centro 
požeminio traukinio stotys už
darytos iki lapkričio 24 d. Tai 
dalis remontų, kurių pilnas 
įvykdymas Chicagos požeminė
se linijose kainuos 53 mu. do
lerių. 

ŠALPOS ČEKIAI 

Cook apskrities apylinkės 
teismas įsakė, kad ir gegužės 
mėnesį būtų išmokami pilni šal
pos čekiai — 162 doleriai — 
90.000 šelpiamųjų. Gubernato
rius buvo norėjęs šiuos čekius 
sumažinti iki 144 dol 

ti" iš "YVeberio "Freischuetz", 
"Gera smuklėj pabuvoti" iš 
Crffo "Carmina Buraną". Vyrų 
chorui dirigavo muz. A. Gečas. 

Didžiąją programos dalį atli
ko mišrus Operos choras, su įsi
jautimu padainuodamas "0, 
Fortūna" iš Orffo "Csurmmz. 
Buraną", "Veronoj nuo senovės 

GRAŽINS DOVANAS 

Dešimčiai Sveikatingumo de
partamento tarnautojų Chicago
je įsakyta grąžinti jiems virši
ninko duotą dovaną — po 8,500 
dol. Washingtonas nusprendė, 
kad tokie apdovanojimai neside
rina su valdžios įstaigoms pri
valomais nuostatais. 

GINČAS DĖL ĮSTAIGOS 
Gubernatorius J. Thompsonas 

buvo pasiryžęs uždaryti vadina
mą Dixon vystymosi centrą, 
globojusį psichiškai atsilikusius, 
kurie būtų išskirstyti kitur, o 
patalpos numatytos paversti 
kalėjimu. Tačiau Cook apskri
ties apylinkės teismas (įsakė, 
kad tas Dixon centras nebūtų 
dabar uždarytas. 

ATNAUJINO 
SOUTH SHORE KLUBĄ 

Panaudojus milijoną dolerių 
iš pagrindų atnaujinti South 
Shore Country Club rūmai — 
71 gatvė prie Michigano ežero, 
Chicagoje. Rūmai drauge su 
golfo lauku yra dabar Parkų 
distrikto administruojami. 

DIDELI NUOSTOLIAI 
International Harvester ben

drovė, kurios fabrikuose Chica
goje dirba daug žmonių, antra
me šių metų ketvirty turėjo 
149,4 mil. dolerių nuostolių. 

PARDAVĖ I š VARŽYTINIŲ 
Septyni Goldblatt bendrovės daug kraujo" iš Gounod "Ro 

meo ir Julijos, "Regim laimin- j pastatai parduoti iš varžytynių 
gą nerimą" iš Donizetti "Lucia kurios Įvyko Dirksen rūmuose 

ŽAVUS OPERLJ KONCERTAS 

Chicagos lietuviai gegužės 23 
d. Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje turėjo muzikinę atgaivą — 
Operos choro koncertą. Pusšim
tis dainininkų atliko rinktines 
ištraukas iš geriausių pasaulinio 
garso operų, sudarydami pa
trauklų melodijų vitražą. Pra
dėjo mišrus choras su "Aptemo 
padangė" iš Verdi "Nabucco" 
ir "Skamba jau varpai" iš Leon-
cavallo "Pajacų'', dalyvaujant 
sol. A. Gudui. Diriguojant muz. 
E. Sakadolskienei operos moterų 
choras patraukė publikos dė
mesį operų iškarpomis: "Už jū
relių'" iš Karnavičiaus "Radvi
lo Perkūno", "Greit mėnulis pa
tekės" iš Banaičio "Jūratės ir 
Kastyčio", "Į dangų žvaigždės 
renkas" iš Karnavičiaus "Gra
žinos", "Pririnkom tau puikių 
žiedų" iš Weberio "Freischuetz", 
dainuojant solistėms A. Bunti-
naitei, D. Busko, E. Rūkštelytei 
ir Gr. Stauskienei. 

Klasikinės melodijos, atlieka
mos moteriškų balsų, vadovau
jant talentingai dirigentei muz. 
E. Sakadolskienei, giliai paveikė 
klausytojus. 

Vyrų choras vėl davė: "Kokia 
žydra dangaus giedra" iš Beet-
hoveno "Fidelio'", pasireiškiant 

de Lammermoor", "Raudotojų 
choras iš Karnavičiaus "Graži
nos", solo partiją atliekant D. 
Busco, "Tiek svajota" iš Orffo 
"Carmina Buraną", "Lėk svajo
ne" iš Verdi "Nabucco". Visos 
operų ištraukos buvo skambios, 
ypač publika buvo paveikta "O, 
Dieve, Tu gelbėk" iš Ponchieli 
'Lituani", dalyvaujant solistei 
K. Kogut. 

Mišriam chorui dirigavo muz. 
A. Kaminskas, pajėgdamas iš 
choro išgauti tyras klasikinių 
operų melodijas. Publika savo 
pasigėrėjimą reiškė, išprašyda
ma dar priedą bisui. 

Chicagos lietuviai yra dėkingi 
operos chorui, šiuo koncertu su
dariusiam galimybę vėl išgyven
ti Chicagoje pastatytų lietuviš
kų operos džiaugsmą. Malonu, 
kad chorui yra pavykę ne tik 
sutraukti stiprų būrį lietuvių 
dainininkų, bet ir įtraukti net 
ir kitataučių: į chorą yra įsijun
gęs japonas E. Ozaki, lenkaitė 
sol. C Kogut. 

Tai rodo sumanumą operos 
choro vadovybės: pirm. V. Ra-
džiaus, vicepirm. V. Momkaus, 
R. Graužinienės, J. Vidžiūno, 
sekr. V. Žadeikienės, ižd. A. Pu
tnaus ir E. Oželienės, narių E. 
Rūkštelytės ir J. Žukausko. 
Ypač svarbūs nuopelnai operos 
choro meno vadovo A Vasaičio. 

Šiame koncerte fortepijono 
palydą sudarė C. Turner. Kon
certas vispusiškai pavykęs ir 
lietuviai dėkingi, kad jį suorga
nizavo Jaunimo centro valdyba: 
pirm. I. Kriaučeliūnienė, vice
pirm. H. Laucius, sekr. A. Ste
ponavičienė, ižd. V. Diminskis, 
koresp. B. Jasaitienė. 

Po koncerto dalyviai vaišinosi 
kavinėje. Juoz. Pr. 

o šokėjams publika nesigailėjo j solistams P. Gudui ir V. Mom-
gausių plojimų. Buvo pašok- kui, "Kas gali toj žemėj prilyg-

Aukščiausia kaina buvo už san
dėlių rūmus 3201 S. Ashland 
Ave., Chicagoje, už kuriuos 
First National bankas sumo
kėjo 1.1 mil. dol. 
SUDEGĖ 16 M. JAUNUOLIS 

Šešiolikos metų Chicagos po
licijos detektyvo sūnus Randall 
Reiter žuvo gegužės 20 d. de
gant jo šeimos namui 3743 W. 
61 St., Chicagoje. Jo brolis ir 
sesuo gaisro metu sužeisti. 

SUVAŽINĖJO MOKSLEIVI 
Sullivan aukštesnės mokyklos 

auklėtinis H. L. Thomas, 17'ltt.'; 
rastas nebegyvas, manoma"-— 
traukinio užgautas, prie bėgių 
Chicago — North VVestern li
nijoje, ties North Ravenswood. 

SKRAIDOS Į DALLAS 
Midway lėktuvų linija, užsi

darius Braniff bendrovei, peri
ma skraidąs į Dalias. Bus skren
dama iš Midway aerodromo. 

HiiiiiiiiiiimiiiiimiiiimiiiiMiimmmiiii 

Advokatas 
GINTARAS P. 6EPENAS 

2649 W. 63rd Street 
Chicago, DI. 60629 

TeL 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Settad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

nimmiiiimiimiimimimimmimiiiiiii 

Advokatas JONAS GIBAITiS 
6247 So. Kedrie Avenue 
Chicago, niinofc 60629 

Tel. — T76-870O 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. n k . 

šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai- d-
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I DR. ANTANAS KUČAS | 

Prof. dr Marija Stankus-Saulaitė ir architektūros itad 
lis tariami apie lietuvių kalbos kursą Illinois Circie universitete 

Oiriarac Auk"'ur> z 

I ARKIV. JURGIS MATULAITIS į 
| MATULEVIČIUS | 
f Gyvosios krikščionybės apaštalas f 
| Įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORfi 1 

h Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie g 
i Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo- E 
S lišką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą krikš- r 
Ę čionybe. Jo palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos I 
5 Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu ir prašyti ji 
= šv. Tėvą |ią beatifikacijos bylą pagreitinti. E 
E Veikalas yra 592 psl., didelio formato, kietais viršeliais. E 
E Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siųsti: E 

DRAUGAS, Ą5tf W. 6Srd St., Chicago, IL 606&9 Į 
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