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RUSINIMO ANTPLŪDIS 
(Tęsinys) 

Masinės informacijos 
priemonės 

Televizija, radijas, leidyklos 
turi įteigti r. k. išmokimo būti
numą, pagausinti rusiškos gro
žinės literatūros išleidimą nacio
nalinių mokyklų mokiniams. 

Šioje instrukcijoje iki hitleri
nio pedantiškumo išvardinta ne 
tik ką reikia daryti rusinant ki
tas tautas, bet ir kaip tai vyk
dyti. Tam tikslui pajungta dau
gybė institucijų. Koks skirtu
mas tarp hitlerinio ir tarybinio 
genocido, taikomo kitoms tau
toms? Pirmieji jiems nepatin
kamus gyventojus naikino, tau
tas norėjo išstumti iš jų terito
rijų; antrieji tai vykdo rusini
mo būdu. Svarbu čia ir tai, kad 
tautas turi naikinti patys tų 
tautų atstovai. 

Jei iš pradžių kalbama apie 
brolišką draugystę, tai kodėl 
lygiai tokios pačios nacionalinių 
kalbų išmokymo priemonės ne
taikomos nacionalinėse respub
likose gyvenantiems rusams? 
Dabar kalbama tik apie r. k. 
mokymo būtinumą. Kai jau bus 
pastebėta, kad rusų k. kitos 
tautos pakankamai pramoko, 
tada bus sugalvota būdų, kaip 
kitas nacionalines kalbas visai 
išstumti iš viešojo ir namų gy
venimo. O kai apsitvarkysime 
su savo "nacmenais" (naciona
linėmis mažumomis), griebsimės 
kitų socialistinių šalių rusi
nimo. 

Ką daryti? Nejaugi pamin
sime po kojomis mūsų protėvių 
ir tėvų idealus, kalbą, užmirši
me knygnešių aukas? 

Visų pirma — kiekviena šei
ma, kiekvienas asmuo turi pa
justi savo tautinę atsakomybę 
išsaugoti gimtąją kalbą. 

Neveikime į šnekamąją ir 
rašto kalbą barbarizmų, su Lie
tuvoje gyvenančiais rusais sten
kimės kalbėti lietuviškai. 

Palaikyti visa, kas lietuviška. 
Įspėti tautiečius, kurie ką 

nors daro ar kalba ne taip, kaip 
dera lietuviui. 

Palaikyti nuoširdžius ir bro
liškus santykius su kitomis pa
vergtomis tautomis, siekiant vi
siems bendro tikslo — išlaikyti 
savo tautinę tapatybę, kalbą, 
papročius. Su rusais vadovauki
mės Čekoslovakijos veikėjų prin
cipu: mylime rusus, kai jie savo 
namuose. Tačiau reikia skirti 
rusus nuo rusintojų, 

Kurti ir išlaikyti tvirtas gau
sias lietuviškas šeimas. Ne
ardyti šeimų, ypač jei yra vaikų. 
Mišriose šeimose su vaikais kal
bėti lietuviškai, siųsti juos į lie
tuviškas mokyklas. 

Iš savo tautos istorinės pa
tirties žinome, kad tvirta dorovė 
— tvirta ir tauta. (Pokario me
tais vienas rusas saugumietis 
Lietuvoje yra pasakęs, kad per 
girtavimą ir moralini pakriki
mą tikimasi suvaldyti lietu
vius). 

(Bus daugiau) 

Islamo valstybių 
konferencija 
Susijungė Afganistano sukilėlių grupes 

JAV-se neseniai lankėsi Egipto viceprezidentas Hosni Mufoarak, kuris nuotraukoje matomas su prezidentu Car-
teriu. Egiptui pažadėta didesnė ekonominė ir karinė parama. 

BANĮ SADRAS LAIMĖJO 
IRANO RINKIMUS 

SOVIETAI GAUS JAVŲ 
IŠ ARGENTINOS 
JAV Olimpinis komitetas remia boikotą 

Coiorado Springs. — JAV laikytis šiuo klausimu Prancū-
Olimpinis komitetas vienbalsiai Į zijos linijos, o ši paskelbė, jog 
nutarė rekomenduoti Tarptauti- | Maskvos olimpinių žaidimų ji 
niam Otimpiniam komitetui ati- ' neboikotuos. Šie metai V. Vo-
dėti, perkelti j kitą valstybę ar- ( kietijoje yra rinkimų metai, opo- Į 
ba visai atšaukti Olimpinius j zicijos partija krikščionys de-
žaidimus. Kaip žinoma, prezi- j mokratai jau pasisakė už Mask-
dentas Carteris pasisakė už Į vos boikotą, tačiau socialdemo-
Maskvos žaidimų boikotavimą, 
jei iki vasario 20 d. sovietų ka-

kratų partija savo nuomonės 
dar nepaskelbė, nors Afganis-

riuomenė nebus ištraukta i š r t a n o invaziją pasmerkė ir pa 
Afganistano. Tarptautinis Olim
pinis komitetas pasisakė prieš 
žaidimų boikotavimą. Komite
tas suvažiuos vasario 8 d. ir šį 
reikalą dar svarstys. 

Baltųjų Rūmų patarėjas 
Lloyd Cutler pareiškė sekma
dieni, kad apie 30 valstybių jau 
pritarė prezidento Carterio pa
geidavimui nubausti sovietus už 
invaziją Afganistane, boikotuo
jant Maskvoje ruošiamus Otim-
pinius žaidimus. Jis nurodė, kad 
vyriausybė ir kongresas grei 

didino finansinę paramą Turki
jai ir Pakistanui. Vokiečių vy
riausybė bijo sugadinti savo 
"ostpolitik" ryšius su komunis
tinėmis šalimis. 

Vakarų pasaulio reakcijoj j 
Sovietų Sąjungos invaziją Af
ganistane daugiausia komenta
rų sukėlė Argentinos laikysena. 
JAV vyriausybė pasiuntė į Bue
nos Aires specialų pasiuntinį, 
buvusį NATO kariuomenės va
dą generolą Andrew Goodpas-
ter, tačiau jam nepavyko prikal-

čiausia duotų lėšų suruošti ats- į bėti Argentinos vyriausybės, 
kiriems vasaros žaidimams vie
noje ar keliose valstybėse. 

Kanados lengvosios atletikos 
sąjunga paskelbė, kad sovietų 
atletai negalės dalyvauti vasa
rio 16 d. ruošiamose Edmonto-
no, Albertos provincijos, leng
vosios atletikos varžybose, kur 
buvo pakviesti. 

Kanados premjeras Joe Clark 
pareiškė praėjusią savaitę, kad 
Montrealyje galėtų įvykti kai 
kurių sporto šakų tarptautinės 
varžybos, jei Olimpinis komite
tas nutartų iškelti Olimpiadą iš 
Maskvos. 

Korespondentai iš Vakarų Vo
kietijos praneša apie sunkią Bo
nos vyriausybės padėti. Kanc
leris Helmut Schmidtas norįs 

kad ji prisidėtų prie Maskvos 
"baudimo". Argentina ne tik 
dalyvaus olimpiniuose žaidimuo
se, bet ji nutarė parduoti sovie
tams daugiau, negu anksčiau 
parduodavo, javų. Pernai Ar
gentina turėjo gerą kviečių, der
lių ir gali parduoti apie 12 mil. 
tonų. Argentinai labai skau
dūs JAV vyriausybės, ypač pre
zidento Carterio pareiškimai 
apie žmogaus teisių laužymą.' 
Nors anksčiau Argentina pirk
davo nemažai JAV ginklų šiuo 
metu jie perkami Prancūzijoje, 
Izraelyje ir Čekoslovakijoje. 

— Tailandijos studentai de
monstravo prie sovietų ambasa
dos Bangkoke. 

Persai pasirinko 
Teheranas. — Užsienio kores

pondentai Irane nustebę, kad 
prezidento rinkimai buvo pra
vesti gan demokratiškai, Vaka
rų valstybių pavyzdžiu. Buvo 
naudojami plakatai, mitingai, 
ruošiamos už vieną ar kitą kan
didatą demonstracijos, vyko te
levizijos perduodami debatai, 
prisilaikyta "vienodo laiko" dės
nių. Balsuotojai nežinojo, už ką 
savo balsą atidavė aj atolą Kho-
meinis, tačiau spauda skelbė, 
kad ajatolos duktė balsavo ir ki
tus ragino balsuoti už Habibj, 
tačiau ajatolos brolis, vaikaitis 
ir žentas sakėsi balsavę už Bani 
Sadrą, kuris ir gavo daugiausia 
balsų. Balsavimo nebuvo dvie
juose kurdų miestuose, nes vie
tiniai paskelbė rinkimų boikotą, 
reikalaudami Kurdistano auto
nomijos. 

Ekonomisto Bani Sadr išrin
kimas parodė, stebėtojų nuomo
ne, iraniečių protestą dvasiški-
jos luomui. Nors Habibis buvo 
oficialus reuginės islamo parti
jos kandidatas, jis gavo mažiau 
balsų ne tik už Bani Sadrą, bet 
ir už admirolą Madanį. Nemažas 
smūgis teko ir užsienio reikalų 
ministeriui Ghotbzadehui, kuris 
surinko tik 1 nuoš. visų balsų. 

Sorbonos universitetą baigu
siam Bani Sadrui atiduoti bal
sai nemalonūs ir radikalams, 
kurie laiko suimtus JAV amba
sados tarnautojus, nes jis yra 
pasisakęs prieš įkaitų laikymą 
ir dėl to prarado užsienio reika
lų ministerio vietą. Bani Sadras 
laikomas nuosaikesniu revoliuci
jos vadu už daugelį kitų. Po iš
rinkimo pasakytoje kalboje jis 

Atvyksta australų 
premjeras Fraser 

Melbournas. — Australijos 
vyriausybė paskelbė, kad su
stabdytas titano rūdos pardavi
mas Sovietų Sąjungai, kuri bu
vo užsakiusi 2,000 tonų už 
770,000 dol. Sią savaitę Austra
lijos premjeras Malcolm Fraser 
atvyksta j VVashingtoną, po to 
jis aplankys Londoną, Paryžių 
ir Boną. 

nuosaikų politiką 
i pabrėžė, kad svarbiausias vy-
j riausybės uždavinys bus sutvar-
1 kyti Irano ekonominį gyvenimą. 
I Bani Sadras yra tikras persas, 
I nacionalistas, kartu labai reli
gingas, jo tėvas žinomas šijity 
dvasiškis. Bani Sadras ilgą lai
ką gyveno Prancūzijoje, o kai 
ten atvyko ajatola Khomeinis, 
jis prisijungė prie jo ir grįžo 
kartu į Iraną. Sakoma, kad Ba
ni Sadras puikiai pažįsta komu
nizmą ir nemėgsta rusų. Jis jau 

1 pasisakė prieš rusų invaziją Af
ganistane, sakydamas, kad Mas
kva padarė didelę klaidą, žadė
jo paramą kovoje cu užpuoli
kais. Bani Sadras pasmerkė ir 
kairiąsias Irano politines par
tijas už jų pamėgtą smurtą, sa
kydamas, jog kairysis sparnas 
Irane užmiršo, jog šacho jau 
nebėra ir smurtas nebereikalin
gas. 

Ajatolos Khomeinio sveikatą 
patikrino du gydytojai, atvežti 
iš Šveicarijos. Visame Irane 

į žmonės meldžiasi už ajatolos 
sveikatą ir senu papročiu auko
ja gyvulius: avis, karves. Yez-
do mieste buvo paaukoti du ku
pranugariai, kad Alachas greit 
leistų ajatolai grįžti iš ligoni
nės. 

Žmogaus laisves 
New Yorkas. — Freedom 

i House organizacija paskelbė sta-
Itistiką apie pasaulio valstybių 
demokratinių laisvių padėtį. Tik 

Į1.6 bilijonai žmonių, gyvenan-
| čių 51 valstybėje, džiaugiasi pil-
I nomis politinėmis laisvėmis, tai 
sudaro 37 nuošimčius žmoni-

į jos. Apie 21 nuoš. žmonių, gy-
j venančių 55 šalyse, naudojasi 
dalinėmis laisvėmis, o 41.7 nuoš.. 
apie 1.8 bilijonai, neturi jokių 
civilinių ar politinių laisvių. 

Apie V. Česiūną 
Roima. Vakarų Vokietijos 

1 spauda vėl prisiminė lietuvį Vla
dą cesiūną. kuris buvo pabė
gęs Vakarų Vokietijoje, tačiau 

| vėliau neaiškiais keliais pateko 
! į Vilnių. "Die Welt" rašo, kad 
Cesiūnas bandęs nusižudyti. 
"Frankfurter Allgameine Zei-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Rodezijon sugrįžo sukilėlių 
vadas Robert Mugabe, vadina
mas marksistu. Jo vadovauja
ma grupė gaudavo ginklus iš 
Maskvos. Mugab» kandidatuoja 
j naują Rodezijos parlamentą. 

— Specialus JAV ambasado
rių Sol Linowitz atvyko į Egip
tą, vėliau vyks į Jeruzalę. Jis 
tarpininkauja derybose dėl pa
lestiniečių autonomijos. 

— Saudi Arabija vėl pakėlė 
savo naftos kainą iki 26 dol. už 
statinę. 

— Buvęs Rodezijos premjeras 
Ian Smith paskelbė, kad jis 
kandidatuos į parlamentą, ku
riame bus 20 baltųjų. Rinki
mai įvyks vasario 27 d. 

— Buvusio Ispanijos kara
liaus Alfonso XXH-jo palaikai 
pervežti iš Italijos, kur jis 1941 
m. mirė ir palaidoti kartu su 
kitais ispanų karaliais Escorial 
kapinėse. 

— Tailandijoje pabėgėliai iš 
Kambodijos pranešė, kad viet
namiečiai mūšiuose su Raudo
naisiais kmerais naudoja nuo
dingas dujas. 
— Indijos aukščiausias ordinas 

Bharat Ratna (Indijos brange
nybė) ir piniginė premija buvo 
paskirtas Motinai Teresei, kuri 
laimėjo ir praėjusių metų Nobe
lio Taikos premiją už savo dar
bą tarp Indijos vargšų. 

— Venecuelos parlamentas 
patvirtino rezoliuciją, kuri smer
kia Sovietų Sąjungą už Afga
nistano okupavimą, kuris vadi
namas grėsme pasaulio taikai. 

— Europos Rinkos vadovy-
vė paskyrė 14 mil. dol. paramą 
Pakistanui. Skirta ir maisto 
produktų apie 4 mil. dol. ver
tės Afganistano pabėgėliams 
šelpti. 

— Salvadore sekmadienį poli
cija ir kariuomenė apšaudė būrį 
komunistų ir 19 nušovė. Žuvo 
vienas kareivis. 

tung" paskelbė sužinojęs iš 
Česiūno brolio Vilniuje, kad Vla
das nesugrįžo savanoriškai, bet 
buvo jėga parvežtas, šios žinios 
paskatino V. Vokietijos parla
mento narį Kari Miltner kriti
kuoti vyriausybę, kad ji Česiū
no incidentą visiškai pamiršusi, 
jo likimu nesidomėjusi, nors iki 
šiol dar yra rimtų įtarimų, kad 
jis buvo pagrobtas. 

Lslamabadas. — Pakistano 
prezidentas Zia Al Haq atidarė 
islamo valstybių konferenciją, 
pasmerkdamas Sovietų Sąjungą 
už jos invaziją Afganistane. 
Musulmonų šalių organizacijos 
generalinis sekretorius Habib 
Chatti pabrėžė savo kalboje, 
kad islamo valstybės, pasmerk-
damos vieną pasaulio didžiąją 
galybę — Sovietų Sąjungą, ne
išeina automatiškai už antrąją 
didžiąją galybę, bet pasisako 
grynai principiniai prieš tarp
tautinių susitarimų laužymą, 
prieš invaziją. 

Ministerių konferencija po vie
šo atidarymo tęsia pasitarimus 
slaptai, uždaruose posėdžiuose, 
tačiau t rys kalbėtojai jau sek
madienį griežtai pasmerkė so
vietus: Gambija, Malaizija ir 
Marokas. 

Sirija ir Pietų Jemenas kon
ferencijoje nedalyvauja. Sek
madienį Sirijoje lankėsi sovietų 
užsienio reikalų ministeris Gro-
myko. Pats Afganistanas pa
skelbė, kad Pakistane suva
žiavusių islamo šalių nutarimai 
nebus paisomi, nes jos kišasi į 
Afganistano vidaus reikalus. 

galia musulmonų valstybių 
konferencijos Pakistane įvyko ir 

J afganų politinių grupių vadų 
suvažiavimas. Įsteigta centrinė 
vadovybė, kuri koordinuos Af
ganistano laisvės kovotojų veik
lą. "Islamo santarvės Afganis
tano Laisvinimui" vadu išrink
tas "Jamiate Islami" grupės 
pirmininkas Burnahuddin Rab-
bani. Jo klausyti pažadėjo pen
kių sukilėlių grupių vadai, jų 
tarpe Gulbadeen Hikmatyar, 
kuris, sovietų spaudos žiniomis, 
tarėsi su buvusiu Afganistano 
prezidentu sovietų nužudytu 
Aminu. Centrinei sukilėlių va
dovybei pritarė ir užsienio spau-

Aminas pradSeįcs 
tartis su sukilėliais 

Kabulas. — Afganistano vi
daus reikalų ministeris Sayed 
Gulabzoy paskelbė spaudos 
konferencijoje apie buvusio pre
zidento Amino nusikaltimus. 
Jis bandęs susitarti su sukilė
lių vadu Hikmatyaru užbaigti 

Aminas pažadė-

dai geriau pažįstamas Naciona
linio fronto vadas Ahmed Gai-
lani. 

Pakistane su užsienio spau
dos atstovais susitiko Afganis
tano vadų susitikimą organiza
vęs Salem Azzam, naujos orga
nizacijos "Musulmonų žemių 
laisvinimo" tarptautinio sekreto, 
riato vadas. Jis pasakė "mes 
laukiame finansinės, politinės ir 
karinės paramos". Sakoma, kad 
turtingosios naftos valstybės, 
kaip Saudi Arabija, žadėjo fi
nansinę paramą su sąlyga, kad 
afganų sukilėlių grupės susior
ganizuotų į vieną centrą. 

Afganistano sukilėlių grupes 
pranešė spaudai, kad kovo 1 d. 
bus sudaryta Afganistano vy
riausioji taryba, kuri ir vado
vaus kovai su svetimu komunis
tiniu režimu, kuris buvo Afga
nistanui primestas iš užsienio. 
Taryba nustatys ir karinius lais
vinimo planus. 

Pakistano prezidentas atida
romoje kalboje pabrėžė, kad So
vietų Sąjunga galėtų atstatyti 
pasitikėjimą ir bendradarbiavi
mą su musulmonų šalimis tik 
išveždama savo jėgas iš Afga
nistano. 

Vytautas Skuodis 
gimė Chicagoje 

Naujai įsteigta Informacijos 
tarnyba New Yorke sužinojo, 
kad Vytautas Skuodis, kuris 
buvo suareštuotas Lietuvoje 
prieš savaitę, yra gimęs Jungti
nėse Amerikos Valstybėse. 

UPT žinių agentūra sausio 
14 dieną pranešė, kad Skuodis, 
geologas, Vilniaus universiteto 
dėstytojas, buvo areštuotas už 
prisidėjimą prie 45 pabaltiečių 
pasirašyto pareiškimo. Tame 
pareiškime Molotovo - Riben
tropo pakto 40 metų sukakties 
proga reikalaujama, kad visos 
svetimos kariuomenės paliktų 
Pabaltijį ir kad Pabaltijo kraš
tams būtų suteikta garantuota 
tautos apsisprendimo teisė. 

Aušros Vartų parapijos Chi-
cagoj metrikų knyga parodo, 
kad Vytautas Skuodis gimė 1929 
m. kovo 21 d. Chicagoj ir buvo 

civilinį karą. Aminas pažade- j pakrikštytas Benediktu Vytautu 
jęs sukilėliams kelias vietas vy- j Skodžiu. Dokumentai įrodo, kad 
riausybėje, žadėjęs atsikratyti«Vytauto Skuodžio motina bu-
komunistų. šiam planui pritaru-' —"* r™~»*~«* w«rtr«H«iw te
si ir CIA organizacija. Planas 
buvo numatęs naują Afganista
no vyriausybę, kur sukilėlių 
vadas būtų tapęs premjeru, o 
Aminas būtų likęs prezidento 
vietoje. 

Įspėjo vairuotojus 
Ženeva. — Tarptautinė trans

porto unija Šveicarijoje įspėjo 
visus sunkvežimių vairuotojus 
būti atsargiems Afganistane. 
Patariama turėti ant sunkveži
mių ženklus, kurie rodytų, 
kurios valstybės mašina yra 

i š 

vusi Elizabethi Markevičius, tė
vas — Peter Scott-Skodžrus. 

Vytautas Skuodis yra geolo
gas, baigė Vilniaus universitetą 
1953 m. Nuo 1963-69 metų dir
bo geologu visasąjunginiame 
"Hidroprojekto" institute, o 
nuo 1969 metų Vilniaus univer
siteto dėstytojas. Skuodis pasi
žymėjo savo moksliniais dar
bais, tyrinėjant Dauguvos slėnio 
sreologiją. 
Paskutiniu laiku ir kiti lietuviai 

buvo suareštuoti už pasirašymą 
prie 45 pabaltiečių pareiškimo, 
tų tarpe ekonomistas Antanas 

Neseniai Afganistane buvo "nu- i Terleckas ir studentas Julius 
šautas austras, o trys vokiečiai 
sukilėlių paimti į nelaisvę, nes 
jie palaikyti rusais, skelbia uni 
jos raportas. 

— Afganistanas ištrėmė tris 
žurnalistus: du kanadiečius ir 
britą, nes jie dirbo Amerikos 
televizijos ABC bendrovei. Sos
tinėje Kabule užsienio reporte
riai matė, kaip buvo peršautas 
rusas kareivis, išlipęs iš sunk
vežimio nusipirkti vaisių. 

Sasnauskas. 

KALENDORIUS 
Sausio 29 d.: Konstantas, Bar-

bėja, Girkantas, 
Sausio 30 d.: Ipolitas, Jacintą. 

Mrlgaudas, Banguolė, Zibonė. 
Saulė teka 7:07, leidžiasi 5^01. 

ORAS 
Debesuota, gali pasnigti, tem

peratūra dieną 20 L, naktį 5 i. 

-



• 

DRAUGAS, antradienis, 1980 m. sausio mėn. 29 d. 

KELIAS f SVEIKATĄ 
NESIR' i SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

NAS ADOMAVIČIUS, M D. 
KELIAS Į SVEIKA rĄ, 1601 VV'est Garfield Blvd., Chicago, EL 60636 
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KETVE1JOPOS PROSTATOS 
NEGEROVES • 

Gilinkimės visi vyrai į ket-
veriopas o» ̂ statos negales: 
lengviau c1 iytojui bus jas 
tvarkyti 

Mediciniškas raginimas 

Ketveriopos prostatos negalės 
yra: 1. infekcija, 2. uždegimas, 
3. šlapumo takų užsikimšimas ir 
4. prostatos vėžys. Jau susipaži
nome su infekcija ir uždegimu. 
Dabar gilinsimės į trečią prosta
tos negerovę šlapumo taky užsi
kimšimas (obstructive disease of 
the prostate gland). Pastarasis 
sudaro dažniausiai pasitaikančią 
prostatos negerovę pensininkams. 
Gerybines prostatos padidėjimas 
(hyperplasia arba hypertrophy) 
yra dažniausioji priežastis šlapu
mo takų užsikimšimo ir šlapumo 
tekėjimo sustojimo. Mat, prosta
ta apgaubia išorinį šlapumo la
taką (uretra) prie šlapumo pūs
lės atsidarymo. 

kimšimo atsirandą negerumai 
vienu žodžiu vadinami prostatiz-
mu (prostatism). Prostatismas yra 
suma visų negerovių atsirandan 
čiu susitrukdžius šlapumo nute
kėjimui laukan iš šlapumo pūs
lės. Pagal minėto susitrukdymo 
(užsikišimo latako) dydį atsiran
da sekantieji aštuoneriopi nege
rumai: nuo mažiausio šlapumo 
tekėjimo sutrukdymo iki visiško 
negalėjimo šlapintis. Tada visiš
kai minėtas latakas yra padidė
jusios prostatos užspaudžiamas, 
nors pats tas latakas lieka nesu
žeistas — tik užspaustas. 

1. Padažnėja šlapinimasis: 2-
sumažėja šlapumo srovės jėga ir 
didumas; 3. pradėjimas šlapintis 
užsitęsia; 4. nutrūksta šlapumo 
tekėjimo srovė; 5. nepajėgiama 
staiga sulaikyti šlapumo tekėji
mo; 6. nusišlapinus dar vis varva 
šlapumas; 7. po nusišlapinimo 
vis dar jaučiama, kad nepilnai 
šlapumo pūslė išsituštino. 8. šia 

Vyrui senstant, proscata natū-' pum0 susilaikymas. 
raliai didėja dėl gerybinio jos au 
dinių paburkimo. Taip būna pa
sėkoje pakaitų vyriškų lyties hor
monų tarpusavio santykiavimo 
(testosterono ir estrogeno). 

Dar medicinai nėra žinoma, 
dėl ko minėtas prostatos pakiti
mas atsiranda. Tyrinėtojas Rot-
kinas 1976 m. nustatė, kad gery
biniam prostatos padidėjimui ne
turi įtakos visuomeninė klasė, ve
dybinis stovis, celibatas, lytinis 
patraukimas bei kraujo grupės. 
Pastebėta, kad tie vyrai dažniau 
turi gerybinį prostatos padidėji
mą, kurie serga širdies kraujagys
lių skleroze, cukralige, pakeltu 
kraujospūdžiu ir kepenų ceroze. 
Žinoma, tekios ligos gali būti tik 
atsitiktinai su prostatos gėrybi
niu padidėjimu susijusios, nes pas 
pensininkus minėtos ligos irgi daž 
niau pasitaiko.Užtatai dabar pen
sininkams bus aišku, kad nerei
kia Šauktis kepenų cirozę savon 
pastogėn per degtinę. Nereikia 
taip pat didinti cukraligę nutu
kimu, pake1tą karujospūdį gausiu 
druskos vartojimu. 

šlapume taku užsikimšimas 
Vyrams, 50 - 60 metų sulau

kusiems, jreryb?nis prostatos pa-
oidėjimas (bening prostatic hy
pertrophy — trumpai gydytojai 
vadina 3PH) kas penktam (20 
proc.) pasitaiko. Vyrams nuo 60 
iki 70 metų — kas trečiam (30 
proc). O 70 - 80 metų jau 40 
proc. Vyresniems kaip 80 metų 
— kas antrem (5 proc.). Viduti

nis amžius, kada prostatos gery
binis padidėjimas pasireiškia, pa
gal rases skaitant, baltaodžiams 
yra 65 metai amžiaus, o juodao-
džiams penkiais metais anksčiau. 
derybinis prostatos padidėjimas 

Kai prostata padidėja, šlapu
mo tekėjimas susitrukdo, nes pros
tata randasi ant kelio šlapumo 
nutekėjimo latako, išeinančio iš 
šlapumo pūslės. Jei tas šlapumo 
latakas neitų viduriu prostatos 
(jis perduria prostatą — pasta
roji jį supa) — tada jokių reiški
nių gerybinis prostatos padidė
jimas nesukeltų. Dabar taip nėra. 
Todėl prostatos gerybinis padi
dėjimas susiaurina arba visai už
daro šlapumo nutekamąjį kanalą 
išeinantį iš šlapumo pūslės (ure-
thra). Tad avisi šlapumo tekėji
mo organai esantieji aukščiau to 
susiaurėjimo ar uždarymo (šla
pumo pūslė, į ją ateinantys iš 
inkstų kanalai — ureteriai ir pa
tys inkstai) natriniai pakinta. 
Tai, nelyginant, tarsi žemutinės 
dalies Nemuno užsikišimas le
dais: tada aukštutinės Nemuno 
dalys patvinsta ir nuostolius ne-
v 

sa. 
Dėl prostatos gerybinio padi

dėjimo ir dėl to atsiradusio šla-

Nė vienas iš tų minėtų nege
rumų, išskyrus šlapumo susilai
kymą, nesukelia panikos pacien
tui. Vienok, nė vienas minėtų ne 
gerumų nepraleistinas negirdo
mis: kiekvienas jų reikalauja me 
diciniško dėmesio. Pačioje pra
džioje gerybinio prostatos padi-

Eugenija Buflerienė Sodybos ambula
torijoje talkina pacientams gyduolių 
reikale. Nuotr. M. Nagio 

kaip priedas prie aštuonių jau 
minėtų negerumų sukeltų prosta
tos gerybinio padidėjimo (pros-
tatismo). 

Apdleidžiantieji vyrai 
susilaukia komplikacijų 

Vyrai turėtų kreipti didesnį dė
mesį į šlapumo takų negeroves. 
Bet taip iki šiol jie nesielgia — 
bent dauguma jų taip apsileidžia. 
Mat, visą jaunuomės laiką jie ne
jautę jokių negerovių šlapumo 
reikaluose — jie nesiteikia rūpin
tis atsiradusiais šiokiais — to
kiais sunkumais šlapintis. Vis gal
vojama, kad praeis. 

Dažnas toks vyriškis net pri
sispyręs prašo gydytojo tabletės 
nuo bet kurio minėto aštuonerio
po prostatismo bei virš minėto 
trejopo šlapumo takų suerzini
mo. Šitoks atsinešimas šlapumo 
takų negerovėse — atsiradusiose 
dėl gerybinio prostatos padidėji
mo visam laikui nuo dabar kiek
vieno vyro turėtų būti pamirš
tas. Jo paties gerovei toks užmir
šimas turėtų būti pamirštas. Tik 
susipažinkime, kokių negerovių 
susilaukia apsileidžiantieji čia ap 
rašomoje srityje vyrai. 

Jau minėta, kad minėti aštuo
ni prostatismo reiškiniai gali la
bai pamažu ir mažai jaučiamai 
pasireikšti. Jei į juos nekreipsi
me dėmesio — jie gali sukelti la 
bai rimtas pasekąs. Pilvo apati
nės dalies išsipūtimas gali atsi
rasti dėl pamažu vis didėjančio 
kiekio šlapumo pūslėje užsiliku
sio šlapumo po nusišlapinimo-
Tada gali atsirasti kruvinas šla
pumas, ypač po nusišlapinimo — 
su paskutiniais šlapumo lašais. 
Tada vyras išsigąsta. Dėl šlapu
mo nenutekėjimo gali atsirasti nu
silpimas inkstų darbuotės (re-
nal insufficiency). Tada kraujas 
nesivalo pakankamai — užsi
lieka jame azotinės medžiagos 
(azotemia padidėja kraujuje 
taip vadinamas liekamasis azo
tas (blood urea nitrogen, trumpai 
gydytojų vadinamas BUN). 

Kraują ištyrus laboratorijoje 
toks kraujo neišsivalymas suseka
mas labai lengvai. Toks neišsiva
lymas kraujo esant padidėjusiai 
prostatai seniau būdavo daug daž
nesnis negu dabar. Mūsų Mai
ronis mirė dėl tokios priežasties 
kraujo neišsivalymo. Tai buvo se
nais laikais. Dabar tokios mirtys 
mūsų vyrų vien dėl jų apsileidi
mo tegalimos — už tai laiku rei
kia kreiptis į gydytoją. Kai nepa
taisomai inkstai pagadinami — 
tada ir karaliai nesti išgelbėjami 
nuo perankstybos ir tikrai išveng-
tinos mirties. Laiku tinkamai 
tvarkant gerybinį prostatos padi
dėjimą nesulaukiama minėtos 

Lietuvio sodybos Chicagoje pažmonio programą seka Magdalena Tapulio-
nienė (kairėje), Bronė Alūzienė ir Teodora Jakubaitienė. 

Nnotr. M. Nagto 

ŠIŲ DIENŲ PIRAMIDE 

Dvidešimtojo amžiaus pažan
gos atžymėjimui centrinėje Indi
anoje, Bedfordo mieste, bus pasta
tyta pagal Egipto pavyzdį pirami
dė. Joje bus įruoštas muziejus i 
kurį galės patekti visi, n e taip 
kaip darydavo egiptiečiai, kad, pa 
laidojus faraoną, įėjimas būdavo 
užlyginamas, kad kas nors neiš
grobtų kartu su valdovu palaido
tų brangenybių. 

Piramidžių statyba yra garsus 
Egiptas, bet jų yra ir Amerikos 
kontinente. Jos išliko iš indėnų 
majų kultūros laikų — III — IV 
a. po Kr. Majų statybos pirami
dės tarnaudavo savo dievams 
kaip šventyklos ir jų yra rasta 
Meksikoje ir Gvatemaloje. Žuvus 
majų kultūrai, jos buvo apleistos 
ir laiko bėgyje užneštos žemėmis 
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lus su pasukų skiediniu su mie
lėmis, gerai išplakti ar išsukti. 
Pridengti ir šiltoje vietoje ar 
įstačius į kitą indą su šiltu van
deniu pakildyti apie 1 valandą 
ir 15 minučių. 

Kepti įkaitintoje ir plonai aly
va išteptoje mažoje keptuvėje i nio akmens padėjimui pakvies 

ir apdengtos vešlia džiunglių aug 
menija, kurių atkasimas dar ir 
dabar tebetęsiamas, pvz. netoli 
Meksikos miesto atkasta saulės 
dievo šventykla. 

Bedforde statoma piramidė bus 
turistinė atrakcija, siekianti net 
10 aukštų pastatą, kurio pastaty
mui bus išleista pusė milijono do
lerių. Bedfordas parinktas pirami
dės statybai todėl, kad jis laiko
mas kalkakmenio kasyklų pasau
line sostine. Iš čia esamų akmens 
laužyklų medžiaga buvo panau-( 
dota New Yorko Empire State; 
pastatui, kuris pastatytas 1931 m. 
102 aukštų, sunaudojant šešias 
dešimt tūkstančių tonų plieno 
ir sijų, tarpus užpildant Bedfor
do kalkakmeniu ir granitu. Šį re- Į 
tą pastatą per metus aplanko 
apie 2 mil. žmonių Bedfordo 
laužyklų statybinė medžiaga pa-J 
naudota ir Pentagono statybai, 
Chicago Tribūne Tower, dau
geliui bankų ir kitų pastatų. 

Federalinė valdžia jau paskyrė 
500,000 dol. piramidės statybai ir 
aplink ją parko įruošimui, o ak
mens laužyklų bendrovė veltui 
davė 20 akrų žemės. Piramidės 
statymui planai paruošti ir kerti 
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dėjimo pacientas gali visai nieko 
blogo — jokių virš minėtų nusis
kundimų neturėti. Pačioje pra
džioje šlapumo susilaikymo šla
pumo pūslės raumenys esti pajė
gūs sutraukti šlapumo pūslę. Ta
da ir esant nedideliam prostatos 
gerybiniam padidėjimui, pacien- 5 n k s t ų" n e g e r o v ė s . Daugiau apie 
tas jokių nusiskundimų gali ne
turėti, ar tik labai menkus juos 
jausti. 

Šlapumo susilaikymas ir 
šlapumo takų suerzinimas 
Labai svarbu skirti aštuonis 

šlapumo susilaikymo reiškinius, 
atsiradusius dėl gerybinio — ne 
vėžinio prostatos padidėjimo — 
takų užspaudimo, nuo šlapumo 
takų suerzinimo, atsiradusio dėl 
uždegimo bei infekcijos šlapumo 
taku. 

Yra trys svarbiausi suerzinimo 
tų takų pasireiškimai: 1. dažnas 
šlapinimasis; 2. skausmingas šia 
pinimasis (dysuria) ir 3. veržimas 
šlapinantis (urgency). Tokie su
erzinimo negerumai yra dalis 
prostatoje ir šlapumo pūslėje esa
mo uždegimo bei infekcijos. (Apie 
tai minėta anksčiau šioje vieto
je — laikykitės tuos rašinius ir 
skaitykite). 

Prostatai kas kart pamažu ge-
rybiškai didėjant, darosi vis sun
kesnis pilnas šlapumo pūslės iš
tuštinimas su kiekvienu nusišla-
pinimu. Tada ima pasilikti po 
nusišlapinimo vis didesnis šlapu
mo kiekis šlapumo pūslėje. Gydy
tojai tokį užsilikusi šlapumo DŪS-
lėje šlapumo kiekį vadina užsili
kusiu šlapumu (residual urme). 
Kai to užsilikusio šlapumo kiekis 
šlapumo pūslėje gausėja, atsiran
da dažnumas šlapinimosi, ypač 
naktimis (nocturnia). Užsilikęs 
šlapumas šlapumo pūslėje dažni
na atsiradimą uždegimo (infek-

tai — kita. kartą. 
Išvada. Gana mums senoviškai 

atsinešti į šiais laikais pataisomas 
negeroves. Visi lietuviai stenki
mės be reikalo nekentėti ir be lai
ko nekeliauti į ten, kur su laiku 
visi nukeliausime. Reikiamai tvar 
kantis gerybinį prostatos padidė
jimą su atsakančio gydytojo pa
galba bus galima išvengti dauge
lio nereikalingų — dabar dažnai 
apturimų vyriškų negerovių. 
Kiekvienas vyriškis ruoškimės su
tikti savą prostatos negerovę dau
giausiai apsišvietus ir veikiausiai 
tas negeroves pasiryžus atsakan
čiai tvarkyti. 

Pasiskaityti. Urban Health, Oc-
tober 1979. 

5^2 ar 6V2 iačb didumo. Patie
kiama, su bananų padažu. 

Banano padažas sa varške 

Produktai: 1 didelis arba 2 
mažesni bananai, 1 puodukas 
sausos varškės, 1 šaukštas me
daus, 2 šaukštai citrinos sun
kos, 1 šaukštelis sukapotos cit
rinos žievelės. 

Darbas: Bananus supiausty-
ti ir su šaukštu sutrinti. Su
dėti varškę, medų, citrinos sun
ką ir žievelę ir gerai ištrinti. 
Patiekiama prie sklindžių, lieti
nių (naliesninkų), ryžių, millet 
ir kitų kruopų bei miltinių val
giu-

Pastaba. Grikiuose dominuo
ja rutinas. Malūnuose gami
nant miltus, jį ekstraguoja gy
dymo reikalams, ypač aukšto 
kraujo spaudimo normavimui. 
Todėl šis miltų paruošimas yra 
naudingesnis ir rupumu ir švie
žumu. 

Paruošė Adelė Duoblienė 

tas Egipto prezidentas Anwar Sa 
dat. Piramidės statyba turėtų bū
ti baigta 1982m. 

Jos amžius turėtų būti ilgesnis 
negu 4000 metai, nes bus panau
doti 20 a. technologiniai atradi
mai, kurių egiptiečiai, statydami 
piramides, dar nežinojo, pvz. Che-
ops rV dinastojos faraonas, staty 
damas sau piramidę, panaudojo 
apie 100,000 vergų. 

P. Indreika 
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pumo latako, išeinančio iš slapu (cijos) člapumo pūslėje Dėl to 
mo pūslės dalino ar visiško užsi- I atsiranda suerzinimo reiškiniai, 

SVEIKO MAISTO RECEPTAS 
Grikių sklindžžai (blynai) 

sa pasukomis 

Produktai: 1 puodukas gri
kių, % puoduko kvietinių rupių 
miltų, 1 puodukas pasukų, 2 
šaukšteliai sausų mielių. 2 
šaukštai vandens, 2 šaukšteliai 
medaus, 1 šaukštas alyvos. Va 
šaukštelio druskos. 

Darbas: Grikius kaitinti 
keptuvėje iki išdžiūvimo ir kva-
pingumo. šiltus ant Įeitos su 
kočėlu ar buteliu sutrinti. Mie
les pamerkti į vandenį. Pasu
kas pašildyti, j jas sudėti mie
les, medų, alyvą ir druską. 

Grikių miltus sumaišyti su 
kvietiniais miltais, ir juos užpy-
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Pažymėjus kvadrate norimas knygas iškirpti ir siųsti; 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St , Chkago, m 60829 

Ui persiuntimą pridėti 30 centą. 
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DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tef. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. - GR 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir 
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ -

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAVYFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 35893 
Specialybė AkiŲ ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
3656 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 
6132 S. KedzieAve Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. J U CAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

ištaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So. 49th Court. Cicero. III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St.. Chicago 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm . antr., treč 

kPtv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 24159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

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

Tel. REIrance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-' 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč". ir šešt 
uždaryta. " ' ' • 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

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

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

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Va!.: pirmad.,antrad..ketvirtad irpenktad 
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

Telef. - 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. WABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarrmą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
0PTOMĘTRJSTAS 

Tikrina akis! Pritaiko akinius, ir 
"Contact lenses" 

2618 W. 71st S . U tef. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

DR. J. J . SIMONAITIS 

T e l . - G R 6 - 0 6 1 7 
6958 S. Talman Ave. 

Ofiso tel HE 4-2123. namu GI 8-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Vat: pirm . antrad., ketv. ir penktad 2-5 ir 
6-7 — iš anksto susitarus 

Ofs. tai 536-3166: namu 381 3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai. pirm., antr ketv ir penkt 

2 —7) šeštadieniais pagal susitarimą 



Kai varoviniame krašte 

TRU KSTAVAROVŲ 

i 

-

Amerikai sustabdžius javų pardavi
mą Sov. Rusijai, komunistų "Tassas" 
pareiškė, kad tai nieko neatsilieps 
žmonėms, nes esą iš Amerikos per
kami grūdai daugiausia naudojami gy
vulių šėrimui. Suprantama, nei žmo
nės, nei gyvuliai Sov. Rusijoje negali 
skųstis ir todėl gal ir suprantamas gy
rimasis, kad grūdų siuntimo sustab
dymas Maskvai mažai tesudarys prob
lemų. Iš tikrųjų tokių problemų pas 
rusus visuomet buvo ir dažnai Vaka
rai nuo įvairių bėdų išgelbėdavo, bet 
jei ir negelbėtų komunistams nesvar
bu, kaip žmogus ar gyvulys Sovietų 
S-goje laikosi. 

Tiesa, negalima teigti, kad jau taip 
viskas būtų Sovietuose ir nutylima, 
lyg kokio lėktuvo nukritimas ar tilto 
jlūžimas. Vadinamos savikritikos var
dan leidžiama apie bėdas parašyti ir 
spaudoj. .Ir neseniai "Tiesoj" buvo 
straipsnis apie Tauragės rajono ūki
nes bėdas rašoma tiesiog net sapnuo
ti nesapnuojamą dalyką, esą, Lietuvoj 
trūksta varovų. 

* 

. 

Kaip "Tiesa" rašo, Tauragės rajono 
"Artojo" kolchoze yra ferma, kurioj 
laikoma apie keturi šimtai karvių. 
Tai esą gana gerai įruoštas kolchozas 
ir tokių, pasak "Tiesos", dar Lietuvo
je maža, bet ir toje modernioje kar
vidėje vargas ir žmonėms ir gyvu
liams. "Tiesa" rašo: "Specializavus 
darbą, melžėjoms paskirta kone po 50 
karvių, o mažiau kvalifikuotiems 
darbuotojams pavesta šerti gyvulius, 
kreikti tvartus bei atlikti kitus dar-
bus. Dėl to melžėjos turėtų tik 
džiaugtis". Bet pasirodo vienas daly
kas planai, kitas realybė. Ir štai mel-
žėjosžodis: "Kaip vargome seniau, taip 
ir čia tebevargstame, — kalbėjo Elena 
Petrauskienė". 

Korespondentai, matyt, manyda
mi, kad ta melžėja yra paveikta kokio 
buržuazinio nacionalisto, norinčio su
žlugdyti karvių ūkį, ja nelabai pati
kėjo ir todėl patys nutarė įsitikinti, 
kaip vyksta melžimas. Koresponden
tas Algirdas Čekys ir žemės ūkio eko
nomikos instituto skyriaus vedėjas 
Pranas Pabrėža rašo: "Lankėmės 
Mažonų fermoje per vakarinį mel
žimą. Tą vakarą karves melžė devy
nios moterys. Gaudė vakuumo siurb
lys, pupsėjo melžimo aparatai, bet 
nesimatė ne pusės moterų prie jų. 
Mat, pripildžiusios du kibirus, mel
žėjos juos turi nunešti į pieno laiky
mo patalpą. O tai padaryti nbe taip 
paprastai: nuo tolimiausios fermos ga
lo ligi tos patalpos maždaug pusantro 
šimto metrų. Priminsime, kad šį nuo
tolį reikia įveikti tempiant abiem ran
kom po du dešimties kilogramų pieno 
kibirus. Taigi kiekvieną dieną mo
terims tenka pernešti vidutiniškai po 
400 kilogramų pieno, kurį betam-
pydamos jos įveikia maždaug po tris 
kilometrus. O kiek dar tenka kojas at
mušti, kol išdalija kiekvienai karvei 
koncentruotuosius pašarus, šak
niavaisius. Susidaro ilgiausi nuoto
liai, kuriuos moterys sukuria, net ne-
išeidamos iš fermos". 

Ilgame rašte abu spaudos ir žemės 
ūkio darbuotojai skundžiasi, kad fer
moje yra įrengta karvių melžimo aikš
telė, bet ta aikštelė, surūdijus, ap
semta paplavų, esą beveik pusė šimto 
tūkstančių rublių eina perniek. 

Ir toliau rašoma: "Karves nuo mel
žimo aikštelės skiria mėšlo grioveliai, 
tada kiekvieną gyvulį į melžimo aikš

telę reikia atskirai atvesti. O tam rei
kia būrio varinėtojų, kurių nėra ir ne
bus". Sitokiuo aiškiu teigimu baigia 
vieną straipsnio pastraipą korespon
dentai, ir tas jų teigimas sukelia ne tik 
nelabai džiugiai nuteikiančių, bet ir 
tiesiog sunkiai išaiškinamų minčių. 

Nėra džiugu, kad tokiose sąlygose 
turi dirbti pavergtos Lietuvos mo
terys. Ir tenka nustebti, kad Lietuvoj, 
kur baisybė įvairių biurokratų, kur 
daugybė įvairių plakėjų ir varovų, 
trūksta karvėms varinėtojų ir dar 
tvirtinama, kad jų ir nebus. Ir tai, tur 
būt, todėl, kad Sovietų okupacijoj, o ir 
pačioj Sov. Rusijoj visi siekia tik pos
to, kad galėtų varinėti žmogų. Vari-
nėtojai daugiau uždirba ir mažiau dar
buojasi. Tačiau, kaip matyti, gyvulių 
varinėtojų nėra lengva surasti. 

Visa tai gal nebūtų verta priminti 
tokiomis ilgomis citatomis, jei nebūtų 
čia laisvajame pasaulyje žmonių, jų 
tarpe ir lietuvių, kurie nesidžiaugtų 
kolchoziniais laimėjimais. Ne kartą 
esame matę "Gimtajame krašte", o ir 
kituose į jį panašiuose laikraščiuose, 
pareiškimų ir atsiminimų, koks žavus 
kolchozininko gyvenimas. Ne vienas 
pažvelgęs tik pro inturisto langą, skel
bia, kad kokia didelė laimė dirbti kol
choze. Apie kolchozo laimę yra kal
bėję net kultūrininkai, o pastaruoju 
metu ir dail. Jonynas. Ar negalėtų tie 
kolchozinės laimės skelbėjai pasisiū
lyti minėtam kolchozui pavarinėti 
karves. Tada būtų galima labiau pati
kėti jų Vakaruose skelbiamoms ži
nioms, koks gražus ir žavus kolchozi
nis gyvenimas, ką tačiau bėdų 
iššaukta paneigė ir pati "Tiesa". 

Kalbantieji už gražų, žavingą kol
chozų ateitį ir gyvenimą nuolatiniai ar 
vienkartiniai turistai turėtų bent kar
tais pavartyti "Tiesos" numerius. Ten 
ras ir karčios teisybės, kokios nedrįs
ta čia persispausdinti, šiaip jau visas 
penegyrikas iš "Tiesos" persispaus
dinančios "Vilnis" ir "Laisvė". 

Gali kai kam atrodyti, kad visas tas 
vargas ir sunkios darbo sąlygos tėra 
tik tam vienam kolchoze, kad šiaip jau 
visur labai gerai, ne kaip ten kokiuo
se kapitaliniuose Vakaruose, kur iš
naudojami ne tik darbininkai, bet ir 
poetai ir dailininkai. Ne, vargas ir 
sunkus darbas yra ir kituose kolcho
zuose, š tai kaip "Tiesa" rašo apie ti
rono, koncentracijos stovyklų įstei
gėjo vardu pavadinta kolchozą 
"Lenino keliu". "Ne ką geresni rei
kalai ir kolūkyje "Lenino keliu"... 
Trūksta melžėjų. Iš trylikos moterų 
dvi pensininkės, o iki trisdešimties 
metų tėra tik viena. ... Rytinis mel
žimas prasideda pusę trijų ryto ir 
tęsiasi ligi šeštos valandos ryto. J fer
mą ne visom moterim artimas kelias, 
tada jos dirba vos ne ištisą maktį, nu-
snūdusios prieš tai tik labai menką va
landėlę. Koks organizmas gali išlaiky
ti tokius apkrovimus, kas gali 
susivilioti tokiu darbu?" 

Ir taip skundžiamasi gana ilgame 
straipsnyje ir taip rašo ne buržuazi
nis nacionalistų laikraštis, o "Tiesa". 
O jei taip rašo, pagal sovietinę pro
pagandą, šmeižia kolchozus, tai padė
tis tikrai yra sunki. Ir tie visi, kurie 
mano, kad šiandien kolchozininkas la
bai gerai gyvena, kurie daro, grįžę iš 
Vilniaus, įvairius pareiškimus, turėtų 
pamatyti ne tik teatrą, bet ir kolcho
z e A. B. 

Spaudoj ir gyvenime 
KALĖDOS RYGOJE 

JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos pirm. inž. Algimantas Gečys įteikia „EncycLopedia Lituanica" Valstybės departa
mento Pabaltijo skyriaus viršininkui D. Thomas Longo, Jr. Iš kairėsr JAV LB įgaliotinis VVashingtone Algimantas Gurec-
kas, JAV LB krašto valdybos vicepirm. Aušra Zerr, T. Longo, adv. Ernest C. Raškauskas ir Alg. Gečys. 

Nuotr. Vytenio Gurecko 

LIETUVIŲ ATSTOVAI BALTUOSIUOSE RŪMUOSE 
JAV vyriausybė, siekdama paryš

kinti Irano ir Afganistano problemas 
ir supažindinti su jos užimta linija, 
gruodžio 11 d. ir 15 d. į Baltuosius 
rūmus sukvietė įvairius amerikiečių 
visuomenės sluoksnius atstovaujan
čius asmenis. Tam atlikti buvo pasi
rinkta intymi posėdžio, forma: prieš
piečiai Baltųjų rūmų ,,valstybiniam" 
valgomajame kambary, JAV valdžios 
vadovų pranešimai, atsakymai į daly
vaujančių paklausimus. Posėdžio daly
vių skaičius taip pat ribotas — 120 as
menų. 

įvykusiuose posėdžiuose buvo gau
siai atstovaujamos religinės instituci
jos, ūkininkų sąjungos, darbininkų 
unijos, mokslo institucijos, prekybi
ninkų organizacijos. Baltieji rūmai 
nepagailėjo dėmesio ir tautinėms gru
pėms, ypač lietuviams, kurie gausiau
siai iš visų tautinių grupių buvo atsto
vaujami. 

Sausio 11 d. posėdyje dalyvavo JAV 

LB tarybos narys Rimas Česonis, PLB 
ir JAV įgaliotinis VVashingtone Algi
mantas Gureckas ir žurnalistas Vin
cas Rastenis. Sausio 15 d. lietuviams 
atstovavo JAV LB krašto valdybos 
narys ir Visuom. reik. tarybos pirm. 
Algimantas Gečys, PLB Visuom. reik. 
komisijos vicepirm. dr. Kazys Amb
razaitis, Pas. Lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungos centro valdybos 
vicepirm. Romas Bričkus ir Lietuvos 
Vyčių organizacijos darbuotoja Eva 
Migonis. 

Pateikiantieji JAV vyriausybės pra
nešimus įvairavo. Sausio 11 d. posė
dyje pranešimus pateikė patarėjas 
krašto saugumo reikalams dr. Z 
Brzezinski, prekybos ir žemės ūkio 
ministerijų viceministeriai. Sausio 15 
d. kalbėjo valstybės sekretorius C. 
Vance, žemės ūkio sekretorius R. 
Bergland ir dr. Brzezinskio pava
duotojas David Aaron. Abiems posė
džiams pirmininkavo prezidento pata-

politinę strategiją ir nesitenkinti vis 
iškylančių gaisrų gesinimu. Juk Afga
nistano įvykiai nėra naujiena Prieš 
juos turėjome Pabaltijo valstybių 
okupaciją. Čekoslovakijos, Vengrijos 
ir kitas panašias invazijas. A. Gečys 
skatino nesitenkinti vien ekonominė
mis sankcijomis, bet stiprinti trans
liacijas į Azijos ir Rytų Europos 
tautas, jose ieškant Amerikai palan
kumo pavergtųjų tarpe. Ragino JAV 
vyriausybę atkreipti dėmesį į Sovietų 
stiprinamą disidentų — rezistentų 
persekiojimą. Lietuvoje tik ką suim
tas Vyt. Skuodys. Prez. Carteris tnrė-
tų pradėti naujai sustiprintą akciją už 
žmogaus teises. Estas M. Kari atkrei
pė dėmesį, kad, didinant radijo trans
liacijas islamo tautoms, neturėtų būti 
daroma Rytų Europos valstybių 
sąskaiton. 

LB-nei atstovavę dr. K. Ambra
zaitis ir inž. Alg. Gečys paramos JAV 
kongrese Lietuvos Diplomatinei 
tarnybai reikalu (specifiškai dėl įsta
tymo projekto H.R.5407 priėmimo) 
lankėsi kongresmanų F. Fithian, A. 
Benjamin, R. Kastmayer įstaigose. 
PLB ir JAV LB visuomeninių reikalų 
veiklos koordinavimo klausimais 
VVashingtone tarėsi dr. K. Ambro-

rėja su kabineto nario rangu Ann zaitis, Alg. Gureckas ir Alg. Gečys. R. 
Wexler, jai talkinant lietuviams gerai česonis susitiko su keliais Baltųjų 
pažįstamai jos padėjėjai Victoriai rūmų pareigūnais tautinių grupių at-
Mongiardo. stovų įjungimo į prez. J. Carterio 

Pranešėjų mintys siekė formuoti rinkiminę kampaniją reikalu. 
palankų klausytojų nusistatymą JAV A. GI 

Didžiausi J \V ir Sovietu Sąjungos detentė- ugrhtojai: bu \ . Valstybės sekr. dr . 
sinaeris ir L. Brežnevas. 

vyriausybės užimtai linijai amerikie
čių įkaitų Irane išlaisvinimo siekiant ir 
Afganistano invazijos pasėkoje. Susi
darė įspūdis, kad JAV-ės karinės 
konfrontacijos vengs, tačiau šaltojo 
karo laikotarpio nesibijoma. Vyriau
sybė yra pasiruošus Iraną pamokyti 
įvedimu ekonominės blokados, o 
Sovietus sugrąžinti į pasninkavimo 
laikotarpį — dribsnių ir bulvių val
gymą. Sekretorius Vance pasisakė ir 
už amerikiečių lengvaatletų neda
lyvavimą Maskvos olimpiadoje. Visi 
JAV ėjimai buvo paremti žmogaus 
gyvybės vertinimu (įkaitų išlaisvini
mas) ir Persijos įlankos naftos šal
tinių svarba. Pripažinta, kad naftos 
šaltinių netekus, laisvasis pasaulis 
galėtų būti pastūmėtas į depresiją, 
didesnę už 1932 metų. 

Buvo paliesti ir pabaltiečiams rū
pimi klausimai, nors nė vienas prane
šėjų specifiškai Pabaltijo valstybių 
nepaminėjo ir jų okupacijos nepaly
gino su Afganistano okupacija. R. 
Česonis, mandagiai atkirtęs juo
dukui, pareiškusiam nepasitenkini
mą, kad valstybės sekretorius neat
vyko, ir pasidžiaugęs dr. Brzezinskio 
pranešimu, klausė, kaip dabartinė 
padėtis atsilieps į žmogaus teisių gy
nima apskritai ir ypač Madrido kon
ferencijoj. Atsakydamas Brzezinskis 
užtikrino, kad naujai susidariusi situ
acija neatsilieps neigiamai į žmogaus 
teisių klausimą ir prez. Carterio 
vyriausybė užimtų pozicijų nesilp
nins. 

Sausio 15 d. posėdyje į panašų klau
simą D. Aaron atsakęs, kad JAV Mad
rido konferencijoje dalyvaus, nors 
Sovietai ir atsisakytų ten būti. R. 
Bričkus pokalbio su D. Aaronu metu 
kėlė svarbą JAV-ėms turėti aiškią 

ČEKOS MAJORAS 
PASIUNTINYS 

Žinia apie Sov Sąjungos naujo pa
siuntinio paskyrimą į Kanberą. Aust
ralijoj*', neįdomautų latvių, jei sis vy
ras nebūtų latviams ir kitiems 
pabaltiečiams gerai žinomo 1910 metų 
deportacijų vykdytojo Ivano Serovo ar
timas bendradarbis. 

Naujais pasiuntinys Nikolaj Sudari-
kov. gimęs 191 i metais, stojo Čekos tar
nybon prieš II-jį Pasaulinį karą ir jau 
1945 metais pasiekė majoro laipsnį. Ce-
koje dirbdamas, jis buvo Ivano Serovo 
žinioje. Serov įvykdė ne tik pabaltiečių 
deportacijas, bet 1914 metais ir Krymo 
totorių, kalmikų. Volgos vokiečių ir ki
tų tautu. 

Kaip žinoma, Serov u/ savo "pavyz
dingą veiklą" — tautų genocidą — bu
vo paskirtas sovietų okupacinės ka
r i u o m e n ė s vyr . k o m e n d a n t o 
pavaduotoju Vokietijoje. Nuo 1954 iki 
19">8 metu Serov buvo Čekos viršinin 
kas. Jo mokinys N. Sudarikov diplo
matinę karjerą pradėjo 195b metais ir 
neabejojama, kad jis turi tamprius ry
šius su Čeką Kremliuje. Nuo 195b — 
1962 metų jis buvo patarėjas Sovietų 
pasiuntinyl>ėj( Pekinge. Kaipo Azijos 
reikalų specialistas, nuo 1965 — 1967 
metų dirbo Sov. Sąjungos Užsienio Rei
kalų ministerijoje; vėliau buvo Sovietų 
pasiuntinys Pjongjange. Šiaurės Korė
joje. Prieš paskiriant jį į Australiją, 
Sudarikov buvo Sovietų Užsienio Rei
kalų ministerijos. Pietų Azijos departa
mento vedėjas, ypatingą dėmesį skir
damas Indijai ir l'akistanui. 

I^atviai ir kiti pabaltiečiai Australijo
je šiuo paskyrimu yra perspėjami. 

Kalėdų š v e n t ė s buvo pi rmadienį i r 
ant radieni , taigi d a r b o ir moks lo 
d i e n o m i s . K a d a u k l ė t ų t a u t ą 
„komunizmo d v a s i a " , pa r t i jos 
komitetai j a u iš a n k s t o buvo su
planavę sue igas i r mokytojų konfe
rencijas. Į s t a t y m a s nusako , k a d vi
sur, ku r į posėdž ius tur i sus i r ink t i 
darbin inkai a r mokytoja i , posė
džiai sk i r i ami po d a r b o valandų. I r 
taip po d a r b o va landų vyko ilgi da r 
bininkų, mokytojų , tėvų komitetų i r 
mokinių sav ive ik los sus i r ink imai . 

Bažnyčios šią situaciją buvo 
numačiusios ir Kalėdų švenčių 
pamaldas p r a d ė j o tik 20 a r 21 va
landą v a k a r e . Ka ip p r a n e š a m a iš 
Rygos, bažnyč ios buvusios p r i 
kimštos mald in inkų , ypač bapt is tų 
bažnyčios. P a m a l d o s nebuvo t ruk
domos, bet v a r p a i jau pr ieš 20 metų 
turi tylėti . 

Kolchozai, no rėdami pasipelnyt i , 
Rygos p rekyv ie t ė se pardavinė jo 
eglaites po 3-10 rublių. Žvakutės 

eglaitei buvo pardavinėjamos t ik 
nuošalesnėse vietose ir už t r i s 
mažas žvakutes reikėjo mokėti t r i s 
rublius. Gruodžio 24 dieną Rygoje 
buvo pardavinėjama ir mėsa bei 
dešros , bet iki pietų viskas buvo iš
p i rk ta . Obuolių kilogramas ka ina
vęs du rublius, bulvių ki logramas 
rublį, be t sviestas iš kanapių — šešis 
rublius ki logramas. Juoda duona i r 
svies tas — t r i s rublius už kilo
gramą. 

Mokiniai, kur ie per Kalėdas nebu
vo mokykloje , turėjo pr is ta ty t i 
gydytojo pažymėjimą kad sirgo, nes 
ki taip grėsė sumažintas elgesys. 

Daug rygiečių Kalėdų vakarą , 
pagal seną tradiciją, aplankė kapi
nes, k u r ant kapo uždegė žvakutę . 
•Jaunimas su radijo imtuvais po 22 
va landos vaikštinėjęs gatvėse ir ten 
skambėjusios iš užsienio radiofonų 
Kalėdų giesmės. Kai pasirodydavo 
milicijos patrulė, muzika nutyl-
davo, bet ji vėl suskambėdavo iš 
kitos gatvės kampo. Ą f 

PALIKAU MIELA 
TĖVIŠKĘ 
Atsiminimai 

F E L I K S A S P E M P Ė 

10 
Pašto v-bai. Pašto v-kas Aksomaitis. paėmęs iš 
manęs mano prašymą ir jį perskaitęs, tuojau 
pat atidavė man atgal ir pasakė: ' A š tave pasi
kviečiau, kad pas mane dirbtum, o ne išmokęs 
pašto darbo kitam ir kitur dirbtum! Nesutinku 
tarpininkauti! Dirbk pas mane!" 

Porą kartų esu girdėjęs, kai jis telefonu iš
šauktas Pašto v-bai kalbėjo ir atkalbėjo, kad ne
būčiau paskirtas kažkur pašto viršininko parei
goms. Mat, jis daugiau tarnvbos laiko 
praleisdavo smulkaus kredito d-jos bankelyje, 
kurio jis buvo vedėju, arba jo įsteigtame koope
ratyve, kaip pašto įstaigoje. Jam pašte nesant, 
aš turėjau atlikti jo ir savo pareigas Dėlto jis ir 
nenorėjo manęs iš Žiežmarių pašto išleisti kitur 
dirbti. Ir tik nuo 1925 balandžio 1 d., jau esant 
pašto viršininku Abromavičiui, pavvko iš Žiež
marių pašto pasprukti. Buvau savo prašymu iš
keltas į Jonavos paštą. 

Žiežmarių pašto v-kas Aksomaitis 1924 m. 
pabaigoje buvo iš tarnybos atleistas. Jo tarny
ba pašte užsibaigė, jam visai nesitikint, kad 
taip baigsis. 

Atsitiko taip. Visai nelauktai atvyko į Žiež
marių paštą Pašto valdybos revizorius Giedrai
tis ir atsivežė kažkieno parašytą Pašto v-bai 

skundą prieš pašto v-ką Aksomaitį. Skunde tarp 
kitko buvo parašyta du svarbiausi kaltinimai 
Aksomaičiui: 1. Pašto v-kas Aksomaitis, kas 
mėnuo iš rašydamas tarnautojams algas, į algų 
lapą visuomet įrašo visai nežinomą asmenį su 5 
vaikų priedu kaip pašto sargą, kuris pašte visai 
nedirba, ir tą jo atlyginimą pasilaiko viršinin
kas savo naudai. 2. Pašto vežiotojui laiškinin
kui Kaziui Gediminui už pašto vežiojimą iš Žiež
marių į Kaišiadorius ir atgal atlygina po 80 lt. 
mėnesiui, kai tuo tarpu jis pinigų išmokėjimo 
raštelyje (pakvitavime) visuomet įrašo 190 lt. iš
mokėjęs. Vadinasi, ir čia 100 lt. kas mėnuo pasi
laiko sau. Skundas buvo parašytas X asmens 
ir reviz. Giedraitis nesakė nei Aksomaičiui, nei 
kitiems pašto tarnautojams, kas tą skundą 
parašė. Gal ir jis pats nežinojo to skundo auto
riaus. 

Pirmiausia reviz. Giedraitis pradėjo klau
sinėti tarnautojus apie pašto sargą (pavardę to 
asmens jau pamiršau). Ar toks asmuo pašte ka
da dirbo ar dirba? Visi tarnautojai atsakėme 
jam tą patį: toks asmuo pašte niekuomet nedir
bo ir dabar nedirba. Tokio asmens nė vienas 
tarnautojų ir nepažinojome, nors jau antri me
tai tęsėsi, kaip toks asmuo algų lape figūravo. 

Toliau reviz. Giedraitis pradėjo klausinėti 
laiškininką Gediminą, kiek jis gauna atlygini
mo už pašto vežiojimą iš Žiežarių į Kaišiado
rius ir atgal? (Laišk. Gediminas buvo vietos 
gyventojas, turėjo prie miestelio nedidelį žemės 
ūkį, arklį ir samdė tarną) . Tas jam atsakė, kad 
kas mėnuo gauna 90 lt. Tuomet reviz. Giedrai
tis jam pakišo kelis raštelius (pakvitavimus), jo 
paties pasirašytus, kuriuose buvo parašyta, kad 
jis gauna kas mėnuo ne po 90 lt., bet po 190 lt. 
Girdi, jeigu tau už pašto vežiojimą viršininkas 

sumoka po 90 lt., tai kodėl tu pas i rašai 190 lt. 
sumai raštelį? Laiškininkas Gediminas j am at
sakė, kad viršininkas visuomet jam duodavo 
raštelį pasirašyti, kuriame būdavo į rašyta tik
tai skaitmuo "90" ir tokiai sumai jis pasira
šydavo. Po to apklausinėjimo paaiškėjo, kad v-
kas Aksomaitis, išmokėjęs 90 lt., vėliau prie to 
skaitmens prirašydavo dar vieną skaitmenį " 1 " 
ir gaudavosi "190 lt." suma, kurią vėliau pakar
todavo žodžiais kaip faktinai išmokėtą sumą. 

To reviz. Giedraičiui ir užteko. Savo tarnybą 
Žiežmarių pašte baigė, išvyko atgal. 

Po kelių dienų, reviz. Giedraičiui išvykus, v-
kas Aksomaitis buvo iškviestas Paš to v-bon. 
Ten nuvykęs prisipažino prie savo "klaidų". 
Prižadėjo valstybei padarytus nuostolius atly
ginti ir prašė, kad pasigailėtų jo ir jo šeimos ir 
neatiduotų jo teismui teisti. Pašto v-ba, už tą jo 
nusikaltimą atleido jį iš pašto tarnybos, bet pa
sigailėjo, teismui teisti neatidavė. 

Pasilikęs tik vietos smulkaus kredito d-jos 
bankelio vedėju, jis vėliau savo klijentams aiš
kinosi, kad jį visai neteisingai, tarnautojų mela
gingai įskųstą, atleido iš pašto viršininko pa
reigų. Girdi, jeigu a š būčiau buvęs kuo nore 
kaltas, tai mane būtų teismas teisęs. 

Vėliau pašto mokinė, kurios pavardę esu jau 
pamiršęs, mums pasakojo, kad tokiu vardu i r 
pavarde tame kaime, iš kurio ji kilusi, yra toks 
žmogus, turįs savo žemės ūkį ir ten ūkininkau
jąs. Be to, ji mums pasakojo, kad kelis sykius 
yra mačiusi atvažiavusį dviračiu viršininką 
Aksomaitį pas tą ūkininką, be t kokiu reikalu t a i 
ji nežinanti. 

.(Bus daugiau). 



» 

DRAUGAS, antradienis, 1980 m. sausio mėn. 29 d. 

LAUKČIAU SUTARTINO DARBO 
Pokalbis su Ignu Medžiuku 

Ignui Medžiukui, gyv. Los A n 
geles, 1979. X. 22 sukako 70 me
tu. Nors ir dzūkas, tačiau pilna 
žodžio prasme daukantiškos dva
sios žmogus: visuomeninį, švieti
mo ir spaudos darbą dirbo ir te
bedirba ramiai, tyliai, ištvermin
gai. Niekad nesiveržia į pirmąsias 
vietas, prie scenos mikrofonų, į 
foto aparatu šviesas. Dė l savo 

gyvybinių reikalų supratimu. 
Neabejotinai šiam už Lietuvos 
ribų gimusiam jaunimui lietu
viškumo pagrindus davė daugiau
sia lituanistinė mokykla ir orga
nizacijos. 

— Prieš porą metų Los Ange
les Vasario 16 minėjime kalbėjęs 
antibendruomeniškai nusiteikęs 
pagrindinis kalbėtojas kaltino Lie 

LIETUVIAI 
FLORIDOJE 

Pompano Beach, Fla. 
RUOŠIAMAS VASARIO 

16-SIOS MTYĖJ1MAS 

L B Floridos Auksinio Kranto 
apylinkė vasario 17 d., sekma-

kuklumo per mažai pastebėtas! tuvių Bendruomenę dėl litua-
net savoje bendruomenėje, tačiau; nistinio švietimo apleidimo. Ar 
jo darbo vaisiai gausūs ir reikš
mingi visai lietuvių išeivijai. 

Sukakties proga "Draugo" ko
respondentas paprašė Igną Me
džiuką pareikšti savo nuomonę 
kai kuriais visuomeniniais klausi
mais. 

— Mielas Sukaktuvininke, bu
vote pasiruošęs teisininko profe
sijai, tačiau Lietuvos nelaimės, 
privertusios pasirinkti išeivio ke
lią, visus gyvenimo planus suar
dė. Tos pačios nelaimės niekais 
pavertė gyvenimo sapnus tūkstan
čiams kitų lietuvių. Kaip jaučia
tės šio fakto akivaizdoje? Ar eg-
zilėje buvo įmanoma kurti pras
mingą gyvenimą? 

— Ačiū, kolega, kad pastebė
jai mano sukaktį. Esu dėkingas 
Dievui, kad šios sukakties sulau
kiau. Kai žvelgiu atgal, matau, 
kiek daug mano jaunystės drau
gų įvairaus amžiaus palūžo šio 
gyvenimo kelyje, tarp kurių ir 
Jūsų brolis, daug žadantis teisi
ninkas ir publicistas, su kuriuo 
dar gimnazistais būdami bendra
darbiavome savaitraštyje "Žemai 
čių Prietely", redaguojamam 
Telšiuose kun. P. Maželio, o vė
liau asmeniškai susitikome ir su
sidraugavome V. D. universitete 
Kaune Patekus už Lietuvos ribų, 
reikėjo prisiderinti prie aplinky
bių. Esu įsitikinęs, kad visur ga
lima kurti prasmingą gyvenimą, 
jei žmogus sugeba išlaikyti dva
sinę pusiausvyrą. Daugelis mūsų 
rašytoju, būdami egzilėje, buvo 
priversti dirbti jiems neįprastą fi
zinį darbą, bet parašė daug ver
tingu veikalų, pelnydami laure
atų vardus. Tą patį galima būtų 
pasakyti ir apie kitus asmenis, tu 
rėjusius palikti tėvynę prieš savo 
valią. Jie, nors nepalankiose sąly
gose, daug nudirbo visuomeninio 
darbo srityje ar spaudoje. Dauge
lis ju gyvena čia pat kartu su 
mumis Los Angeles. 

— Teisininkams, kaip ir dau
gumai humanitarų, išklydus į 
pasaulį, beveik nebebuvo galimy
bių tiesiogiai dirbti savo profesi
jose. Nedirbote ir Jūs. Kokiu dar
bu sudarėte medžiagines leimos 
išlaikymo sąlygas ir kokia veik
la įprasminote lietuvio misiją? 

— Turėjau imtis kiekvieno pa
sitaikiusio darbo. Negalėdamas 

šioje srityje Lietuvių Bendruo
menė atlieka savo pareigą? 

— Iškilmingame Vasario 16 
minėjime toks klausimas ir dargi 
kaltinimo forma iš viso neturėjo 
būti keliamas. LB šioje srityje yra 
labai daug nuveikusi: vadovėlių; 
ir mokslo priemonių paruošimas, 
mokytojų studijų savaitės, mo
kykloms finansinė parama ir kt 
Pagaliau LB neturi teisinės ga
lios priversti tėvus, kad jie leis
tu vaikus į lituanistines mokyk
las. Ji gali apeliuoti tik į jų pat
riotinius jausmus ir tautinį parei-

Ignas Medžiukai 

gingumą. Taigi toks kaltinimas 
neturi pagrindo. Apie tai plačiau 
esu rašęs "Pasaulio Lietuvyje". 

— Jūsų visuomeninė veikla 
plati, bet labiausiai išryškėjusi 
Lietuvių Bendruomenėje: apy
linkės darbuose, apygardos vado
vavime, atstovavime taryboje. Ar 
Bendruomenė savo darbais pa
teisino atėjimą į tiesioginę Lietu
vos laisvinimo srities veiklą? 

— Mūsų tautos veteranas prof. 
M. Biržiška sakydavo, kad laisvę 
atkovoti gali tik pati tauta, gyve

nanti tėvynėje. Tačiau į paruošia
mąjį darbą, palaikydami šį reika
lą gyvą, mes turime jungtis vi
si, kur tik randame progos. Ir LB 
negalėjo šio darbo palikti nuo
šaliai. Si darbo sritis yra tokia pla
ti, kad darbininku niekad nebus 
perdaug. LB savo veikla ir kon
taktais, mano nuomone, pateisi
no savo įsipareigojimus. 

— Yra žmonių, kurie į LB — 
pelnytis pragyvenimo B profesi- ^ nesutarimus ^ ^ ^ 
jos, kuriai pasiruošiau Lietuvoje, 
atliekamu nuo darbo laiku m o 
kiausi, kad galėčiau įsigyti kitą 
specialybę. Po to perėjau į šią sri
tį iŠ pradžių vienoje finansinėje 
korporacijoje, vėliau banke (kaip 
accountant). Tačiau, nepasiten
kindamas vien darbu dėl kasdie
ninės duonos, įsijungiau į keletą 
organizacijų, buvau daug kartų 
jų valdybose, taip pat bendradar
biavau spaudoje 

— Ilgą laiką teko dirbti litua
nistinio švietimo srityje: mokyto
javote, vadovavote mokyklai, tal
kinote ruošti vadovėlius, rašėte 
spaudoje 'it-^^rdstirdo hneii-^o 
klausimais, išleidote Los Angeles 
Sv. Kazimiero lituanistinės mo
kyklos istoriją. Ir šiuo metu tebe
sate mokyklų, inspektoriaus pa
reigose. Taigi lituanistinis švieti
mas — tai savi vandenys. Kaip 
vertinate Utuanistinio švietimo 
padėtį Amerikoje: kelia pesimiz
mą ar pasididžiavimą? 

— Esu įsitikinęs, kad lituanis
tinio švietimo srityje yra labai 
daug padaryta. Sunku įsivaizduo
ti, kokia liūdna padėtis būtu, jei 
toks švietimas, kad ir šeštadieni
nės mokyklos forma, nebūtų bu-

pešasi, tai abu labu tokiu. Ar toks 
sprendimas, neįsigilinus į nesuta
rimų priežastis, yra atsakingai 
reiškiamas. Kurioje pusėje, Jūsų 
asmeniška nuomone, trūksta ge
ros valios? 

— Teisininkai dažnai vartoja 
tokį posakį: verčiau dešimtį kal
tų palikti nenubaustų, negu vie
ną nekaltą pasmerkti. Nežinoda
mas visu detalių ir užkulisių, 
nenorėčiau daryti sprendimo. Ta
čiau atrodo, kad kažkur trūksta 
geros valios, nes mūsų tuščios 
ambicijos yra didesnės už mus pa
čius. 

— Esate dirbęs ir Los Angeles 
Altos valdyboje. Tuo metu, kad 
ir kildavo nesutarimų, tačiau tie
sioginio LB — ALTos konflikto 
nebuvo. Šiuo metu nesutarimai 
žymūs. Ar Rochesterio susitari
mai galėtų būti pakankama, ba- j 
zė tų dviejų veiksnių suartėji
mui? 

— Esu trumpą laiką dirbęs ir j 
Altoje. Dalyvavau ir kongrese j 
Bostone. Tačiau, arčiau susipa- Į 
žinęs su Altos vadovybėje būvu-1 
šiais žmonėmis, kurie jau visi yra j 
iškeliavę į anapus, labai nusivy
liau, matydamas didelę netoleran 

vęs suorganizuotas. Dalyvavusieji! cy'ą kitokių nusistatymų asme-
įskutiniame Jaunimo kongrese nims. Nuo šio darbo jau senokai 
įropoję buvo sužavėti puikiu \ esu nutolęs, bet minimi susitari-

uunimo pasiruošimu ir tautos I mai galėtų būti pakankama prie

monė suartėjimui, jei tik netrūk
tų geros valios. 

— Gerai paruoštais straipsniais 
laikraščiuose ir žurnaluose Jūs 
esate pažįstamas skaitančiajai vi
suomenei. Vieni, nors ir matyda
mi kai kurių trūkumų, sava pe
riodika labai džiaugiamės ir di
džiuojamės, kiti primeta jai 
visuotinį nuosmukį, net išsigimi
mą. Kaip vertinate lietuvišką laik 
raštiją laisvajame pasaulyje? 

— Išeivijos spauda atlieka la
bai svarbų uždavinį, nors redak
toriai už savo darbą gauna nedi
delius atlyginimus, o bendradar
biai rašo dažniausiai visai be jo
kio atlyginimo. Tiesa, yra dalis 
laikraščių leidėjų, nesilaikan
čių žurnalistinės etikos. Bet aps
kritai imant, lietuviškoji laikraš
tija laisvame pasaulyje yra labai 
reikšmingas veiksnys. Mūsų pe
riodika tematikos atžvilgiu, saky
čiau, gana aukšto lygio, nes re
daktoriai ir bendradarbiai daž
niausiai yra aukštų kvalifikacijų 
asmenys. Pageidautina, kad laik
raščių ir žurnalų redaktoriai 
kreiptų didesnį dėmesį, peržiū
rėdami korektūras, nes dėl sku
baus darbo ir gausių korektūros 
klaidų labai nukenčia leidinio 
estetika, o ir autorių, paskaičius 
sudarkytą rašinį, apima nemalo
ni savijauta. 

— Visų mūsų didysis rūpestis 
yra lietuvių tauta pavergtoje Lie
tuvoje. Šiuo metu į tautos gyvybės 
šaknis yra nukreiptas naujai aš
trinamas rusvumo kirvis. Rusų 
kalba planuojama pradėti tvir
tinti net darželiniuose vaikuose. 
Iš kito spusės tautos pasipriešini
mas okupanto hegemonijai stip
rėja. Ko lauktumėte šios grėsmės 
akivaizdoje iš veiksnių ir laisvus 
Vakarus pasirinkusių lietuvių? 

— Laukčiau, atsisakius asmeni
nių ambicijų, sutartinio darbo, 
nes ginčai dėl neesminių daly
kų užtemdo pagrindinį tikslą ir 
susilpnina bendrą frontą. Tegul 
mūsų kelrodis būna dr. V. Kudir
kos parašyto himno žodžiai "Var 
dan tos Lietuvos vienybė težydi". 

— Priklausote Lietuvių Fron
to Bičiulių sąjūdžiui. Kokios fron
tininkų idėjos Jus patraukė ir ko
kios sustiprintos veiklos iš to są
jūdžio šiuo metu lauktumėte? 

— Yra organizacijų, kurios 
Į daug reklamuojasi, tuščiažodžiau

ja ir triukšmingas rezoliucijas pri
ima. Fronto bičiuliai imponuoja 
tuo, kad jie ne tik kalba, bet ir 
reiškiasi dideliu aktyvumu, į sa
vo sąjūdį subūrę stipriausias vi
suomenines pajėgas. Linkėčiau, 
kad sąjūdis tęstų savo darbus 
kaip ligšiol, bandydamas paieš
koti ir naujesnių veiklos formų. 

/ . Kojelis 

i dienį, ruoš ia Lietuvos Nepri 
klausomybės minėjimą. Minė
jimas į v y k s S e a Gardens k o t e 
lio banketo salėje antrame 
aukšte, 6 1 5 N . Ocean Blvd . 
(A1A), P o m p a n o Beach, J l a . 
Pagrindinis kalbėtojas bus inž . 
Andrius S k u č a s iš L a k e Worth-
Mažiau mokant iems lietuvių ka l 
bą bus sute ik ta trumpa infor
macija apie Lietuvą angliškai. 
Svečiai sus irenka 11:30 v a i . 
12 vai. pras idės oficialioji ir m e 
ninė m i n ė j i m o dalis. P o to v i s i 
minėjimo dalyviai turės pietus . 
Lie tuvos išlaisvinimui aukos b u s 
renkamos pagrindiniams ve iks 
niams (LB, Tautos Fondui, V l i -
kui ir A l ta i ) pagal aukotojų la i s 
vą apsisprendimą. Minėjimo 
programoje dalyvaus so l i s tė 
Onutė B l a n d y t ė - Jameikienė. 

Dėl rezervacijos skambint i 
iždininkei Emilijai Zubrickie-
nei, te l . ( 3 0 5 ) 973-0222 a r b a 
valdybos nariams. v b 

C L A S S I F I E D G U I D E 

itiiiiiitiiiiiiiiuiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii 

Kelias į altoriaus garbę 
J . V A I Š N O R A , MIC 

Ark. J u r g i o Matulaičio beat i 
f ikaci jos b y l o s apžvalga. Gene
ral inės Postul iac i jos le idinys 
1969 m, 

K a i n a s u persiuntimu $1 .00 . 
G a u n a m a DRAUGE-

(HlllllllllllIHUIMIIIIItlIlIUIIIIllllllllllillll 

B E A L E S T A T E 

KOGI LAUKTI 
Puikiausio muro 22-jų metų bun-

puow. 2 miegami. Pušų sausas beis-' 
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke. — 
$52,500. 

Puiku* mūrinis. Apie $10,000 pa 
jamų. Moderniai patobulintas namas 
Marąuette Parke. Kaina $67,500. 

Svarus 2]ų ankstų mūras. Apie 
$7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
tas $46,900. 

Platus sklypas. Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

Maloniai praiau kalbėti lietuviškai 
ar angliškai ir paduoti savo telefoną 
bei pavardę, kada jums patogu namus 
apžiūrėti 

Valdis Real Estete 
2625 West 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

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

^siuNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraitus 

NEDZINSKAS, 4959 Archer Ave. 
Chicago, ni. 19*32, td. 127-5880 

nimiiiimiiiiiiiiiiiuiiNiiiiiimmitniiiin 

Lietuvos atsiminimai 

lliuilllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
N a m ų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notar iatas — Vertimai 

B E L L REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 

10% — 20% — 30<% pigiau mok&dt 
už apdraudę nuo ognies ir automo
bilio pa mus. » 

FRANK Z A P 0 L I S 
Tdcf. GA 4-8854 
S208Vj W. SSth Street 

I&N L OMOJ AMA — FOR KENT 

POR RENT — 3 room heated 
basement apt. for gentleman. V i c 
68th & Campbell. 787-?S11. 

• 

HELP WANTED — MOTERYS 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 

TeL — W A 5-8063 

iiiiiiitiiiiiumiiiiiiiiiiiiuiiiiitiiiiiiiiitnii 
{vairių prekių pasirinkimas ne

brangiai iš mūsų sandalo. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2591 W. SS SU, Chicago, m. 9M2t 

SIUNTINIAI į LIETUVA 
Tdef. — t25-2737 

Vytautas Valantmas 
lllllllItlIlillIlIUlUllltUlmtUUIllIUIIIIUlUJ 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllilillllllllllt 

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

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

S E C R E T A R Y 
Immed Opening working inregional 
sales office in Skokie. Some ezper'ce 
preferred. Adjacent to Old Orchard 
Shopping Center. Excell. fringe bene
fits. Mrs. Kathy Hoh — 677-0568 

prrrsBiiRGH PAINTS 
a a Eąual Oportuoltr Employar M / F 

S£WING MACHINE 0PEHS. 
Ebcperienced on induetrial sewing 
machine. Any age welcome. Paid 
holidays, co. benefits, incenūve 
program. Mušt speak English. 

Call MR. RICH 284-080* 

T O O L G R I N D E R 
Exper. Tool Grinder, needed for 2nd 
steift, to perform wide variety o* dif-
fkmlt operations, on piain & carbide 
cutting tools, miMing cutters, fdnn 
tools, plaoer and lathe and other sim-
ilar tooling. EacelL salary and em-
ptoyee benefits, plūs night premium. 

AETNA BEAMNG OOMPANY 
4f2S W. Parker, Chicago, m. 

TeL - 227-2411 

Radijo Valanda jau 38 metus tar
nauja New Jersey. New York ir Con-
necticut lietuviam* ! 
Kas šeštadieni nuo • iki S vai. po
piet 15 WKVI> Stoties New Torke 
1330 kil.. AM ir nuo 7 iki S Tai 
vak. 97.9 a e g . FM. 

Direkt. Dr. Jokūbas J. Stoka* 
14S7 Force Drive 

Moontateslde, N. J. 0T002 
T e l 2S2-5505 (oode) 201 

Šviečiame taip pat klausytis Lietu
višku kultūrinių valandų anglų kalba 
iš Seton Hali Universiteto radijo sto-
Mes (New Jersey WSOU, 89.6 msf. 
PM) Pirmad. 7:30-8:30 vai. vakaro. 

(Vadovauja prof. J. Štokas) 

iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuinimiiiiuniHiiiiiium 
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PETRAS KLIMAS 

15 MANO ATSIMINIMŲ 
Beveik visą Lietuvos nepriklau

somybes laikotarpį Klimas darbo 
diplomatinėje tarnyboje ir gyveno 
užsienyje. Domėjosi Lietuvos isto
rija ir yra parašęs visą eilę veika-
kiečiams užėmus pietų Prancūziją, 
Klimas buvo gestapo suimtas 1943 
m. ir per 19 kalėjimų perėjęs buvo 
atvežtas į Lietuvą, laikomas areš
te. Vėliau buvo bolševikų išvežtas 
į Sibirą ir ten išlaikytas 10 metų 
grįžo į Kauną, parašė "Iš mano 
atsiminimų'', kur jie Vakarus slap
tai pasiekė tik prieš keletą metų. 

Išleido Juozas Kapočius. Spaude 
LE spaustuvė. 416 pusi. Kieti vir
šeliai. Kaina su persiuntimu $12.85. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS. 4545 W. 6Srd S t , 

Cfcksago, EL 60629 
uiiniiimiiuiiuini»HBinwiiHmmn»wMi 

TeL 876-1882 arba 376-5996 
iiii!imimt!iiimiii!ii:uuiiiwi!umimu iii"inniimminiimiiinniiniimiuniiiHi 

aiiiiiiuiitiiiiiitiiiiiniiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiii 
Lietuviškas restoranas su namu ir 
visais moderniais įrengimais — 
Marąuette Parko centre. Lengvos 
pirkimo sąlygos. Labai geras biz
nis. Beta proga, 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Ineome Taz 

Notary PubUc 

2951 W. 63rdSt., 436-7878 
TeL 839-1784 arba 889-5568 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiimuiiiiui 

PACKAGE EXPRESS AGE>CY 
MARIJA NOREIKIEtfft 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Labai pageidaus amoa peros rūšies 

prekes. Maistas iš Europos saulelių. 
2608 W. 69 SC, Chicago, 111. *062t 

TEL. — WA 5-2787 

U.S.AT 

We'l! help you make the right movė. 

J E I G A L V O J A T E 

tnuitniiiiiimimMiiiiiimiiiuiitMttitiiiii 

P L U M B I N G 
Licensed, Boaded, Insared 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. (Hass btocks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. Į automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
dę ir telefoną. 

SERAPINAS — 836-2960 
uiimiupmiitmtttmiuiMimuuu""»iiti 
iiiititiiiitiitiiiiitiiiiiiiiiHiiiiitiniuiiiHiiit 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

PIRKTI AR PARDUOTI, M I G L I N A S T V 
nuomoti ar apdrausti sav s uuosa- B* W. 6Mb St , teL 77t-l4« 
vybę Cbioagoje ar bet kur Ameri-1 IHllIllillllIliiiiiiiiilliiiiitiluiiiUlllIllIIin 
koje, prašome skambinti ar užeiti 
į mušu įstaigą. Mes visuomet pasi
ruošę jums patarnauti 

C A B I N E T M A K E R S 
(SmaU Union Stop) 

Mušt be f amiliar with machinery 
and able to read plans. Will pay 
over scale for good man. 

Call — 237-€600 
Evenings and Weekenda 

5 2 6 - 8 1 9 4 

TOOL AND INE MAKER 
MACHINIST 

M GMNDER 
Eicelient openlngs for experieaced 
die makers. }ig grlnders, lathe hand 
and set-up mes for Harding-e Auto 
matic Chucker. Top wagea for top 
mea. d e a a a/c plant. 10 paid holi
days. Health A accident plaa — 
profit sharlog- and other excellent 
company benefits. 

NŪRTHWESTBRN 
TOOL AND DIE 

3443 W. Howard> Skokie, IlUnoto 
TeL — 6T7-9280 

MAN N E E D E D 
D E N T A L FILM OPERATOB 

MTST B E DEPEJfDABIiE, STEADY 
WOKKEK — For Our GRO"WI?fG 
BUSINESS. Mušt Have Good Me-
rhATrioal Knowledge wtth abUlty to 
Trouble Shoot. EioeUoK Wortdng 
OoadtOoaa—HOUDATS and OVER-
TTME. Permanent Posltioo 

« M M H M t « » » « I M < I I I M » . 

IMMEDIATE CASH FOR SH.VER 
& 

G0LD 
F0« GOLD, SILVEK, UA * FORE1GN CODVS. GOLD RINGS. 
ANTKįUES CASH IN NOW1! 

SILVER 
SILVER C0INS 

WE PAY ŪP TO 
2 0 0 0 % 

0F FACE VALDE 
tSilver dimes, quarters, Kalve* 

Silver Dolkrs 
up to $25.00 each 

GOLD 
G01D COINS 

GOLD JEWELRY 
TOP D0LLAR 

PAiD ! t 
Antiąue watchea, lamps 
Antkjue sk>t machuies 

M M priklausome MLS ir turime 
komputerį. 

Viri 500-tai namp pasirinkimui 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. —767-0600 
independently owned and operated. 

V A L O M E 
KILIMUS I B B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūSių grindis. 

BUBNYS — Tel. R E 7-5168 

D £ M E S I O 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

tiHiHiiHiiiiiiiHiiiiiNinniniiiiiiiiiimiui 
M.A. Š I M K U S 
TNOOME TAX 8ERVICK 

NOTARY F V B t i C 
4250 So. Mapiewooa, teL 254-14M 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINU iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
IIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIUIII 

AFTEB TRAINTNG 
Apply only on weekd»ys. Mvst 

Call f o r Apnointmeot 561-2486 

Electronic 

FHELD SERVICE ENGINEER 
ExceUent opportunity for individuai 
with Electro/Mechaalcai aptitude 
and mlttlmum 1 year experlence in 
Data Processing or will traln tech-
nicai school grad. Good startinr 
saiary and oompany benefits. Mtist 
be able to read. write and speak 
Engliab.. Elmhurat 

Contaet Mike Musbern at 8S9MM1S 

TAB PRODUCTS C0MPANY 
An Equal Opportualty Employsr M/V 

REMKTTE D I E N R . "DRAUGĄ" 

H E L P W A N T E D — M A L 
^iiiuninHiiiiiiiiiiHiMiimiiiituiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiMfiiiiiiiiiiHiiiiiiiK 

Viritinių kortelių naudojimas jrra Į | 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo- £ PROMOTION HAS ClEATBtt OFEMMGS FOR: 
mų atstovams turėti grasias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją riaais p&naliais reikliai*. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu 

STERLTNG S I L V E R W A R £ 

D I A M 0 N D S 
W A H E D 

MACH IN E SHOP į 
I PROMOTION HAS CKEATED OPEN1NGS FOR: s 
I MACHINIST - o - TOOL GRINDER I 
•B* JJ 

£ Experienced or will train. Tt you have technical ability and you are s 
£ interested in developing your skills in precision manufacturing. £ 
£ CRAFTS may have a postion for you. Complete and fuUy paid bene- £ 

• fits package, H holidays. vacation, savings plan and pension. r I THE CRAFTS COMPANY I 
£ 9440 AJSSUE SCH1LLER PARK, TLL TEL C78-OCSO = 
r An KquaJ Opportunity Eiaployer M/P £ 
.Hiniiniiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiihr 

SHEIX)ON CORD PRODUCTS 
2201 W HEVON, CHICAGO. TUU 97S-7070 

Buyinj? hours 10:00 A K to 6:00 f M Open 7 days a week. 

MUZIKA {ŽENGIANTI [ 
NEREGĖTUS MIESTUS 

Algirdas L a n d s b e r g į 

Novelės. 124 pusi. Išleido ATEITIS | O W N I E R - O P E R A T O R S 
1979 m. Spaudė LE spaustuvė. Į S 

Į 
Kaina su persiuntimu $6<&5 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS. 4545 W, 8Srd Si . , 
C9deago, IL €0629 

| MiniiiiiiiinMiHHnimHiiiininiimimiiiHmiiHmiimiiHHrHnHiiiMMiHiiHiiiimij 

§ D.O.T. ąualified with tandem axle iractor ior piggy 
| back operation. Pick up and delivery within 400 mile 
| radius. Chicago-based. Excellent pay package. 

niinois gyventojai dar prideda i £ 
36 et, valstijos mokescK>. ~ 

' I . 

TEL -3i2^22G-7828 

A 



nariai, bet daugiausia kolega Jur j atkūrimo 62-sios sukaktuvės 
gis Janušaitis, kuris kvietė asme-1 šiais metais minimos vasario 

SPAUDOS BALIAI PRAEITYJE 
IR DABARTYJE 

L ' Sveiki, atvykę, namuos nepalikę 
"Linkim, kad kiekvienas links-' ša, bet niekas nesiskundė, tik bu

mas namo grįžtų ir amžiais at- vo prisibijoma, kad didžiajai sve-
mintų balių žurnalistų", dainavo į čių daliai išėjus šokti, nelūžtų 
solistai kupletus, dr. SAliūno pa- grindys. Tad sekančių balių žmo j tais suplaukime i jį, kur Jus pa-

FOTO APARATAI 
DYDŽIO 

PILIULES, DRAUGAS, antradienis, 1980 m. sausio mėn. 29 d. 

niškai susitikęs, kurio telefonas 
skambėjo visą dieną, naktį. 

Štai spaudos balius, dabar or
ganizuojamas vasario 3 d. dr. 
Petro Daužvardžio fondo valdy
bos, yra šeštasis. Vėl šimtų šim 

nių skaičius buvo apribotas tarp 
700 — 800. Nuotaika visados bu
vo linksma ir dainavome visi kar
tu: "Spauda visus jungia, tai tik
ras dalykas. Bendruomenę šokti 
ves Altą ir Vlikas (žodžiu dr. S. 
Aliūno)". Balius rengiant organi
zavo, kvietė svečius visi valdybos 

rašytus, 1973 metų spaudos ba
liuje Chicagoje. 

Dainuok ir šok... dainavo lais
voje Lietuvoje žurnalistai, šokda
mi spaudos valsą, kuriam muziką 
sukūrė Miša Hofmekleris, žo
džiai Bronio Railos. 

Spaudos baliai, kurie, kiek pri
simenu, Kaune vykdavo anksty
vą pavasarį, ar net dar anksčiau, 
visados būdavo laikinosios sosti
nės susidomėjimo centre. Jį ap
lankydavo valstybės prezidentas, 
ministeriai, svetimų kraštų dip
lomatai. Būdavo įdomi, trumpa 
programa iš spaudos ir žurnalis
tų gyvenimo. Į jį patekti būdavo1 

sunku. Daug norinčių, mažai lai-' 
mingų. Viengungiams žumalis-1 
tams būdavo šienapiūtė. Pasirin
kimas palydovės didžiausias. Jiems! 
šypsojosi dukros ir mamos. 

Spaudos baliai, apipinti gražiau 
šiais, kilniausiais šūkiais, buvo 
taip pat svarbūs žurnalistų są
jungai kaip pajamų šaltinis. Ke
li tūkstančiai litų įplaukdavo į 
visados apytuštį iždą. Jie mažin
davo ir skolas, kurios susidarė įsi
gijus Giruliuose žurnalistų vilą. 

Paskutinis laisvoje Lietuvoje 
spaudos balius buvo surengtas 
1940 metų pavasarį. Rengiant 
balių 1939 metais, buvo pagei
dauta, kad, jei galima, žurnalistai 
vilkėtų frakus. Siuvėjas Rimša 
dirbo išsijuosęs, nes jis geriausiai j balandžio 19 dieną. Pernai su
pasi ūdavo ilgus skvernus. Ir tik j ruoštas užgavėnių balius buvo 
vienam XX amžiaus vyr. redakto-1 labai sėkmingas ir davė nema-
riui kun. dr. Juozui Prunskiui ne-! žai pelno "Laisvės Varpų" pro-
pavyko frako įpiršti. Tie frako ii- gramoms paremti. Radijo pro-
gi skvernai kai ką iš bėdos išva- Į gramose talkininkauja kun. P. 
duodavo. Vienas žurnalistas, be- Patlaba, P. Balčiūnas, B. E. 
valgydamas "vienišką šnicelį" su • Užemiai, S. A. Ingauniai, H. 
kiaušiniais,staiga atsistojo ir man- j Dūda, J. Žemaitis ir kiti. 
dagiai nusilenkė, pasisveikinda-

sveikins pirm. kun. Antanas Sau 
laitis, valdyba ir jaunieji žurnalis
tai S. Aliūno dainos žodžiais: 
"Vardan spaudos mūsų, švento 
idealo, sveiki, čia atvykę pasėdėt 
prie stalo". 

17 d. N. P. parapijos bažnyčio- j 
je iškilmingas Mišias už Lie
tuvą 11 vai aukos ir tai dienai | 
pritaikytą pamokslą pasakys 
kun. Vytautas Balčiūnas, OPM. 
12 vai. parapijos salėj, 1509 
Baugfa Ave., įvyks sekanti pro
grama : minėjimo atidarymas, 
invokacija, Amerikos ir Lietu
vos himnai, trumpos kalbos, 
aukų rinkimas, draminis sce
nos vaizdelis "Kalvis", lietu
viškų tautinių šokių pynė. Pro
gramą salėje norime atlikti per 

Vytautas Kąsnis i pusantros vaL Toliau seks už-
j kandžiai, atsisveikinimas ir šo
kiai. 

MŪSŲ KOLONUOSE 
Hot Spriegs, Aik. 

"LAISVES VABPAT 

Vasario mėnesį sueina dveji 
metai, kaip sėkmingai veikia iš 
naujo atsikūrusi LB Radijo va
landėlė "Laisvės Varpai". Da
bartiniai jos vadovai: Irena 
Sirutienė, Aleksas Kazis ir Taut
vydas Jankus. Vasario mėn. 3 
dieną "Laisvės Varpai" trans
liuos specialią programą Vasa
rio 16-sios proga. Programa bus 
perduota per nuolatinę KGUS-
FM radijo stotį, banga 97.5, tik 
prasidės anksčiau: 9:06 iš ryto. 
Pirmas pusvalandis bus anglų 
kalba ir skirtas daugiau ame
rikiečių visuomenei, paruoštas 
LB krašto valdybos. 

— "Laisvės Varpų" radijo va
dovai planuoja pavasario balių 

nę 50 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Ta jų brangi šventė 
buvo iškilmingai paminėta Cle-
velande, Ohio, jų šeimos ir arti
mųjų tarpe. Jiems sugrįžus į 
Hot Springs, vietiniai bičiuliai 
suruošė jiems pagerbimą, kuris 
prasidėjo pamaldomis vienuoly
no koplyčioje. Jų intencija 
kun. P. Patlaba atlaikė šv. Mi
šias. Po pamaldų buvo pietūs 
gražiame "Royal Vista" resto
rane. P. Balčiūnai buvo pa
sveikinti vietos organizacijų 
vadovų, o kun. Patlaba įteikė 
jiems gražią dovaną. P. Balčiu- į 
nai yra labai veiklūs lietuviška
me gyvenime, o Petras kelis me
tus buvo LB Hot Springs apy
linkės valdybos pirmininku ir 
ilgesnį laiką dirbo "Laisvės Var
pų" radijo programose. Pasi
baigus jubiliatų pagerbimui sa
lėje, Balčiūnai visus svečius pa
kvietė į savo namus kavutei, 
kur visi dar ilgai vaišinosi su 
mielais sukaktuvininkais. Visi 
jiems linkėjo sveikai ir laimin
gai sulaukti deimantinio jubi
liejaus. L S. 

Kviečiame visus iš arti ir iš 
toliau atsilankyti. Įėjimas ne
mokamas. B. G. 

Neseniai optikai sukonstravo 
mikroskopinį, mažai didesnį už 
vaistų piliulę. Foto aparatai 
žmogaus vidaus organams 
(skrandžiui, bronchams, plau
čiams) tirti. Plačiakampio ob
jektyvo skersmuo tėra du mili
metrai, yra prietaisas fotogra
fuojamąjį objektą dirbtinai ap
šviesti. Tokiu aparatu galima 
fotografuoti ir ant spalvuoto 
filmo. Kadangi aparatą galima 
valdyti iš atstumo ir jis gali 
apsisukti aplink savo ašį, reika
lui esant, juo galima nufotogra
fuoti visą vidaus ertmės pano-

jramą. jm. 

— Net profesorius supranta, 
kiek maža jis težino, kada vaikas 
ima kelti klausimus. 

N. C. Griffith 

— Jeigu nori priešų, pralenk 
kitus. Jeigu nori draugų, leisk 
kitiems pralenkti tave. 

Costan 

— Senas medis braška, 
nas — lūžta. 

jau-

mas su jpro šalį praeinančiu mi-
nisferrū. Tai pamatęs, šalia sėdė
jęs Pulgis sušniokštė pro dantis 
— nepadlaižiauk, valgyk! Gi tas 
džentelmenas žurnalistas, besisu
kinėdamas, po Pulgio replikos ir 
stalo draugų juoko sumišo, kaž
kaip užkliudė lėkštę bekeldamas 
skvernus, ir liko kiaušinių dėmė 
ant jo kelnių. Pulgis vėl juokavo: 
frakai ir turi skvernus tam, kad 
jei neapdairus žurnalistas atsisės 
tų ant kiaušinių, bala netrauks, 
nes skvernai viską uždengs. 

Spaudos baliai buvo ne tik di
delė ištaiginga pramoga, pelnin
gas parengimas, bet ir malonus 
žurnalistų ir visuomenės bendra
vimas, susipažinimas. 

Lietuvių žurnalistų sąjungos 
valdyba (kun. Juozas Vaišnys, 
Vytautas Kasniūnas, Vladas Bū
tėnas, Algirdas Pužauskas, Jurgis 
Janušaitis) perėmusi pareigas 
1971 spalio 24 iš veiklios L2S 
valdybos ( Vytautas Alantas, Al
fonsas Nakas, Vladas Mingėla, 
Vladas Selenis, Jonas Gaižutis, 
Pranas Turūta, kuri ne tik atgai
vino sąjungos veiklą, bet ją pa
statė į tinkams vėžes), užsimojo 
eilę didelių darbų ir panūdo su
kelti stambesnę pinigų sumą. A 
ir J. Vasiukevičiai, dosnūs kultū
rinių d-rbų rėmėjai, dr. Petro 
Daužvardžio fondui pirmieji pa
aukojo 1000 dol. Iždininkas Jur
gis Janušaitis surado daug šimti
ninkų ir mažesnėmis sumomis 
parėmusius žurnalistų užsimoji
mus. Taip susidarė keliolika šim
tų. 

Tęsiant gražias buvusias Lietu
vos "žurnalistų sąjungos tradici
jas, buvo nutarta rengti spaudos 
balius. Pirmasis spaudos balius 
buvo surengtas 1972 m. vasario 
5 d. Pasisekimas buvo didžiau
sias. Pritrūko vietų. Pelnas mil
žiniškas. Programa puiki. Lietu
vos vyriausybę simboliniai atsto
vavo trijų didžiųjų ir svarbiųjų 
organizacijų pirmininkai: dr. Kęs 
tutis Valiūnas, dr. Kazys Bobelis, 
inž. Bronius Nainys ir daug žy
mių visuomenininkų. 

Pagal tradiciją, spaudos ba
liai buvo rengiami kasmet, 1974 
metu baliuje dalyvavo apie 900 
žmonių. Daug kam, pritrūkus vie
tos, buvo atsakyta. Salė sausakim-

AUKSINIS JUBILIEJUS 
Petyas ir Paulė Balčiūnai sau 

sio 1 dieną atšventė savo auksi- j 

East St. Louis, IU. 
VASARIO 16 MINĖJIMAS 
Lietuvos nepriklausomybės 

TIK KĄ IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
NAUJAS DRAUGO PLATINAMŲ KNYGŲ 

K A T A L O G A S 
i 

Didelio formato, 184 pusi. Kleistas 1980 m. 
Jame rasite: grožinę literatūrą, istoriją, filoso-

\ fiją* jaunimo ir vaikų literatūrą. Knygos anglų kal-
j ba, dainos, dainoreliai, įvairios plokšteles, veliau-
| šiai išleistos knygos ir t.t. 
• 

Katalogo kaina su persiuntimu tik $1.00. 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS. 4545 W. 63rd Sf.. 

Į Chicago, IL 60629. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Ateitininkų "Vytauto" Klubo steigėjui 

A. f A. 
JONUI MATUUONIUI 

m i r u s , 
jo žmoną dr. ANICE7TĄ, dukterį dr. JUDITĄ su šeima 
ir visus GIMINES giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Bičiuliai: 
/ . ir L. Giedraičiai 
J. ir M. Guobužiai 
P. ir M. Polteraičiai 
S. ir N. Rauckinai 
J. Sakas 

A. t A. JONUI MIKŠTUI 
Lietuvoje mirus, jo broliui ANTANUI su šeima ir 
visiems giminėms bei artimiesiems gilią užuojau-
tv reiškia 

LIETUVIŲ OPEtt 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

: 

Mylimai Mamytei Lietuvoje mirus, 
ONAI D U L A I T I E N E I , 

mūsų draugijos narei, ir ARTIMIESIEMS reiš
kiame užuojautą, 

Lietuvos Dukterų Draugija 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., Chicago 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

A. t A. ELENAI KUDŽMAITEI mirus, 
sesutei ONUTEI ŠEŠTOKIENEI ir jos mielai šeimai, bro
liui AUGUSTINUI, svainiui RUGIENIUI ir jų bei brolio 
ZENONO šeimoms, reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
kartu lijidime. 

Anelė Žemaitaitienė, 
Teresė ir Bronius Žemaitaičiai, 
ir jų šeimos-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3307 SO. L I T L A M C A AVE. Tel. YArds 7-3401 

f 

%. 

V I N C ii S P I E T A R I S 
A L G I M A N T A S 

I s t o r i n ė a p y saka 
Pirmoji ir antroji dalis. V-tas leidimas. 

Išleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos leidykla, 
Chicago, 1978 

Didelio formato. 544 pusi., pusiau minkšti viršeliai. Kai-
aa su persiuntimu $9.91. Ulinojaus gyventojai prideda 45 
et. taksų. 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS. 4545 West 63rd Street Chicago, TJ1. 60629 

= ^ 

STEPONAS C. LACK (LACKAYVICZ) ir SONŪS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel . VIrginia 7-6672 

Tel. REpuhlic 7-1213 2424 VV. 6«th STREET 
11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, 111. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. L I T L A M C A AVE. Tel . YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-19H 

VASAITIS -
1446 So. 5<)th Ave., CK F.RO. II I 

BUTKUS 
Tel. OLympic 2-1003 



DRAUGAS, antradienis, 1980 m. sausio mėn. 29 3. 

X Rašytojo Vinco Ramono 
75 metų gimimo sukaktis buvo 
gražiai paminėta per "Amerikos 
balso" radiją pereitą sekmadie
nį abiejų laidų metu. Pateikta 

x Vakar dienos "Draugo", 6 
puslapy, aprašant Ralipėdos 
krašto atvadavimo metinių mi
nėjimą, skelbiant garbės prezi
diumo narius, per neapsižiūrė
jimą buvo praleista pulk. Karo
lio DabuJevičiaus pavardė. At
siprašome. 

X Antro Kaimo teatrinio 
vieneto du spektakliai įvyko pra 
ėjusį šeštadienį ir sekmadienį 
Playhouse salėje abu vakarus 
sutraukė pilną salę žiūrovų, ku 

jo biografinių duomenų, prisi- j rie su dėmesiu sekė linksmą 
minti parašyti veikalai, kury- programą. Kitu du spektakliai 

Prof. J. Brazaičio mirties penkerių metų sukaktį minint Kultūros židiny New Yorke, N. Y 
Nuotr. Vyt Maželio 

bos bruožai. Kartu prisimintos 
spaudos darbuotojų — Vinco 
Rastenio 75 ir J. B. Laučkos 
70 metų gimimo sukaktys. 

bus ateinantį savaitgalį. 

X 8v. Kryžiaus ligoninė jau 
dabar priima prašymus studi 

SUSIPAŽINIMAS SU ARKIV. 
JURGIU MATULAIČIU 

X Vasario 3 dientą De And-
reis seminarijoje, 127th St. Le-
monte, laikomos šv. Mišios lie
tuvių kalba. Tuoj pat po pa
maldų Ateitininkų namuose 

juoti histologijos mokslą. S e s . 1 ^ literatūros popietė su poe- į * * * £ * £ ° ! * ? * * 1
P £ 

M Julia laboratoriios vedėia ' t u Kaziu Bradūnu. Visi malo-! l a P l u - v e i kalas , parašytas dr. 
£ ^ M ^ R S - " ^ec iami atsUankyti. Jva-: f t a n o Kučo "Arkivyskupas 
Lšus iems biologijos moksluo- - v i m a s į namus per St. ^ K T S S Į S S T ' S S l T L 
se ir čia specializuotis celių ir « * * Paul seminarijos keliu-i - ^ - *~ 
kūno audinių laboratoriniams i ^ ant 127 kelio. 
tyrimams. Kursas bus dvylika x Kun. Petras Daugintis, SJ, | š v e n t o žmogaus beatifikacijos 
mėnesių. Registruotis reikia j Chicagos liet. jėzuitų vyresnio-į b y l o s v e d imu. Su šiuo veikalu 
%^kSJZ Sf0

0nnUOtis t e l ĄSAr i Jo kun. J. Vaišnio paskirtas tai-1 supažindinimas kviestiems, or-
6700, ext. 302. kinti Jaunimo centrui, padėti Į ganizacijų atstovams ir knygos 

x Kun. Kazimieras Pugevi- t e n 3 a u dirbantiems jėzuitams., l e i d i m o pagelbininkams įvyko 
čius, Lietuvių katalikų tarnybos Į ^ u n ; p- Daugintis, žemaitis, į j s ausio 27 d. Marijonų vienuoly-
vedėjas ir informacijos organi- į Jezuit*i draugiją įstojo 1938 m.,; n o SVetainėje prie "Draugo", 
zatorius, kartu su Ginte Darnu- (kunigu įšventintas 1946 m. II-1 

šyte, kuri dirba šioje įstaigoje | S* laik5* gy^1 1 0 i r d i r b o p -
informacijos sritv, savaitgalyje i Amerikos lietuvių tarpe. Yra 
lankėsi Chicagoj/dalyvavcT P l i į sociologijos mokslų daktaras. J į kuris yra kartu ir vicepos-
Visuomeninių reikalų komisijos bendradarbiauja spaudoj, "Drau tuhatonus kun. Jurgis Damb-

go" artimas bendradarbis. rauskas atidarė vakaronę, su-
i pažindindamas su autorium 

: no centro taryba, j p r o f ^ Antanu Kuču ir posto-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
Juozas Dambrauskas visiems 
padėkojo už atsilankymą,' visų 
prašė maldų ir paramos garsi
nant šio didžiojo Lietuvos žmo-

IŠ ARTI IR TOLI 

ir patį autorių, atvykusį iš Put-
namo. 

Č. GrinceviČius trumpai, .bet 
išsamia kalba labai teigiamai 
aptarė veikalą, arkiv. Jurgio gaus arkiv. Jurgio Matulaičio 
Matulaičio asmenį ir darbus, pa-1 vardo garso kėlimo savo ir sve-
pasakojo autoriaus trumpą bio-1 timtaučių tarpe, kad jo vardas 
grafiją, kurioje daugiausia vie- būtų visiems žinomas ir kad į j 

jį kreiptų dėmesį visi, kurie gy- Į 
vena katalikišku gyvenimu, nes ; 

šventasis, kilęs iš vienos tau

riau tariant, vicepostuliatūra, j t o s u ž ė m ė i o mokymas, profe-
" - - Arr.eri>.c;e rūpinasi šio I ^^^i^^ "ir istorinių veikalų 

rašymas. Jo kalba buvo su en-

Prisirinkus pilnai salei svečių, 
Marijonų vienuolijos provincijo-

tuziazmu sutikta (kalba bus iš-1 tos, priklauso visai Bažnyčiai ir 

posėdyje, arkiv. Jurgio Matulai 
čio knygos pristatyme ir, susi
tikę savo pažįstamus bei pasi-
informavę įvairiais lietuviškais 
reikalais, sekmadienio vakare 
išskrido atgal į New Yorką. 

X Sen. Frank Savickas pa
siūlė įstatymo projektą Ulinois 
senate, kad po 1977 m. mokes
čių tikslaus nuosavybės įverti
nimas, pakeltas iki 3000 dol., 
nebūtų daugiau apmokestina
mas tuo įkainojimu. Faktinai 
tuo panaikinama dalis mokesčių 
didinimo už naujai perkainuo
tus namus. 

x Br. Kūkalis, New Britam, 
Conn., parėmė mūsų spaudos 
darbus 10 dol. auka. Labai ačiū. 

X Steponas Bučmys, dayto-
niškis, dėkodamas už kalendo
rių atsiuntė 10 dol. auką. Ačiū. 

X Pensininkų Klubas (toks, 
kokį jį matė rašytojas Kazimie
ras Barėnas) bus parodytas 
Antro Kaimo naujoje progra
moje vasario 2 ir 3 dienomis, 
Playhouse, 2515 W. 69 St. Re- t u ris_a uk3tas pareigas Argenti-
zervacijos 434-7004. 

spausdintas kultūriniame prie
de). 

Vysk. V. Brizgys, sveikinda
mas autorių ir marijonus, pa
lietė arkivysk. J. Matulaičio gy
venimą ir papasakojo keletą 
epizodų iš jo gyvenimo, kuriuos 
jis pats yra pergyvenęs iš su
sitikimu su šiuo garbinguoju 
vyskupu ir arkivyskupu, gyvu 
ir jau mirusiu. 

Lietuvos gen. konsule J. Daž-
vardienė trumpai pasveikino au
torių ir visus prisidėjusius prie 

viso pasaulio katalikams. 
Po supažindinimo buvo atgai

vos valandėlė ir gera vakarienė, 
kurią paruošė D. Kurauskienė 
su J. Baronaitiene ir kt. Vakarie 
nės metu visi galėjo pasidalinti 
mintimis, įsigyti knygą ir gau
ti autoriaus dr. A. Kučo auto
grafą. 

Paminėtina, kad buvo svečių 
net iš New Yorko — kun. K. 
Pugevičius ir Gintė Damušytė, j 
dalyvavo Šv. Kazimiero seserų į 
vienuolijos vyriausia vadovė j 
ses. M. Joanella su savo ašis 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Laima ir dr. Petras Žemai

čiai iš Detroito Vasario 16 šven 
tės proga kasmet Lietuvių Ben
druomenės darbus remia stam
biomis aukomis. Jų auka buvo 
pirmoji stambi šių metų Vasa
rio 16 auka, gauta JAV LB 
krašto valdyboje. 

— Vasario 16 šventės proga 
ir šiemet JAV LB krašto val
dyba paruošė leidinėlį, kuris 
kalba apie JAV Lietuvių Bend
ruomenės darbus Lietuvos iš
laisvinimo srityje per pereitus 
metus. Leidinėlis jau siuntinė
jamas JAV LB apylinkėms ir 
bus platinamas vieną ar dvi sa
vaites prieš minėjimą. 

— JAV LB krašto valdybos 
antras posėdis, skiriamas dau- i 
giausiai vidaus reikalams, įvyks I 
sausio 26 d. 5 vai. vak. Dievo I 
Apvaizdos par. Kultūros centre i 
Detroite. 

— Aplinkraščiai, pristatanti 
naująją JAV krašto valdybą bei j 
informuojant dėl santykių su 
Altą, išsiuntinėti Lietuvos atsto
vybėms, PLB valdybai, PLB 
garb. pirm. Stasiui Barzdukui, 
Vilkui, vysk. Vincentui Brizgiui, 
Altai, Balfui, Kanados krašto 
valdybai, JAV LB garbės pirm. 
prel. Jonui Balkūnui, Lietuvių 
fondui, Federacijai, Skautų są
jungos tarybai ir visiems JAV 
LB apylinkių ir apygardų pir
mininkams bei spaudai. 

VOKIETIJOJE 
— Pačioje metų pradžioje su

sirinko katalikų kunigai į Die-
burgą pasitarti bėgamaisiais 
reikalais. Iš 10 lietuvių sielo
vadoje dirbančiųjų pasitari
muose dalyvavo 8. Vadovavo 
sielovados direktorius kun. dr. 
Konstantinas Gulbinas, OFM 
Cap. Pirmoj eilėj buvo nusi
statytas priešvelykinio susikau
pimo planas. Ir šiemet jis bus 
pradėtas Vokietijos šiaurėje — 
Bremene kovo 1, o baigsis ba
landžio 6 Memmingene. Bus ap
lankytos galimai visos didesnės 
lietuvių grupės, jas lankys pats 
sielovados direktorius. Tik po
roje vietovių tai atliks kiti ku
nigai. Buvo svarstyti lietuvių 
suvažiavimo 1980 reikalai. Ga
lutinai sutarta jį šaukti Diebur-
ge Mainzo vyskupijos rekolek
cijų namuose nuo balandžio 30 
iki gegužės 4. Vienam asmeniui 
į dieną kainuos DM 25. Prak
tiškuosius paruošiamuosius dar
bus ir toliau vykdo Stuttgarto 
lietuvių kapelionas kun. Kazi
mieras Senkus. Aptarta pa
grindinė suvažiavimo tema ir 
numatyti paskaitininkai. Taip 
pat tartasi PLRK kunigų vie
nybės Vokietijos statuto pro
jekto reikalais. Jį yra paruo
šęs kun. K Senkus. Statutas 
galės būti galutinai priimtas 
bendrame kunigų suvažiavime. 
Kalbėtasi ir apie kunigų savi
šalpos fondą. 

pirmininkaujama inž. Juozo Rim Į iįatorium kun. dr. Juozu Vaiš-
kevičiaus, valdybos pirmininke į n o r a j ^ c atvykusiu iš Romos, 
išrinko Irena Kriaureliii™**™* •, • i ,,• «. """•"* " *"'"a i»*»""=J"~»«> i " " 
Į ^ r T . ^ e n % * f a u c e i l u m e n C- ; pasveikinęs vysk. Vincentą; t o k i o didelio pagrindinio istori 
Didžiausias valdybos uždavinys B r i z g j Lietuvos gen. konsule J u - i ^ o v e i k a l o apie arkivvsk Jūrei 
yra ruoštis nuo š. m. liepos 1 d.į z ę D a u ž v a rd ienę ir visus sosi- Matulaitį m^mDf ^ ^ ^ tentėmis Marijos aukšt. moky 
perimti Jaunimo centro admi-1 rinkusius, pakvietė rašyt. Ces- " w ^ - — — '* ~-^ 
nistraciją ir rūpintis namų i š - ; l o v ą Grincevičių aptarti knygą 
laikymu. Tarybos posėdyje da
lyvavo 21 narys. I • ' 

X Inž. Vilhelmas K. Kliauga, 

X Klemensas Dundulis, čika-
| giškis, atnaujino prenumeratą 
ir atsiuntė 10 dolerių auką. La
bai ačiū. 

X Jadvyga L. Kanapienė, Co-
ral. Springs, Ark., dažnai pare
mia "Draugą". I r dabar gavo
me jos 10 dol. auką. Labai ačiū. 

X Aukų "Draugui" atsiuntė: 7 
dol. — Vladas Staškus; po 5 dol. 
— J. Šepetys, M. Baras, P. Jur-
ionas, Marija Titienė; 2 dol. — 
Ona Petraitienė; 1 dol. — A. 
Balčiūnas. Visiems maloniai 
dėkojame. 

X Lietuviškų knygų "Drau
ge'' užsisakė ir ta proga aukų 

jo herojiškas ir šventas gyveni
mas taptų sutarimo išeivijoje 
ir laisvės vilčių pagrindu .pa
vergtoje tautoje. 

Tik keliais žodžiais pasisakė 
pats autorius, tartum norėda
mas pasakyti, kad knygoje ra
site viską, ko reikia žinoti apie 
arkivyskupą. 

Postuliatorius kun. dr. J. 
Vaišnora ryškiai ir išsamiai pa
pasakojo apie beatifikacijos by
los vedimo sunkumus, kai rei
kia surinkti visus ilgų metų do
kumentus, juos išversti, įrodyti, 
paremti liudminkų parodymais, 
ir pridėjo, kad "šis veikaals yra 
viena iš grandžių beatifikacijos 
byloje". Jis priminė, kad pop. 
Jonas Paulius H asmeniškai yra 
susidomėjęs arkiv. Jurgio Ma-
ulaičio beatifikacijos byla, o / s ' nos Ford Motor bendrovėje, at 

" | vyksta į JAV su "žibučių" voką i A y _, - ^ L h l k , , ? 
X Reikalinga gailestingoji j hniu ansambliu. Jis yra puikus i o ^ i r v i n c a g Tiknevičiai P 

sesuo arba "receptionist" dirb- | akordeonistas, grojęs įvairiems B a l č i u s > z Junevičius, D.'Pe
tį gydytojo kabmete. pietinėje .lietuvių ansambliams, kaip Ram- i t r u t ^ j A d o m a i t i s . visiems 
chicagos dalyje. Skambinti iki:bynui, Ateičiai, Susivienijimo: dėkoiame 
12 vai. d. tel. 476-3319. (sk) I Lietuvių Argentinoje didelių ir į „ , mm—m* * . — 

i v VT • J , X Petras Bitleris, detroitis-
X Lietuvių Operos statomų ^ a n s a m b l i u i , o dabar yra ^ 

veikalų Carminos Buranos ir nuolatiins muzikams palydovas: 
Pajacų spektakliai bus bal 19 Z ibučių" ansamblio. Jis yra i x DL l iet . Gyd. ir Dantų 
d., 8 vai. vak., baL 20 d., 3 "va i . 3 6 m- a m ž i a u s - * * s a v 0 laiką Gyd. dr-jos ir Moterų Pagelbi- į ™ « « 
popiet ir bal. 26 d, 8 vai. vak.. s k i r i a lietuviškiems Argentinos nio vieneto susirinkimas įvyks! "~ 
Marijos mokyklos "salėje * Bilie- ansambliams, kad jie turėtų vas. 3 d., šį sekmad., 4 vai. po-, 
tai jau gaunami Vaznelių pre- n u o l a t i n * akompanatorių piec Beverly Country Club, 8700; 
kybojo, 2501 W. 71st St , Chi- x Pedagoginis Utuanistikos! S" ^ T ^ ^ ^ * * H 
cago, m 60629. Tel. 471-1424. institutu, išleido Vincento Liu-' ™ DT' R a m U n ° K o n d r o t o Pa"i 

atsiuntė: Adelė • • l^ l ITj i i i ė , j Šventųjų skelbimo kongregaci 
ja dabar svarsto jo dokumenta
ciją ir pradės bylą pripažinti jo 
dorybių herojiškumą. Davė vil
čių, kad daugelis čia susirinku
sių dar gali susilaukti jo pa
skelbimo palaimintuoju. 

Trumpai sveikino Šv. Kazi
miero seserų vienuolijos vyr. va
dovės asistentė ses. Marillyn 

:us, gražia kai 
tindama bendromis pastango
mis prisidėti prie šventumo by
los vedimo. 

Pabaigoje provincijolas kun. 

klos direktorė ses. Julie Shai 
nauskas, kun. V. Mykolaiais, 
kun. A. Micka iš Darien, 111., 
visa "Draugo" redakcija, admi
nistracijos ir spaustuvės tar
nautojų didžioji dalis, taip or
ganizacijų atstovai, tarp kurių 
dr. P. Kisielius su žmona, dr. 
A. Razma su žmona, inž. gilkai-
tis, dr. K Šidlauskas ir kt. 
Supažindimmo vakaronė sklan
džiai ir šeimyniškai jaukia nuo
taika pravesta. -Ps-

PROTESTCOKIM PRIEŠ 
MASKVOS OLIMPIADĄ. 

Lietuvos valstybė, dabar pa
vergta, neturi galimybių daly
vauti tarptautiniuose olimpiniuo
se žaidimuose. Jos sportininkai 
turi žaisti pavergėjo garbei. 
Prisimenant tai, olimpinių žai
dimų organizatorių sprendimas 
suruošti 1980 olimpinius žaidi
mus Maskvoje yra akibrokštas 
ne vien lietuviams, bet ir viso 
pasaulio laisvę mylintiems žmo
nėms. 

Dabar, kada pasaulyje iš dau
gelio valstybių (atsipeikėjus 
po Afganistano invazijos) kyla 
reikalavimas boikotuoti Mask
vos olimpinius žaidimus, ypa
tingai mes, lietuviai, negalime 
likti abejingi. Mes galime ir tu
rime pareikšti savo protestą 
prieš olimpinių žaidimų suruo

šimą Maskvoje, didžiausio žmo
gaus pažeidėjo sostinėje. 

Viena iš veiksmingiausių prie
monių Amerikos visuomenės opi
nijos formavime yra lipinukai 
(bumper stickers). Lietuvių vi
suomeninė jaunimo organizacija 
— (Ethnic Community Ser
vices) yra paruošusi 10,000 to
kių lipininukų su aiškiu ang
lišku užrašu: "Be laisvės nėra 
olimpinių žaidimų — laisvė vi
som pavergtom tautom". 

Norintieji daugiau informaci
jų ar lipinukų gali kreiptis į 
ECS, 7 S. Dearborn, Suite 1524, 
Chicago, Illinois 60603. Aukos 
nurašomos nuo pajamų mokes
čių. 

STANDARD FEDERAL TURI 
74,601 TAUPYTOJA 

Justinas Mackiewich, Stand
ard Federal taupymo bendrovės 
pirmininkas, Brighton Parke 
praneša, kad dabar yra 74,601 
taupytojas, kuris taupo pinigus 
jo įstaigoje. 

Bendrovės santaupos jau per
žengė pusės bilijono ribą. Per 
praeitus metus tapytojams bu
vo išmokėta daugiau kaip 27 
milijonai dolerių. Beveik visi 
pagelbiniai bankai, kurie buvo 
įsteigti per praeitus metus, turi 
būti didinami ateinančiais me
tais. 

Justinas Mackiewich yra la-

KLAIPfcDOS MINĖJIMAS 
LIETUVIO SODYBOJE 

Ši istorinė sukaktis buvo pa
minėta sausio 13 d. Pagerbimo 
vyksmo eigą pradėjo Alvudo 
pirm. dr. J. Adomavičius, tar
damas žodį apie vienybės są
voką, akcentuodamas jos galią, 
menamai kaip ir šios sukakties 
įvykį, kai Klaipėdos krašto lie
tuviai 1923 m. sausio mėnesį 
sukilo prieš prancūzų hegemo
niją, tai broliai lietuviai iš ne
priklausomos Lietuvos atsku
bėjo su pagalba ir vieningai 
kovodami laimėjo. 

Anelė Kirvaitytė sugiedojo 
Apsaugok, Aukščiausias ir pa
dainavo: Kovoje jūs žuvot, 
mielieji kariai ir Mes žengiam 
su daina. Sekretorius Ant. Ke-
vėža paskaitė savo eilėrašti 
"Klaipėdos atvadavimui". J. 
Ramoška dainavo — Pajūriais 
pamariais ir Kaip aras pašau
tas, Vincas Kuliešius deklama
vo savo kūrinius: Kai sudužo 
varpas, Tėvynės prisiminimams 
ir humoristiką — Pensininko 
daliai. 

Alf. šidagis padainavo — Gra
ži tėvynė mano, Ulonai ulonai! 
ir kt. Dr. J. Adomavičius de
klamavo: Oi, neverk motinėle, 
Palaiminti būkit ir duetu su An. 
Kirvaitytė atliko melodeklama
ciją : Laiškas iš Lietuvos ir Gie
driaus pasakėčią apie dvi kū
mutes. 

bai dėkingas taupytojams uži Visų šioje sueigoje dailiojo 
didelį pasitikėjimą, parodytą I žodžio bei dainos meno pasiro-
per 1979 metus. 

Taip pat galima gauti ir pilną; levičiaus parašytą studiją "Ame 
Carminos Buranos libretą tik už I rikos lietuvių ekonominė veik-
$1. Bilietų kainos: parteryje — lla". Joje rašoma apie Ameri-
$17.50, $15.50, $12.50 ir $9.50; Į kos lietuvių žemės ūkį, nejudo-
balkone — $15.50, $11.50 ir; mojo turto savininkus, įnamių; ... ,. 
$7.50. Paštu bilietus galima už-. laikymą, amatus, pramone, pre ^ " ^st i tute , Washington, D. 
sisakyti, panaudojant šią at- kybą. finansus, profesionalus i r ' ' 

skaitą: "Medicina Vilniaus Uni
versitete LXX-to šimtmečio pra- i 
džioje. Prelegentas — Mediči-į 
nos istorijos daktaras, Mediči- j 
nos skyriaus kuratorius Smith- Į 

karpą: 
Prašau prisiųsti bil. po 
. . . . . . doL spektakliui, 
viso $ 

. . . . . . bil. po dol. 
. . . .spektakliui, viso dol. 
Vardas ir pavardė 

C. Vėliau vakarienė. Maloniai 
kviečiame gydytojus, ponias, 
medicinos studentus ir visus ki
tus įvairių profesijų žmones 
bei jaunimą išgirsti šią įdomią 
paskaitą. Rezervacijos būtinos, buvo. Knyga gausiai įhusrtruo- L . . „ . . . „ . , ,. . , . «„. , __ . „ . , . . i Skambint Ritai Kisielienei tel. ta. 224 psl. Kama 8 doleriai. ' . . . „ , , , . „. . T . r Į 441-8137 arba Stase* Labanaus-

X Jonas MUišauskaa. žino- \ kienei tel. 476-3319. (pr.) 
mas Wisconsino Uetuvių orga-

verslininkų organizuotę. Studi
jos paruošimas užtruko net ke
liolika metų, už tai sulaukėme 

I knygos, kurios dar iki šiol ne-

Adresas 

Telefonas 

zacijų darbuotojas, atnaujinda
mas prenumeratą atsiuntė 22 
dolerių auką. Jį skelbiama Gar
bės prenumeratorium ir malo
niai dėkojame. 

X LB Hot Springso apylin-
Cekius išrašyti: Lithuanian kės valdyba dažnai paremia 

Opera Co. Inc. ir siųsti tiesiog! "Draugą". Ir dabar per J. 2e-
su užsakymo lapeliu Vaznelių; maitį gavome valdybos paskir- 2422 W. Marųuette Rd., Chica-
krautuvės adresu. (pr.) į tą 10 dol. auką. Ačiū. į go, I1L (pr.) 

X Lietuvių Fondo metinio 
narių suvažiavimo proga ir pa
vasario vajaus užbaigtuvės — 
vakarienė įvyks gegužės mėn. 
3 d. J. Centro kavinėje. Nariai 
ar nauji nariai, jau dabar pa
didinę savo įnašus $100 auka. 
gaus vieną bilietą į vakarienę. 
Įnašus siųst! lietuvių Fondni— Operos choro dalis, kuri repetuojs 

"Pajacus". Trys spektakliai bus 
dinta per klaidą su kitu parašu). 

fl,-ircsn 
m i s " ir Leoncavallo 
•M Drauge*' atspaus- mokescic 

dymų viršūnė buvo gyvo liudi
ninko, sukilime dalyvavusio ka
rininko J. Tapulionio pasakyta 
kalba. Išsamiuose prisiminimuo
se jis vaizdžiai apsakė sukilimo 
žygius, kovas, tamsesnius bei 
šviesesnius momentus ir nepa
laužiamą ryžtą laimėti. Arti 40 
asmenų pranešim* klausėsi su 
dideliu dėmesiu. Dr. Adoma
vičius ir An Kirvaitytė Tapu-
lioniui ir jo žmonai įteikė gyvų 
gėlių puokštes, išaugintas So
dybos šiltadaržyje. Martynas 
Nagys fotografavo. 

K. Klimavičienė paskaitė sa
vo humoristinius kupletus. M. 
Čepulionis padainavo — Daug, 
daug dainelių. Pabaigai visi da
lyviai kartu sugiedojo Marija, 
Marija. 

Kaip visada buvo matuoja
mas kraujo spaudimas be atly
ginimo. Kaip ankstesniais, taip 
ir smis metais, sekmadieniam 

ks kultūriniai pažmoniai be 
y z ip na. 

O. AląminieiJė 




