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Sovietai atitrauks
dalį karo jėgų

Lietuvos sienųproblema
1979 m. "Aušros" 14 nr. pu
blikuotas J. Medvėgalio straips
nis "Žvilgsnis j ateities Lietu
vą".
Aprašydamas Lietuvos
pakraščius autorius rašo: "Bal
tarusiškas šovinizmas nė kiek
nemažesnis už (. • •) lenkiškąjį,
o gal dar net jį viršija. Jo sko
nį jau patyrė Baltarusijos lie
tuviškų salų gyventojai". Ne
nuo baltarusiško šovinizmo ken
čia vakarų Baltarusijos TSR
gyventojai lietuviai, o nuo ru
siško i r lenkiško šovinizmo.
Vietiniai vakarų Baltarusijos
gyventojai nėra šovinistai. Ne
taip seniai jie kalbėjo lietuviš
kai. Nors dalis jų lietuviškai ne
bekalba, bet labai palankūs Lie
tuvai. Jie jau dabar mielai pri
sijungtų prie Lietuvos TSR, jei
gu jiems tai būtų leista.
Autorius rašo: " . . . Reikia
dėti visas pastangas, kad Lietu
vai grįžtų Gervėčių i r Pelesos
rajonai, dabar esą Baltarusijo
je . . .'* Pirmiausia, tokių rajonų
visai nėra. Gervėčiai priklauso
Astravo, o Pelesos — Varėnos
rajonams. Autorius mini tik
Gervėčių ir Pelesos apylinkes. O
Apso ir Vydžių apylinkių, ku
rios yra prigludę prie Zarasų
rajono, prijungti nereikia? Juk
iki lenkams užgrobiant Vil
niaus kraštą (1920 m ) , Apso
ir Vydžių parapijos priklausė
Žemaičių vyskupystei, ir dar
1914 m. jas lankė vysk. Kare
vičius. Apso ir iš dalies Vydžių
apylinkėse ir dabar kalbama
lietuviškai.
O Ramaškonių apylinkės kai
mų (Varenavo raj.), kur visi
senesnio amžiaus gyventojai
tebekalba lietuviškai ir kuri
sudaro tąsą Eišiškių (dabar Šalčininčų) rajono, nereikia pri
jungti prie Lietuvos?
Tikrą lietuvišką salą dabar
jau sudaro Lazdūnų (Lazūnų)
apylinkės kaimai (Vijos raj.),
kur senesnio amžiaus žmonės
tebekalba lietuviškai. Jaunimas
nebekalba lietuviškai dėl to, kad
toli Vilnius ir lietuviškai kalbą

•

jų broliai ir kad po II pasaulinio
karo iš Lazūniečių tuojau pat
buvo atimti pagrindiniai lietu
vybės židiniai — mokykla ir
bažnyčia.
Liūdnas ir tragiškas likimas
yra Zietelos lietuvių. Zaslečių
kaime prie Zietelos ir dabar dar
kalba lietuviškai. Bet ten lie
tuviškos kalbos metai jau su
skaityti. Įdomiausia lietuviška
tarmė, tikra archaiškiausios
indoeuropietiškos kalbos duktė,
turi išnykti, žūti. Steigiami re
zervatai retoms gyvulių ir
paukščių veislėms išlaikyti, ap
saugoti, o kad reta pasaulyje
kalbinė tarmė nyksta ir žūsta,
nėra kam tuo pasirūpinti.
Tokia rusiškojo šovinizmo poli
tika . . .
Liesdamas Lietuvos vakarines
ribas J. Medvėgalis rašo: "Mums
reikės dėti pastangas prisijung
ti šiaurinę Rytprūsių dalį ( . . . ) ,
tai yra, teritoriją, kur dar prieš
šimtą metų gyveno lietuviai
( . . . ) . Donelaičio, Vydūno (...)
tėviškė turi priklausyti Lietu
vai!"
Pirma, reikia atitaisyti
klaidą — Vydūno tėviškė jau
priklauso Lietuvai (jis gimęs
Klaipėdos krašte). Bet ši klai
da — ne bėda. Didesnė klaida
rašyti kad Rytprūsiuose lietu
viai gyvenę prieš 100 m e t ų . . .
Rytprūsiuose lietuviai gyveno ir
lietuviškai kalbėjo dar 1945 me
tais, nežiūrint paskutiniame de
šimtmetyje Hitlerio valdžios
vykdytų žiaurių lietuvybės per
sekiojimų. Tik 1945 m., kai
Raudonoji armija užėmė Ryt
prūsius, išnyko ten paskutiniai
vietiniai gyventojai lietuviai:
vieni jų pasitraukė į Vakarus,
o kurie nepasitraukė, rusų buvo
išgabenti T. Sąjungos gilumon,
kur jų dauguma žuvo.
Apie kitas klaidas, padarytas
J. Medvėgalio straipsnyje, tegu
pasisako kiti. Aš paliečiau tik
Lietuvos rytinių ir vakarinių
sienų problemą.
Digrys

Siūlo boikotuoti
Maskvos žaidimus
Olimpinis komitetas svarsto padėti
Lake PlackL — Tarptautinis 75 nuoš. pasisekusia. Jis ragi
Olimpinis komitetas šeštadienį no Afrikos valstybių sportinin
pradėjo svarstyti Amerikos pa kus nedalyvauti Maskvos žaidy
siūlymą atšaukti Olimpinius nėse, nes sovietai užpuolė Afga
Maskvos žaidimus arba perkelti nistaną.
juos į kitą valstybę. Valstybės
Nigerija jau paskelbė, kad,
sekretorius Cyrus Vance pats nepaisant Muhammado Alio vi
atvyko j Lake Placid ir pasakė zito, Nigerija tikrai dalyvaus
kalbą, nurodydamas, kad Olim Maskvos Olimpinėse žaidynėse.
piados pagrindiniai principai
Sekretorius Vance savo kal
bus sulaužyti, jei pasaulio tau
boje siūlė perkelti žaidynes į ku
tos, lyg nieko nebūtų įvykę, va
rį kitą pasaulio miestą. Kalbama,
žiuotų į užpuolikės valstybės
kad kandidatais laikomi Aussostinę sportuoti ir varžytis.
Dalyvavimas Maskvoje lyg pa 11 rali jos Melbournas ir Kanados
Montrealis. šių valstybių vy
tvirtintų sovietų invazijos teisin
riausybės pareiškė sumanymui
gumą, parodytų, kad pasaulis
pritariančios. Svarstoma galimy
pritaria užpuolikės veiksmams,
bė atskirų sporto šakų varžybas
pasakė sekretorius.
pavesti atskiriems miestams.
Jo kalbos tyliai klausėsi ir so Kai kurias varžybas galima bū
vietų komiteto pirmininkas Vi- tų perkelti ir į Japoniją. New
taly Smirnov. Boikoto klausi Jersey gubernatorius Byrne pa
mas užims tarptautinio komite siūlė surengti žaidynes New
to debatų didesnę dalį. Specia Yorko apylinkėse, kur pakanka
lus vyriausybės pasiuntinys, įvairių įrengimų Olimpinėms
boksininkas Ali sugrjžo iš Afri žaidynėms perkelti į kitą vietą
kos. Paskutinėmis savo kelio kainuotų apie 350 mil. dol., pa
nės dienomis jis buvo priimtas reiškė valstybės departamento
Liberijos prezidento VVilliamo specialios komisijos Olimpinių
Tolberto ir Senegalio prezidento žaidimų reikalams pirmininkas
Leopoldo Sedar Senghoro. Ali Nelson Ledsky. J o nuomone,
pareiškė, jog jo misija laikytina žaidimus būtų geriau organi-
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Didėja afganu neapykanta rusams

Wasbingtonas. — Valstybės kad Afganistanas niekad nepri
departamento pareigūnai pareiš ims svetimųjų valdžios, nežiū
kė reporteriams uždaroje spau rint, ką ji jiems atneštų.
dos konferencijoje, kurioje ne
leidžiama minėti pareigūnų pa
Vasario 16 d.
vardžių, jog Sovietų Sąjunga
paskelbs kariuomenės atitraukiminėjimas
I mą iš Afganistano ir pradės pro
Lietuvos
nepriklausomybės
pagandinę "taikos ofenzyvą",
1
sukakties
minėjimas
Chicagoje
| kurios tikslas nuraminti pasauįvyko
vasario
10
d.
Marijos
į lio opiniją. Karinių jėgų ati; traukimas bus "kosmetinis", Aukšt. mokyklos salėje. Minėji
' paliekant svarbiausias jėgas Af - mą atidarė Teodora Kuzienė ir
perdavė vadovavimą Juliui Kui ganistane.
Šeštadienį Afganistano prezi zui. Pradžioje į salę buvo įneš
dentas Babrak Karmai pareiš- tos 14 vėliavų, vadovaujant JAV
kė, jog sovietų kariuomenė tol veteranų Dariaus ir Girėno posneišeis iš Afganistano, kol "re-1 to komandieriui Harry Gembaakcionieriškas Pakistanas, šovi ra ir seržantui R. Krasauskui.
**s
Dalyvavo ir Don Varno postas.
Afganistano sukilėliai parodo pravažiuojantiems korespondentams iš sovietų kariuomenės sandėlio pagrobtus svie nistinė Kinija ir imperialistinė
Amerika,
Britanija
ir'
ziontotinis!
Invokacij*
perskaitė Jaunimo
dinius. Sukilėliai sudavę okupacinei kariuomenei kelis smūgius šiaurės rytų provincijose.
atstovai:
Vida
Jonušienė, Viole
Egiptas" neatsisakys savo pla
ta Burokaitė ir Andrius Gerulis.
nų sudraskyti Afganistaną.
Nepriklausomybės
aktą perskai
Iš Pakistano ir Indijos atei
tė
savanoris
kūrėjas
Juozas Vina žinios apie naujus Afganis
lutis.
Himnus
giedojo
solistės
tano sukilėlių laimėjimus šiau
rės rytų provincijose, čia su Margarita Momkienė ir Genovai
kilėliai atsiėmę iš sovietų du tė Mažeikienė.
— Rodezijoje vieškelyje spro miestus, padarę rusams nema
Susirinkusieji pasigedo gene
Apie rengiamą "plataus mas-1 nepaneigė V. Vokietijos Deut- go galinga mina vos pravažia
ralinės
konsulės J. Daužvardieto susidorojimą su tautiniu pa- j sche Welle rugsėjo 5 ir 6 d. ru- vus automobiliui su patriotinio žų nuostolių ir pagrobę ginklų nės, kuri susirgo, ir Chicagos
[sipriešinimu Lietuvoje" perspė- ! siškose laidose perduotų Molo- | fronto komunistinės grupės va sandėlius. Pakistano preziden miesto burmistrės Jane Byrne,
ja neseniai Vakarus pasiekę j tovo ir Ribbentropo pasirašytų Į ^ u jjugabe. Kelyje liko 10 pėdų tas Zia Sibi mieste susitiko su kuri buvo užimta derybose su
baluchų kaimų atstovais ir pra
patriotų protesto raštai. Taip | slaptų protokolų tekstų". Tuo-1 gylio duobė. Mugabe pagrasino
nešė, jog sovietų kariuomenė mokytojų unija.
pat pranešama apie KGB repre- į mi buvęs "tiesiogiai patvirtin- pasitrauksiąs iš rinkimų ir at
Svarbiausias kalbas pasakė
yra 8 mylios nuo Pakistano sie
sijas Lietuvoje ir Estijoje, nu tas pabaltiečių memorandumo gaivinsiąs civilinį karą.
kongresmanas
Martin Russo,
nos.
kreiptas prieš asmenis, pasira pagrįstumas".
— Grupė amerikiečių 4 vai.
pareiškęs
viltį,
kad
lietuviai ne
Sovietų Pravda pakartojo, jog
šiusius pabaltiečių memorandu
Pranešime aprašomos KGB kalbėjosi su ambasadą užėmu
nustos
kovoję
dėl
savo
laisvės ir
Amerika, remiama Pakistano ir
mą, kuris pasmerkė Molotovo - represijos Lietuvoje ir Estijoje. siais iraniečiais.
Kinijos, bando sustiprinti "ban nepriklausomybės, ir Grožvydas
Ribbentropo paktą.
Spalio 3 d. Vilniuje įvykdytos
— Kuba paskelbė diktato ditų" žygius prieš Afganistano Lazauskas, raginęs lietuvius
1979 m. lapkričio 8 d. paskelb- j kratos Antano Terlecko, Algirdo riaus Castro gruodžio 27 d. pa
vieningai jungtis į VLIKo i r
vyriausybę.
tas pareiškimas, adresuotas J T ! Statkevičiaus, Julio Sasnausko, i g^ytą komunistų seime kalbą,
Washington Post rašo apie ALTos vadovaujamą laisvės
Generaliniam sekretoriui Waid- \ Vlado šakalio butuose, spalioĮ k u r i 0 ie sakoma, kad vienu medidelę afganų neapykantą ru kovą.
heimui, Helsinkio SusitarimųĮ 11 d. — Kaune pas Arvydą Če- į t u K y b a t u r ė j 0 Angoloje 36,000
Sveikino latvių ir ukrainiečių
sams. Didžiausia afganų baimė
Baigiamąjį Aktą pasirašiusių j chanavičių. "Visi šie asmenys ; i r Etiopijoje 12,000 kareivių,
atstovai,
Cook County šerifas
sostinėje Kabule esanti baimė,
šalių vyriausybėms, "Tarptau-1 yra pasirašę pabaltiečių memo_ Japonijos spauda paskelbė, kad valdžia neskirtų kokių pa Elrod. Buvo paminėti salėje
tinės Amnestijos" organizacijai randumą, o t a i rodytų, kad j j ^ j a p 0 n i j a pirks Amerikoje
buvę aukšti svečiai, perskaity
ir Europos bei Amerikos Helsin KGB smūgis nebuvo atsitikti-1 padidintą kiekį javų, apie 1,1 reigų vyriausybėje ar kariuo ta senatoriaus Charles Percy
menėj. Afganų karininkai, ku
kio Grupėms. Pareiškime apra nis, bet glaudžiai susijęs su Mo-1 į ^ t o n ų daugiau.
telegrama: "Mano mintys ir
šomas 1979 m. rugpiūčio 23 d. lotovo - Ribbentropo pakto pa- Į _ Maine demokratų pirmi- rie anksčiau žmonių būdavo la mano maldos su jumis".
45 pabaltiečių grupės paskelb smerkimu. Angelė Paškauskie- į „juose delegatųrinkimuosepre-bai gerbiami, dabar gatvėse koOficialioji
minėjimo
dalis
liojami ''rusų bobomis". Ovitas memorandumas, kuris "susi nė ir Algirdas Statkevičius buvo j zidentas
nugalėjo sen.
baigta
rezoliucijų
skaitymu,
jas
z jdentas Carteris nugalėjo
laukė plataus atgarsio visame tardomi pagrindinai irgi šiuo Kennedį Netikėtai gerai pasi-! 11 * 1 n e n 0 r i J° k i ^ v a l d i š k U P a 
paruošė Chicagos Lietuvių Ta
pasaulyje". Sakoma, kad "nei klausimu. Juos be to tikino, rodė Edmund Brown, gavęs I g ų ' k a d gyventojai nepalaikytų
rybos komisija: dr. V. Dargis,
SSRS vyriausybė, nei jos masi kad memorandumo iniciatorius apie 14 nuoš.
Į jų išdavikais, parsidavėliais. I. Andrašiūnas ir Kristina Ausnės komunikacijos priemonės esąs Antanas Terleckas"
_ Demokratų partijos veikė- i Miestuose platinami opozicijos tin, kuri jas perskaitė.
Taip Lietuvos Helsinkio Gru-! j tarpe p r a v e s t a s opinijos tyri-1 v a M n M • * * * T<?0' į * * ?
Meninę dalį atliko solistai:
zuoti ne Amerikoje, bet kurioje pės dokumente Nr. 18 atpasako mas parodė, kad 83 nuoš. mano, ir afganų komunistų partijoje M. Momkienė, G. Mažeikienė ir
trečiojo pasaulio šalyje.
jamas Terlecko suėmimas. "Su- kad kandidatu bus išrinktas vyrauja didelė opozicija prieš Algirdas Brazis, akompanavo
Sovietų spauda kritikuoja se- j sidorojimo su Antanu Terlecku J p rez identas Carteris, 14 nuoš. svetimos kariuomenės įsiverži A. Vasaitis.
kretoriaus Vance kalbą Lake paruošimas pavestas KGB pulk. | m a n 0 k a d kandidatūrą konven- mą. Daug afganų kairiųjų, ku
rie save vadindavo komunistais,
Mirė a. a. kunigas
Placid. Jo įsikišimas esąs šiurkš- į Markevičiui, vedančiam bylą cijoje laimės sen. Kennedis.
dabar
smerkia partiją už rusų
tus politinis trukdymas, jo rei- į Nr. 58. Atrodytų jog šios by— Irano prezidentas Bani
A. Jancauskas
kalavimai sudaro provokaciją. | los priedanga yra rengiamas Sadras vėl kritikavo radikalus. įsileidimą. Užsienio stebėtojai
tvirtina,
kad
sovietų
kareiviams
Ok. Lietuva. — Aukštojoje
Sovietų sporto ministeris Serge plataus masto susidorojimas su į k u r i e l a i k o amerikiečius įkaitus,
jus Pavlovas kaltina Ameriką, tautiniu pasipriešinimu Lietu kad jie, nepasitarę su vyriausy- sukilėliai padaro nuostolių, ta Panemunėje mirė a. a. kun. An
kad j i vilioja sovietų sportinin- voje. Antanas Terleckas buvo be, pasikvietė svečių iš Ameri čiau mažiau, negu civiliams ru tanas Jancauskas, tos parapijos
sams "patarėjams". Vien Ka altaristas - pensininkas. Velio
kus pabėgti ir pasilikti Ame-1 vienas to pasipriešinimo entu- kos.
bule
kas savaitę žūva 5 ar 6 ru-1
rikoje.
' ziastų ir, be abejo, ne paskutinė
gimęs 1910 m., kunigu
— Jugoslavijos prezidento Ti sai, nors jie ir bando slėptis, nis ,buvo
„ , vilkaviSk^e 19yr m.
(p
Vakarų
Vokietijos sporto | šios represijos bangos auka".
to sveikata vėl pablogėjo, nors
^ Vilkaviškio
klubų sąjungos pirmininkas Vii
Anot pranešimo, "politiniai po kojos nupiovimo prieš 3 sa kad jie rusai, nešiodami Vaka- , M ^ .
ruose
priimtus
drabužius,
ava-,
^
^
k
j
o
g
ijose kai
Ii Weyer siūlė Olimpinius Vasa susidorojimai su kitaminčiais vaites, jis buvo pradėjęs tai
lyne
ir
net
dėvėdami
kaklo
kry
ros žaidimus atidėti, kol paaiš vis dažnesni ir įžūlesni". Anta sytis.
ir klebonas. Bolševikų buvo iš
želius. Visi komentatoriai, buvę tremtas į Sibirą ir ten kelerius
kės politinė padėtis pasaulyje. nas Terleckas, savo veikla "pla
Kuwaitas paskelbė, kad jis žai čiai žinomas ir už Lietuvos ri — Teherano laikraštis, spaus Afganistane, pripažįsta, kad af metus laikomas. Grįžo ok. Lie
dimuose dalyvaus.
bų . . . nepadarė jokio nusikalti dinamas anglų kalba, piktai pa ganai yra fanatiški nacionalis tuvon su palaužta sveikata, bet
Įdomią situaciją sudarė Tai- mo, bet vykdė tą šventą pareigą, smerkė fanatikus studentus, ku tai ir tiesiog ligotai nekenčia išliko kovotojas už tikėjimo
vano sportininkai. Jie atvyko į kuri privaloma kiekvienam žmo rie laiko okupavę JAV amba bet kokios okupacijos. Mano laisvę ir teises. Palaidotas sau
Lake Placid, tačiau atsisakė bū gui. Nusikalstamos yra būtent sadą, už nesiskaitymą su vyriau ma, kad sovietai turės suprasti. sio 24 d. Aukštosios Panemunės
ti registruojami, kaip Taipėjaus saugumo organų vykdomos re sybe ir "ribų peržengimą".
kapinėse.
grupė. Kanai reikalauja, kad presijos". Pranešimą pasirašiu
Tai jau antras šiais metais
Įnešė svarbaus
būtų naudojamas oficialus val sieji reikalauja, kad Terleckas j Jadvyga Petkevičienė, Jonas
okupuotoje Lietuvoje miręs ku
įstatymo projektą
stybės vardas "Kinijos res būtų išlaisvintas. Jie kreipiasi j Volungevičius, Gediminas Rickenigas.
publika". Kinijai atstovauti jau i "visus geros valios žmones' vičius. Aštuoni asmenys (sep
Washingtonas
Vasario 4 d.
pavesta komunistinei "Pekino protestuokite ir girkite tą, kuris j tyni neišskaitomi ir Algimantas JAV-bių senatorius H- John
KALENDORIUS
Kinijai", todėl Taivano sporti turėjo drąsos pasmerkti baisiau- Andreika) pasirašė šį pareiš Heinz ITI f R, Pittsburgh) į JAV
Vasario 11 d.: Paskalis, Feninkai paskelbė, kad jiems ne
istorijoie karo sukėlėjus. kimą:
Senatą įnešė įstatymo projektą
sio
leidžiama dalyvauti. Taivanas Pareiškimą pasirašė: kun. Algir
"Smerkdami politines repre S. 2257, kuriuo siekiama už lisė. Algirdas, Dailė.
Vasario 12 d.: Modestas. Eukreipėsi į JAV teismą.
das Močius. Mečislovas Jurevi- sijas, mes remiame reikalavimą tikrinti Lietuvos diplomatinės
lalija.
Gintenis, Deimantė.
Tarptautinis Olimpinis komi čius, Vlada* Šakalys, Algirdas besąlygiškai grąžinti laisvę An- tarnybos ilgametę egzistenciją.
Saulė
teka 6:52. leidžiasi 5:19.
tetas nutarė išbraukti savo narį Statkevičius. Julius Sasnauskas, tanui Terleckui".
Su senatorium Heinz šiuo klauOR\S
Irano princą GhoTam Rėza Pah- Jonas Protusevičius. Kęstutis
Kitame prieraše 148 lietuviai ! simu artimai bendradarbiauna
lavi. šacho brolį, nes jis praleido Subačius. Petras Cidzikas, Zig- ir 3 estai reikalauja paleisti JAV Liet Bendruomenės VisuoDebesuota, su pragiedruliais,
jau tris komiteto suvažiavimus i mas Sirvinskas. Angelė Pas- gruodžio 11 d. suimtą Julių Sas-1 meninių reikalų tarybos narys I temperatūra dieną 25 1., naktį
ir neatlieka savo pareigų.
kauskienė. Jonas Petkevičius, | nauską.
(Elta).
advokatas W Nova&itis.
115 L

Protestai prieš
areštus ok. Lietuvoje
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nous pyelogram įskaitant ir postSecond class postage paid at Chicago, 111. Published daily except
Sundays, Legal Holidays, days after Christmas and Easter
voiding film). Tuo būdu suseka
by the Lithuanian Catholic Press Society.
mas buvimas ar nebuvimas vir
Publication Number (USPS — 161000)
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS
šutinių šlapimo takų užsikimšimo
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.
(užspaudimo-obstruction). Taip
Subscription Rates $40.00 — Chicago, Cook County, Illinois
and
Canada. Elsewhere in the U.S.A. $38-00. Foreign countries'
pat šis tyrimas nustato šlapimo
Garfield Bivd., Chicago, EL 60636
$40.00.
'
pūslės išsituštinimo laipsnį, toje
pūslėje esamus akmenis bei aug
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
lius
(tumorus).
KETVERIOPI PROSTATOS NEGERUMAI Būtinai gydytojas padaro su
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjus.
DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
Užkrėtimas, uždegimas, už dytojas pirštinėtu ir gerai išteptu tam tikru vamzdeliu šlapimo pūs
metams y 2 metų 3 mėn.
lės
vidatus
ir
iš
tos
pūslės
einan
kimšimas ir vėžys savitai pa pirštu apžiūri išeinamąją žarnos
Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00
čio
latako
apžiūrėjimą
(cystoukenkia prostatai ir reikalau dali — ar nėra ten auglio jis ti
Kanadoje
U.S.A 40.00
22.00
15.00
rethroseopy). Tai būtinas ty
ria.
ja tinkamo gydymo.
Užsienyje
40.00
22.0»
15.00
rimas. Juomi suseka esamą ar
Kitur
-.... 38.00
20.00
13.00
Mediciniška tiesa
Prostatos tyrimas
nesamą šlapimo latako iš pūslės
Savaitinis
25.00
15.00
n
Gail. sesuo J. Žebrauskienė (kair.) ir E. Surcioienė seka medicittiikų ži
Minėtai pirštinėtu pirštu pro išeinančio (vadinamo urethra) nių perdavimą Lietuvo sodyboje, Chicagoje.
• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso saJau susipažinome su užkrėti
išeinamą žarną gydytojas apčiu susiaurėjimą; pobūdį tos latako
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- s vo nuožiūra. Nesunaudotų straipsM.
Hųįm
mu, uždegimu ir dalinai su užsi
pinėja prostatą, kreipdamas dė dalies, kuri eina viduriu prosta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
j nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
kimšimu šlapimo takų. Dabar gi
mėsi į jos dydį, formą ir konsis- tos — ar nėra ten susiaurėjimo,
.U.
^_
! anksto. susitarus Redakcija už
linsimės toliau į minėtą užsikim
• Redakcija dirba kasdien | s k e l b i m ų tulinį
neat sako. Skeltenciją. Gerybinis prostatos padi o jei yra — tai kokio laipsnio jis; riuos aš esu Jums labai dėkinga. (millet) miltų, Vi puoduko mie
30
00,
šeStad,emais
šimą, šlapimo susilaikymas gau
t'
"
"
.
o
*
I
bimų
kainos
prisiunčiamos
gavus
po
Esu 65 metų moteris, nerūkau, žinių ar tamsių ryžių miltų, 1
dėjimas
(hyperplasia ar hy- kiekį šlapimo užsiliekančio
8:30 — 12:00.
j pra§ymą
nasi tada, kai šlapimo pūsles sie
pertrophy) sudaro prostatą vie- nusišlapinimo ir taip pat ar nėra svaiginančių gėrimų negeriu. puodukas sutarkuotų žalių mor
nelių raumenys taip susilpsta
kitokios šlapimo pūslėje negero- Kartais paskausta sąnariai, bet ir kų, 1 šaukštas medaus, 2 šaukš
(dekompensuojasi), kad užsiliku nodai lygią, kietoką ir elastingą.
įsidėmėtina, kad nėra tiesioginio I vės, įskaitant viduje tos pūslės vi- vėl praeina. Prieš dvi savaites pa tai alyvos, \/2 šaukštelio drus
sio toje pūslėje šlapimo kiekis
ryšio tarp šlapimo takų užsikim- j dine prostatos skiltį (middle lobe jutau aštrų skausmą kelyje La kos, % puoduko verdančio van vandeniui šildyti, viena Vakarų bandymai koncerne atUe&anu su
prilygsta šlapimo pūslės tūriui.
Vokietijos firma pasiūlė pri šunimis. Vargšams šunims kas
bai skaudėjo, kad negalėjau dens, 4 kiaušinio baltymai.
Šimo dydžio, kitaip sakant, j of the prostate).
Tada gali atsirasti šlapimo nesupavaikščioti nei tą kelį sulenkti.
tos šlapimo pūslės kaklelio srityje
^ s ^ operuojama
Darbas. Soros ir miežinius mil dengti baseiną mažais plastma dien tedavo '"surūkyti" po 30 peKada
laikymas (incontinence). Tai bus šlapimo tako užspaudimo laips
Nuėjau pas anglą daktarą. Jis pa tus, sutarkuotas morkas, medų, siniais žirneliais. Jie visiškai 'lemtų cigarečių. Koncernas atsisa
šlapimo nesulaikymas atsiradęs nio ir prostatos dydžio ją tiriant Į Sekančios yra žymės prostatos siuntė mane peršvietimui abiejų
Nedide kė senutės paslaugų dėl. jos- am
alyvą ir druską sumaišyti. Visą netruko plaukikams
dėl tos pūslės perpildymo (over- per išeinamąją žamą. Mat, kai I operacijai: 1. Stiprūs prostatos su- kelių. Paklausiau, kas yra, jis
mišinį, dalimis pilant verdantį liam 45 kv. metrų baseinui pa žiaus. Po dviejų savaičių laikraš
flow type oi incontinence). Pa kurie pacientai turį labai didelę j erzinimo reiškiniai (veržimas šla- man pasakė, kad nieko rimto: ke
vandenį užplikyti, gerai išmaišy šildyti reikia net 58,000 tokių čiuose pasirodė mįslingas prane
laipsniui atsirandąs šlapimo pūs prostatą (randamą tokią minėtai' pintis, skausmai šlapinantis, ne lyje yra vandens. Aš paklausiau,
žirnelių, užtat vanduo būna šil šimas: iš koncerno 'laboratorijos
ti ir išsukti.
lės raumenų nepajėgumas veda su pirštu tiriant), o visai neturi I sulaikymas šlapimo, sunkumas ar nėra vaistų, kad vanduo pra
jm. dSngo visi šunys.
Sudėti gerai išplaktus balty t a s dvigubai ilgiau.
į taip vadinamą chronišką šlapi nusiskundimų nurodančių į šia- P r a d ė t i šlapintis, nutrūkimas sro- pultų —jis man pasakė, kad ne
•
- jm
mo susilaikymą (chronic reten- pimo pūslės kaklelio užsikimši- v « šlapimo, jos sumenkimas, var reikia jokių vaistų — savaime mus, išmaišyti ir supylus į pa
PAGAILO SUNŲ
ruoštą kepimui formą, kepti 40—
tion). Gali atsirasti staigus šlapi mą, arba turi tik labai mažus j vėjimas nusišlapinus...). 2. Pasi- praeis.
Niekad gyvenime nerūkiusi 74
45
minutes. Forma gali būti me
mo susilaikymas. Jį iššaukti gali šlapimo takų užsikimšimo reiški-1 kartojantis šlapimo takų uždegi
Advokatų Draugija »
metų
amžiaus Zuzana Parker
taline
su
popieriaus
išklojimu
ir
Aš
labai
susirūpinusi,
nes
daugelis dalykų. Paminėsime ke mus. Kiti, gi, pacientai turi ma- 1 m a s (infection). 3. Jei ištyrus paVALDEMARAS
BYLATTĮS
keturkampė kreipėsi į stambų araglų chemijos
letą tų priežasčių: alkoholis, prieš žiausiai padidintą prostatą, o nu- cientą, randama pakenkimas vir skausmas nors ir mažesnis, bet vis riebalais ištepimu
koncerną, srūdyd.ama'si naujų ma
skauda, ypatingai
vaikščiojant 8 x 8 colių ar duoninė 9x3x5.
VINCAS BKIZGYS
skrandžio rūgštingumą vartojami
šutinių šlapimo takų (inkstų, gel arba kelį sulenkus. Prašau Jūsų
žos nikotino koncentracijos ciga
Nedidelių
plokštainių
kepi
siskundžia
labai
dėl
šlapimo
ta
Teisiu daktarai
vaistai (anticholinergies), prieš
delių, ureterių (einančių iš inks patarimo ką daryti. Iš anksto dė mui geriau naudoti Corning rečių įbandymams.
Paaiškėjo,
kų
susiaurėjimo
(užsikimšimo).
34&g W. Bttfa Street, Chicago, Ui,
depresiją - nusiminimą vaistai,
tų į šlapimo pūslę). 4. Kai šlapi
ware ar Oven ware indus. Jie kad Parker yrea ilgametė gyvulių
raminantieji vaistai, nosies užsi Mat, tokiais atvejais esti padidėju mo pūslės pakitimai susekami koju.
Visi teL 778-8000 '
Atsakymas. Nei nusiraminti nereikalauja išklojimo ir mažes globos draugijos narė, ryžosi to
Valandos pagal susitarimą
kimšimą lengvinantieji vaistai si kita prostatos dalis (ji neap kartu esant didelei prostatai ti
kiam žingsniui sužinojusi, kad « • . « . . . • « • • • • » • • • Į ! • • • « . .
(nasal decongestants), perilgas čiuopiama su pirštu prostatą ti riant ją su pirštu. 5. Kai šalia reikia, nei per daug rūpintis. Rei nio kiekio alyvos ištepimui. Šios
kia
elgtis
išmintingai:
1.
Ramiai
rūšies
plokštainiai
tinka
tiems,
ku
užsisėdėjimas, viso kūno apmari- riant). Tais atvejais esti padidė prostatos padidėjimo dar esti šla
nimas (general anesthesia), išei jusi vidinė prostatos dalis (mid- pimo negerovės: akmenys, kiše laikyk tą kelį pusiau sulenktoje rie negali naudoti miltinių keps
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
DR. K. G. BAIUKAS
namosios žarnos bei tos angos dle lobe) arba esti tos pūslės kak nėlės (diverticula). 6. Neseniai, padėtyje, dėk šiltus kompresus ir nių, ypač kviečių.
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
operacijos ir staigios prostatos in lelio užspaudimas dėl tos prosta buvęs kraujavimas iš varpos. 7.! ilsėkis. Vanduo kelyje yra tik
Paruošė Adelė Duoblienė
GYDYTOJAS
IR CHIRtrRGAS
simptomas
ligos.
Liga
gali
ten
bū
tos
dalies
padidėjimo,
kuri
supa
Ginekologinė Chirurgija
fekcijos.
Ryškus dažnumas naktinio šlapi1443
So.
50th
Ave.. Cicero
ti
įvairi:
nuo
menko
dalyko
iki
šlapimo kanalą išeinantį iš pūs nimosi (nocturia), kai vyras ne
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford
Dabar suprasime, kodėl pensi
Kasdien.
1-3
vai.
ir
6-8
vai. vak. išskyrus
Medica! Building). Tef. LU 5-6446
lės (urethra) — toks prostatos turi šlapimo takų uždegimo ir kai rimtesnio. Gali būti trūkęs kelio
VANDENS ŠILDYMAS
treč. Šešt. 12 iki 4 vai. popiet
ninkas ilgai prie baro save svai
Jei
neatsiliepia,
skambinti
374-8004
padidėjimas gydytojų angliškai jo profesija bei tarnyba reikalau sąnario raištis ar suerzintas vidi
Priima ligonius pagal susitarfmą
galuose mirkydamas, ten sėdėda
• - ~ Tek 8 E l i a n c e 5 - H U r t u g
nis kelio pamušalas. Kreipkis vė
Kad būtų mažiau sunaudoja
vadinamas „intra - urethral pro- ja ramybės ir poilsio.
mas, apsvaigsta, nugriūna ir dėl
liau pas kaulų ligų gydytoją. Jis ma elektros energijos baseino Tei. ofiso H E 4-5849. rez. 388-2233 DR. VYAfcTER J. KIRSTU K
static hypertrophy".
perplyšusios šlapimo pūslės siene
Vienas dalykas tikrai kiekvie nustatys tikrą vandens kelyje at
Lietuvis gydytojas
Gydytojo atliekami tyrimai
lės dausosna iškeliauja. Mat, dėl
nam vyrui dabar žinotinas: dabar siradimo priežastį. Tik tada bus
DR. PETER T. BRAZIS
3925 West 59th Street
svaigalų, dėl užsisėdėjimo susi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
Susidaro didelės išlaidos pa nelaukiama dėl operavimo pros galimas atsakantis gydymas. Gal
2 4 3 4 West 7 l s t Street
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
laiko šlapimas. Persipildziusi šla cientui gulint ligoninėje dėl pro tatos tol, kol visiškas šlapimo su tamsta esi per sunki — suliesėji
ANTANAS SALYS
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 • 5:00 uždaryta.
". ?
pimo pūslė nepajėgia išsituštinti, statos gerybinio padidėjimo dėl silaikymas verčia pacientą vidur mas bus pirmas žingsnis į tikrą
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
o apsvaigęs to blogio nejaučia. to, kad gydytojas negydo pacien naktyje su greitosios pagalbos pa gydymąsi tuo atveju. Gal turi
RAŠTAI*
DR. IRENA KURAS •
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
Kai pasitaiko jam virsti ir per to taip, kaip tokie ligoniai būda galba vykti ligoninėn ir ten tik ,,ponišką ligą" — podagrą (gout)
GYDYTOJA IR CHIRURGE '.
I
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
pildytą šlapimo pūslę savu svoriu vo gydomi kad ir prieš 20 metų. tada imti tvarkytis su padidėju — reikės kraujas ištirti. Tik ne
DR. EDMUND E. CIARA
SPECIALISTĖ
prispausti — jos sienelė gali Gydytojas urologas dabar juokų sia gerybiniai prostata. Daugiau nusimink — nėra jokio pagrindo
Bendrinė kalba
0PT0METRISTAS
MEDICAL BUILDING
trūkti. Viduriuose atsiradęs šlapi su ligoniu nekrečia — pro pirštus apie tai kitą kartą.
2 7 0 9 West 5 l s t Street
tokiai nuotaikai, jei elgsies kaip
Redegavo PETRAS JONIKAS
3200 W. 81st Street
mas nėra juokai — jis ten tikras į jo ligą nežiūri, o stengiasi taip
Tel. - GR 6-2400
reikiant. Sėkmės!
Išleido Lietuvių Katalikų Moks Vai. pagal susitarimą:
Išvada..
Prof.
Kuzma
Kauno
Vai.:
Kasdien
nuo 10 v. ryto i k į l . v . p . p .
pirmad.irketv. l-4ir
nuodas. Taip ir apleidžia ne tik ligoni tirti, kaip to reikalauja da
lo Akademija, Roma, 1979. Didelio 7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. lQ-3vai Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 239-2919
klinikose
studentams
aiškino,
kad
barą, bet ir šią žemele girtau bartinė medicinos pažanga. To
senovėje pilną šlapimo pūslę jis SVEIKO MAISTO RECEPTAS formato. 572 pusi.
jantys.
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
Šioje knygoje lietuvių bendrinės Ofs. tel. 7 3 5 - 4 4 7 7 ; Rez. 246-2839
dėl atliekami esti sekantieji tyri pradurdavęs kaime su žąsies
kalbos kultūra besirūpinantieji
DR. J. MEŠKAUSKAS
Soros miltu plokštainis
Ar dar mes ilgai mėginsime mai.
DR. E. DECKYS
plunksna. Taip pat jis kalbėda
skaitytojai ras reikalingų paaiš
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJA
IR
CHIRURGĖ
su morkomis
Kai paprastai šlapimą tiriant vęs, kad žiloje senovėje rinkose
taip saviškiams kenkti neapseidakinimų bei patarimų.. Kaina au per
Specialybė vidaus ligos
Specialybė
—
Nervų
ir
siuntimu $31.65.
mi be svaigalų nei krikštynose, esti pastebimos, pro mikroskopą visokie perėjūnai „operuodavę"
Orkaitė 350 laipsn. F.
Emocinės ligos
2454 West 71st Street
nei pakasynose, nei minėjimuose? žiūrint, bakterijos, daroma šlapi prostatas: žmogus, rėkdamas iš
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
Užsakymus siųsti
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
Produktai: % puoduko soros
Laikas kiekvienam save suimti mo kultūra (susekama, kokios skausmo, lėkdavęs nuo tokių „chi
6449 So. Pulaski Road
Vai: pirmad..antrad..ketvirtad.irpenktad
Valandos pagal susitarimą
3 iki 7'v. p. p. Tik susitarus.
nagan ir pradėti tikrai žmonišką, bakterijos šlapime randasi ir ko rurgų" ir taip jam sustodavęs iiiimiimiiiiumiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir. DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.
lietuvišką ir nemeluotai krikščio kiais vaistais jas galima sunai kraujavimas po tokios "operaci
Chicago, IL 60629
Telef. — 2 8 2 4 4 2 2
DR. A. B. GLEVECKAS
PETRAS KLIMAS
nišką gyvenimą. Pavieniam tai kinti — angliškai culture and jos". Nebuvę geriau — gerai ir
Dlinois gyventojai dar prideda
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Dr. ROMAS PETKUS
sunkiau duosis, bet už tai visoke sensitivity tęst). Ištiriami inkstai, taip likdavę. Juk, kol nebuvo ki
$1.80 valstijos mokesčio.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA-Tel.
BE
3-5893
riopai organizuotieji mūsiškiai ar jie dar nepakenkti: šitam tiks taip, žmonės degino balanas ir
Ofisai:
Specialybė A k i u ligos
turėtų pajėgti kultūringiau elgtis. lui atliekamas dvejopas tyrimas - sėdėjo dūminėse pirkiose.
111 NO. VYABASH AVE.
3
9
0
7
West
103rd
Street
Beveik visą Lietuvos nepriklau
nustatoma kraujuje azoto kiekis
4200 NO. CENTRAL AVE.
Visas blogis, kad tūli mūsiškiai somybės laikotarpį Klimas dirbo
Valandos pagal susitarimą
Šlapimo takų užsikimšimo
Valandos pagal susitarimą.'
(Blood Urea Nitrogen, trumpai: vyrai ir toliau velija savo prosta diplomatinėje tarnyboje ir gyveno
ženklai
Ofiso tei. — PR 8-2220
BUN) ir kreatinino kiekis. Jei tos reikalus senoviškai tvarkytis. užsienyje. Domėjosi Lietuvos isto
DR. FRANK PLECKAS
Dėl gerybinio prostatos padi tų tyrimų duomenys būna nor Dėl to jie ir kenčia. Tai ne Die rija ir yra parašęs visą eilę veikaDR. JANINA JAKŠEVICIUS
.'.
. (Kalba lietuviškai)
JUOZO
STANKŪNO
kuriniai:
JOKS A
dėjimo šlapimo takai ima užsi- mos ribose (BUN norma 10 vo bausmė, ar šėtono
darbai: kiečiams užėmus pietų Prancūziją,
0PT0METRISTAS
Klimas
buvo
gestapo
suimtas
1943
kimšti pamažu. Pats pacientas, o | —20 mg. procente creatinin tos kančios nereikalingos yra.
VAIKŲ LIGOS
Nemunėlis. Per šilą jojau,
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
m. ir per 19 kalėjimų perėjęs buvo
2 6 5 6 West 6 3 r d Street
"Contact lenses"
taip pat ir gydytojas, pastebi šiuos norma nuo 0.8 iki 1.6 ar net 2.0 Tvarkykimės - švieskimės ir as atvežtas j Lietuvą, laikomas areš
vyturėlis. Meilės balsai.
Valandos
pagal susitarimą
2 6 1 8 W 71st St. - Tel. 7 3 7 5 1 4 9
pirmuosius šlapimo taky užsikim mg. procentų) — tai geras ženk menybėmis vyriškėkime — žmo- te. Vėliau buvo bolševikų išvežtas
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč
Debesėliai. Tykiai Nemunėlis te
Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278
šimo ženklus: 1. Sylinimasis las; prostatos padidėjimas dar niškėkime. Tik tada mes pajėgsi į Sibirą ir ten išlaikytas 10 metų
dėl me pasinaudoti šiandieninės me grįžo į Kauną, parašė "Iš mano
ka. Sūpynių daina ir kitos.
(straining) pradedant šlapintis. nespėjo pakenkti inkstams
DR. A. JENKINS
atsiminimų", kur jie Vakarus slap
DR. LEONAS SEIBUTIS
2. Sumažėjimas šlapimo srovės šlapimo užsistovėjimo šlapimo dicinos pajėgumu, kurį mums tai pasiekė tik prieš keletą metų.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Plokštelės kaina, su persiuntimu
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
jėgos ir dydžio. Žemutinėje pilvo takuose
teikia gydytojai, o labiausiai uro
3 8 4 4 West 63rd Street
$8.75. Galima gauti ir kasetę, kuri
PR0STAT0 CHIRURGIJA
Išleido Juoaas Kapočius. Spaude kainuoja su persiuntimu $8.50.
Valandos pagal susitarimą
Padaroma dar kitas tyrimas: logai — šlapimo takų žinovai —
dalyje atsiranda išpūsta šlapimo
2656 W 63rd Street
LE
spaustuvė.
416
Pusi.
Kieti
vir
pūslė barabanėlio pavidalo. Gy- suleidus į veną tam tikrų dažų, Chicagoje lietuviai yra du: VlatVai
antr
14 popiet ir ketv 5-7 vak
Užsakymus siųsti:
6132 S Kedzie Ave. Chicago
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545
ka ir Seibutis. Jų patarimų visi šeliai. Kaina su persiuntimu $12.85.
WA 5-2670 arba 489-4441
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klausykime Tada tik mažesnės Užsakymus siųsti:
Chicago, IL 60829
DR. K. A. JUČAS
kančios mus palies.
DR. J. J. SIMONAITIS
DRAUGAS, 4545 W. tSrd Si.,
ODOS LIGOS
Illinois gyventojai dar prideda
Pasiskaityti: Urban
Health,
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
45 et- valstijos mokesčio.
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Tel.-GR6-0617
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KELIAS I SVEIKATĄ

IŠ MANO ATSIMINIMU

SODŽIAUS GARSAI

įstaigos ir buto tel. 6 5 2 - 1 3 8 1

NAUDINM PATARIME
IGYVEftDIlIK —
SVEIKESNIS BOSI

B.

KKESTOPAITIS

BENDROJI MEDICINA

JŪRŲ

KELIAIS

(Jūrų kapitono atsiminimai)
KELYJE VANDENS
ATSIBODO — SKAUDA,
KAS DARYTI?
Gydytojas urologas Leonas Seibutis (deS.), Lietuvio sodybos Chicagoje peimoRvje aiškina Šlapimo takų negeroves ir jų tvarkymo reitarius. Jam tai
kina šio skyriaus tvarkytojas
Noatr. NL Nagto

Klausimas. Mielas Daktare
Adomavičiau, praeityje Jūs man
esate padėjęs patarimais, už ku-

DR. FERD. VYT. KAUNAS

Išleista autoriaus teisėmis 1979 m. Didelio formato. Kie
ti viršeliai Spaudė DRAUGO spaustuvė. Kaina su persiun
timu $11.10. Užsakymus siųsti:

I

DRAUGAS, Ą5Ą5 W. 6Srd Street, Chicago, /B. 6*06*29
BHnojaus gyventojai dar prideda 80 et. valstijos mokesčio

Ofiso tel HE 4-2123 namų GI 8-6195

DR. V. TUMAS0NIS

CHIRURGAS
•
1407 So. 49th Court. Cicero. III.
2454 West 71st Street
Kasdien 10 12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt Vai.: pirm., antrad., ketv ir penktad. 2-5 ir
6 7 — iš anksto susitarus

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA
2659 W 59 St.. Chicago
476-2112
Vai pagal susitarimą.-Pirm., antr.. treč.
ketv 10 iki 6 vai. šeštad 10 iki 1 vai.

Ofs tel 586-3166: namu 381 3772

DR. PETRAS 2U0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 West 63rd Street
?
Vai : pirm . antr ketv ir penkt.
2—7) šeštadieniais pagal susitarimą

ŠVEDŲ IR SOVIETŲ RADARO BUDRUMAS

Dabarties vergijos ir
•

IŠLAISVINTOJO DIENA

Vieno š v e d ų lakūno pasakojimas

IKI

Boforso fabriko prospektą — žurna
Vakarų Europos spaudoje buvo
AL.
TENISONAS
lą, kur paveikslais buvo nurodyta,
pasirodžiusi žinutė apie švedo Glenkaip
iš lėktuvo šaunamos į taikinį
denbergo skridimą į Rygą mažu
greit
atvyks
iš
saugumo
12
vyrų
raketos
ir nurodyta apie lėktuvą ir
sportiniu lėktuvu. Tuoj sugrįžęs jis kai, pasakiau, kad aš iš Švedijos ir
tylėjo, bet vėliau švedų žurnale pritrūkau benzino. Prašiau man komanda ir apklausinės mane. jo apginklavimą. \ kambarį įėjo ir
„Aktueltt" pasakoja, kad jo skri padėti pasiekti Rygą. J i pasakė tai Netrukus jie atvyko, kone visi aukš kiti technikai ir kvietė sugrįžti prie
dimo tikslas buvęs patikrinti švedų savo vyrui ir tas rusiškai tarė, kad tesniojo laipsnio kariškiai. Vienas lėktuvo. Po sparnais jie buvo radę
oro apsaugos budrumą, bet kai pa reikia važiuoti benzino pas kaimy pasivadino generolu, kitas rajono žymes, kur anksčiau buvo pritvir
Mes čia laisvoje Amerikoje šven siekęs Baltijos jūrą, panorėjęs patik nus. Tik pas trečiąjį kaimyną gavo apsaugos viršininku. Buvo keli ir tinamos raketos. Tai buvo didelis
čiame dieną žmogaus, išlaisvinusio rinti ir rusų oro apsaugos radaro me du 30 litrų bidonus benzino. civiliai. J ų vertėjas kalbėjo gerai „militarinis" atradimas, todėl pros
vergus, o tuo tarpu Sovietai įkalina budrumą.
Norėjau sumokėti, bet vyrai tik juo švediškai. Apklausinėjo generolas. pektą ir Skandinavijos žemėlapį
žmogų, kuris tiek nedaug tereika
Glendenberg pasakoja, laikrodis kėsi ir kratė galvas. Nė vienas nesi Buvau nutaręs pasakyti jiems visą pasiėmė saugumas, bet visa kitą
lavo — tik šiek tiek laisvės. Ir mums rodęs 16:16 vai. „Aš pasikėliau ruošė vesti mane į policiją, visi buvo tiesą, nors tai pasirodys jiems gražino. Po aerodromą man leido
atrodo keista, kad pasaulis to ne skristi į rizikingą žygį, apie kurį mandagūs ir pasiruošę padėti. Šofe fantastiška, bet nutylėti apie suma vaikščioti, ten stovėjo daug naikin
labai vertina. Daugeliui nesvarbu, galvojau jau kelis mėnesius. Tai, ką ris ir kiti kaimynai lydėjo mane iki nymą kartu patikrinti i r Sov. Są tuvų ir bombonešių.
kad, kai prašoma boikotuoti olim norėjau įspėti, liečia visą švedų lėktuvo. Prisirinko ir vaikų. Kai jungos apsaugos budrumą.
Pagaliau vertėjas pranešė, kad
piadą Maskvoj, kitiems svarbiau tautą. Savo MFI lėktuvą aš pasu pasiruošiau pakilti, buvo jau apy
Apklausinėjimas užsitęsė iki 3 mane nuveš į miesto viešbutį, bet
pasirodyti ar pasipelnyti. Šiandien, kau į Gotską Sandeln, Gotlando tamsa, laikrodis rodė 18 vai., bet vai. ryto. Turėjau nubrėžti nusi pirmiau patikrins sveikatą. Pasakė
kada Maskva Afganistane iš naujo šiaurinę dalį, kad patektų į neut man pasisekė pakilti neužkliudžius leidimo kelio prie kaimo schemą ir ir kad duos vaistų prieš gripą, nes
parodė savo grobuoniškumą, kiti į raliuosius vandenis ir po to, i š telefono stulpų. Apsukau aplink aprašyti namus, kur buvau užėjęs. mieste gripo epidemija ir daug
tai nekreipia dėmesio, nes esą spor pusiaukelės į Rusiją, sugrįžti atgal kaimą ratą ir pasukau Rygos link, Supratau, kad į kaimą tuoj pa rygiečių net mirė. Sveikatą patik
tą reikia atskirti nuo politikos, ko kaip neprašytas svečias Švedijos nes šiaurės rytų pusėje matėsi at siuntė apklausinėti gyventojus, rino daktarė ir po to pasodino į Vol
Maskva niekada nedarė. Kiek ji su labiausiai apsaugotoje vietoje. Aš švaistė. Skridau 300 m aukščio.
kurie man padėjo. Iš klausimų svar gos mašiną ir su dviem ginkluotais
naikino lietuvių ir ne lietuvių spor norėjau ištirti, kaip greit pastebės
Pasiekęs Rygą, susirūpinęs jieš- besni atrodė šie: ar buvo dar kas lėk palydovais nuvežė į miestą, į Dautininkų, o dabar kiti nori parsivežti nežinomo lėktuvo išskridimą i r kojau aerodromo. Pagaliau pa tuve, ar esu kam ką įteikęs, ar norė gavos viešbutį. Buvusį kambario
medalių, iš sportininkų krauju ap atskridimą į Švediją krantinės sar stebėjau silpnai apšviestą aero jau iš čia ką gauti? Kartojau vis tą kolegą pakeitė dabar Inturisto
laistytos žemės. Afganistano įvy gyba. Jeigu turime sargybą, tai j i d r o m ą i r , į j u n g ę s
š v i e s a s , patį, tardytojai, prižadėję sugrįžti, gidas, mandagus vyras ir gerai kal
kiai tik tebuvo pakartojimas, ką lie privalo visuomet budėti".
bąs švediškai. Bet laikas man ėjo
pasirinkau nusėdimo kelią. Staiga išėjo.
tuviai seniai pergyveno. Pasaulis
nuobodžiai, nes nežinojau kaip ilgai
Visą
pareiškimą
man
liepė
su
„Lėkiau 150 m aukštyje visą užsidegė du prožektoriai ir baisiu
pamatė, kad visa tai, ką mes liudijo
čia mane laikys. Su gidu lošiau
rašyti
ir
paduoti
raštiškai.
Atrodė,
valandą, dar liko 30 minučių grįžti. triukšmu virš manęs kilo į orą di
me, yra tiesa.
Mano radijas tylėjo, tylėjo ir jie ten džiulis rusų transporto lėktuvas. kad jiems labiau rūpėjo mano nusi šachmatus ir žiūrėjau rusų tele
Iš vienos pusės žmogus kovoja už žemai. Patikrinau kurą. Rodyklė J a m ir uždegė t a s šviesas. Aero leidimas arti kaimo ir likęs nepas vizijos programas.
laisvę būdamas kalėjime, iš kitos pu rodė, kad bake beliko tik ketvir drome nesimatė nė vieno keleivinio tebėtas. Rajono viršininkui dėl to
Po keletos dienų vėl atvyko
sės laisvėje yra žmonių, kurie tą ka tadalis benzino. Iš Norčepino paki lėktuvo. Pasitikti mane, su raudona buvo prikaišiojama. Išeidami jie saugumas ir tęsė tardymą. Pakar
Laisvės skelbėjai
susilaukia Įėjimą politinėje plotmėje pateisina lau su pilnu baku trejeto valandų vėliavėle rankoje, išbėgo kareivis ir pasiėmė mano kelionės portfelį. tojau ką jau anksčiau buvau pasa
-neapykantos i š vergijos nešėjų. jį pripažįsta, kad ir ne visai tiesio skridimui, bet dabar sugrįžti ten liepė sustabdyti motorą. Buvau Kitą dieną po pusryčių buvau kęs. Buvau išvargęs ir išbalęs ir dėl
Prez. Lincolnas buvo nušautas, o giai.
nebeužtenka benzino. Kažkas ir su nusileidęs ne Rygos civiliniame perkeltas į gretimą namą. Vertėjas to pasiskundžiau tardytojams. Jie
Tame pačiame Sacharovo vardo kompasu netvarkoje. Pakilau iki aerodrome, bet rusų militarinėje pareiškė, kad, atvykęs be vizos, esu mane nuo galvos iki kojų tiriamai
j5ov. Rusijoj komunistai persekioja
žmones, kurie neturi jokios galios, o apklausinėjime Washingtone liudi 300 m ir mėginau susisiekti su Vis- bazėje. Iš visų pusių subėgo be gink sunkiai nusižengęs Sov. Sąjungos apžvelgė ir po valandėlės atnešė šil
tik skelbia žmogaus laisves. Nepai jo ir Pavel Litvinovas, Amalrikas, biju, kad nurodytų man kryptį į Got lų kariškiai ir apsupo mano lėktu įstatymams ir man gresia iki trijų tą apsiaustą ir kailių kepurę. Ketvir
sant jau anksčiau suimtų lietuvių ir Solženicynas ir daugelis kitų ma landą. Visbis neatsakė. Kadangi vą. Kai išsigandęs atidariau kabi metų kalėjimas. Po pietų prasidėjo tadienį po pietų gidas pasakė, kad
kitų laisvės kovotojų, komunistai žiau žinomų vardų, ir jie visi pri kryptį į Gotlandą nustatyti nega nos duris ir išlipau, vienas kariškis antras tardymas. Prie mano port mane vakare iš čia išveš ir kad iki
izoliavo Nobelio premijos laureatą, minė, koks didelis žmogaus teisių lėjau ir pabijojau beklaidžiojant pri ištraukė mano lėktuvo starterio rak felio atidarymo dalyvavo liudi 21 vai. būčiau pasiruošęs. Kur veš —
nepaprastai komunistam daug paneigimas Sov. Rusijoje. Esą, Va trūkti benzino, pasukau į Sov. tą. Pradėjau kalbėti angliškai, bet ninkais du kariai, fotografas su nesakė.
.padariusį, visais ordinais apdo karai mano, kad Sovietų Sąjungoje Sąjungos pusę. Iki Estijos kranto visi purtė galvas. Tas pat buvo ir su mikrofilmų aparatu ir 9 saugumo
Mane nuvežė į Rygos stotį.
vanotą Sacharovą Šį laisvės gy tėra prispaustas tik inteligentas, o tik pusvalandis kelio. Tačiau švedų kalba. Mėginau vokiškai, ir pareigūnai.
Mašina sustojo a n t perono prie
nėją ilgai saugojo, kaip "Cbicago darbininkas ten gerai gyvena, bet, nerimastavau kaip bus, kai priar- vienas karininkas mane suprato.
Visus mano rastus portfelyje vagono su užrašu — Leningrad.
Tribūne" rašo, Nobelio premija, jo Litvinovo žodžiais tariant, ten dar tėsiu prie Rusijos pakrančių? Pajū Prašiau nukreipti mane į policiją daiktus nufotografavo. Prašiau Įsodino mane į miegamojo vagono
garbės titulai ir medaliai. Jis buvo bininkas yra išnaudojamas ir pa rio sargyba gali mane tuoj nušauti. arba rasti angliškai a r švediškai leisti man susisiekti s u Švedijos keturvietę kupę. Aš ir gidas turė
tyliosios opozicijos balsas. Ligi šiol vergtas.
Bet ar sovietai Estijos pakrantėje kalbantį vertėją. Netrukus atvyko pasiuntinybe arba su namais Švedi jome miegoti viršuj, o apačioj vietas
Maskva jo nejudino, bet dabar dik
turi automatiškai šaudančius robo vertėjas, mažas simpatiškas civilis joje, bet neleido: pirma reikia už užėmė du stori vyrukai. Lenin
tatorius krypsta į stipresnį militus? Nusileidau iki 3-5 m virš jūros. žmogelis. J i s kalbėjo gerai ang baigti tardymą ir išaiškinti ar gradą pasiekėme ateinantį rytą.
tarizmą, dabar jau nebesvarbu, ką
Egzistuojant vergijai ši lincolno Jūra stipriai bangavo ir nesimatė liškai ir kiek švediškai. Papasako nemeluoju. Kaip ilgai tardymas už Ten mus laukė automašina ir nuve
galvoja pasaulis. Ir tam tikra pras diena labiau atmintina, nuolat kal jokio laivo. Tylėjo ir radijas Nor- jau apie savo kelione, apie sugedusį truks, niekas nežinojo pasakyti.
žė į Europos viešbutį, kur norodė tri
me mums lietuviams, kurių vie bant, kad politika ir sportas ne čepingo bangomis. Pasiekiau Sov. kompasą ir nusileidimą prie PlaftPo kelių dienų atrodė, kad tardy jų kambarių patalpas su paauksin
nintelis ginklas yra žodis, Krem maišoma, k a d literatūra nemai Sąjungos krantą ir pakilau iki 150 nos. Besiklausant, jo akys vis pla mas jau užbaigtas, bet pasakė, kad tais veidrodžiais ir su kristaliniais
liaus nebesirūpinimas, ką pasakys šoma, kad į viską reikia žiūrėti ne m aukščiau žemės, kad savo radare tėjo. Mano žodžius jis išvertė rusų dar reikia patikrinti lėktuvą. Apie elektros lempų gaubtais. Grožėtis
pasaulis, yra reikšmingas. Iš kitos politinėmis akimis, nepaisant, kiek jie galėtų mane pamatyti. Bako karininkams. Tie besiklausydami 50 žmonių grupė per aerodromą nuė šia prabanga ilgai neteko, nes 14
pusės toks Sacharovo suėmimas ir kur Sovietai kraštų užgrobtų ir kiek rodyklė rodė raudoną liniją, bakas tik juokėsi. Vertėjas pasakė man, jome prie lėktuvo. Tarp ekspertų vai. mane nuvežė į Leningrado aero
Afganistano užėmimas jau gerokai žmonių ištremtų, nužudytų ar laiky buvo tuščias. Pasiruošiau nusi kad nieko panašaus čia dar nebuvo buvo daug rusų lėktuvų technikų ir dromą. Ten jau laukčmūsų du vyrai.
pravėrė akis pasauliui. Kurie norėjo tų vergijoje. Sunku pavergtuose leisti. Pajūry matėsi platokas ke atsitikę ir mano pasakojimui neno jie nuodugniai apžiūrinėjo mano Vienas prisistatė esąs Švedijos
pamatyti, pamatė ir išgirdo, kad da kraštuose žmogui ir ekonomiškai lias. Lėkiau į šiaurę ir iš žemėlapio rėjo tikėti, skaitė fantazija. Po to MFL. Šį tipą lėktuvų naudojo Biaf- konsulas Leningrade ir įteikė man
bar vyksta tai, apie ką lietuviai ir ki verstis, bet tai nėra taip sunku, kaip pastebėjau, kad esu netoli Rygos įsodino mane į seną Volgos mašiną ros kare, bet rusai tik dabar turėjo lėktuvo bilietą į Stockholmą.
ti pabaltiečiai kalba keturiasdešimt būti pavergtam dvasiškai. Ame aerodromo, bet jį pasiekti nebegalė ir nuvežė pas aerodromo komen progą tokį arti apžiūrėti. Turėjau Antrassis vyras iškilmingai pareiš
metų.
rikoje vergijos metais vergai buvo be jau. Nusileidau a n t kelio netoli dantą. Ten davė man kambarį ir smulkiai papasakoti apie kiekvieną kė, kad Sovietų įstaigos nutarusios
Praėjusiais metais Washingtone rūpesčio, jie neturėjo jokio reikalo kaimo. Keliu artėjo autobusas, jis leido pasilsėti. Vėliau padengė stalą lėktuvo dalelę ir jo vairavimą. leisti man sugrįžti į Švediją. Lėktu
įvyko vadinamas tarptautinis rūpintis savimi ir darbu, tačiau jie sumažino greitį, bet nesustojo. keturiems: man, vertėjui ir dviem Užbaigus apžiūrėjimą, mane įvedė į vas būsiąs grąžintas laivu. Buvau
Sacharavo vardo apklausinėjimas ir geriau norėjo pakelti laisvės rūpes Netrukus pasirodė sunkvežimis. karininkams. Suskambinom stik raštinę prie angarų ir ten jų virši laisvas.
tam apklausinėjimui buvo pateikta tį, negu be rūpesčio vergiją.
Atsistojau ant kelio. Šoferis sustab lus su vodka ir pradėjome pasi ninkas paklausė ar t a s lėktuvas
AUKŠČIAUSIAS
Laisvė
ir
vergija
negali
egzistuoti
Sacharovo kalba, kurioje jis pabrė
dė mašiną ir išlipo. Stengiausi gestų kalbėjimą. Šis svetingumas mane mano? Pasakiau, kad lėktuvas yra
BOKŠTAS
PASAULY
nustebino.
mano
draugo,
bet
reikalui
esant
kartu,
tai
suprato
Lincolnas,
tai
tu
žė, kad apkaltininimas nekaltų žmo
kalba paaiškinti jam, kad pritrū
galiu
juo
naudotis,
nes
turiu
antrą
nių yra netoleruotinas, kad nekal rėtų suprasti ir tie, kurie ligi šiol ti kau benzino. J i s suprato ir rodė
Toronte, Kanadoje, iškilo
Po pietų į kambarį įnešė lovą, bet
tieji bQtų lengviau pakaltinti, jie kėjo melagingu prievartą nešusiųjų man jį sekti į kaimą. Įvažiavome j vieną nepaliko, kartu liko ir kari raktą. Rusai nenorėjo tikėti ir aukščiausias pasaulio pastatas —
- vadinami kriminalistais ir krašto žodžiu ir apgaule.Tikėdami komu Plaftno (?) kaimą (Galėjo būti Pit- ninkas. Vertėjas pasakė, kad iš suprasti, kad Švedijoje taip lengvai 555,3 m. aukščio televizijos bokš
išdavikais. Žmonės, kurie pareiš nistiniu melu, mes stipriname prie rags prie Kolkos rago arba Plien- Maskvos atvyksta tardytojai ir, galima pasisamdyti lėktuvą. Tuo tas. 130 tūkstančių tonų sveriantis
kia, kad reikia gerbti žmogaus lais vartą ir vergiją, kuri tik ir remiasi diems prie Enguri-Sloka).
galimas dalykas, mane išveš į metu į raštinę įėjo kažkoks tech pastatas remiasi į 30 m. storio beto
melu
ir
be
melo
atramos
ji
negali
eg
ves, arba žmonės, kurie nori išemig
Pirma nuvedė mane į savo namą, Maskvą. Vėlai vakare, kai ruošiaus nikas ir įteikė viršininkui lėktuve ninį pamatą. 242 m. aukštyje yra
ruoti, jau pasmerkiami. Savo zistuoti. Lincolno dieną minėdami, netoli jūros. Jo žmona kalbėjo vokiš- jau srulti, įėjęs vertėjas pranešė, kad rastą žemėlapį, lėktuvo dienyną ir atvira apžvalga.
liudijime Sacharovas išvardina ryžkimės informuoti pasaulį, kuris
daug kabinų, jų tarpe lietuviams mūsų žodžiams keturiasdešimt me
m a atšaukiama ir aš paliekamas senose parei Netrukus iš Lazdijų pašto namo savininko
žinomus Orlovą arba ščaransky, o tų buvo labai abejingas.
gose — Lazdijuose.
(žydelio), kuris gyveno kitame to namo gale, bu
taip pat lietuvius Petkų ir Gajaus
A.B.
Vėliau sužinojau, kad, rusams Lietuvą oku vo karinės komunistų vadovybės atimtas vie
pavus, Pašto v-ba daugumai pašto viršininkų nas kambarys ir atsiųsti darbininkai užmūrijo
buvo išsiuntusi telegramomis įsakymus tuo to kambario duris į kitus kambarius ir sienoj į
jau vykti į kitas pašto įstaigas toms pat parei pašto koridoriaus pusę iškirto ir įtaisė naują
Atsiminimai
UŽTARTI
goms. Mat, Pašto v-bos buvo norėta ir stengtasi įėjimą į tą kambarį ir įdėjo naujas tvirtas duris.
FELIKSAS
PEMPĖ
pašto viršininkus sukeisti vietomis, kad išven Po to buvo vėl atsiųsti kiti darbininkai, kurie
PIRSIKIOJAMUS
gus pramanytų skundų prieš juos iš vietos ko pritaisė ant durų uždedamas geležines štangas
•"
Rusas krikščionis rašytojas Anatolijus vo taip pat suimta gabi matematikė ir drą
munistų "dūdą" ir besiruošiančių į ją pūsti.
(juostas) ir to kambario langą apkalė storais
Levitin — Krasnovas, sovietų ištremtas į si žmogaus teisių gynėja Tariana VelikaAtostogoms pasibaigus grįžau į Lazdijus. Su geležiniais virbalais.
Vakarus ir dabar gyvenantis Šveicarijoje, nova. "Padėkite sustabdyti šią teroro
Tą kambarį taip "moderniai" rengiant ma
grįžęs radau atsiųstą Pašto v-bos raštą su Vei
laišku kreipėsi į Italijos respublikos pre bangą prieš kitaminčius Sovietų Sąjungo
niau,
kad jame bus laikomas Stalino auksas,
PasiunČiau laiškininką iš tos dėžutės, kurią sėjų komjaunimo skundu, kuriuo skundžiamasi
zidentą Pertini, prašydamas, kad užtartų je", rašo Levitin Krasnovas Italijos res
Sovietų Sąjungoje persekiojamus ki publikos prezidentui. Grubūs susidoroji jis nurodė, laiškus parnešti. Iš pašto išėjus laiš Veisėjų paštininkų įvairiais tarnybiniais nusi skirtas Lazdijų komunistų veikėjams. Bet ne.
taminčius, ypač tikinčiuosius prieš ku mai su žmogaus teisių gynėjais liudija, jog kininkui laiškų parnešti, išėjo ir tas enkavedis kaltimais ir nerangumu aptarnaujant telefono Apsirikau taip galvodamas: tame kambaryje bu
riuos pastaruoju laiku buvo sugriežtintos Helsinkyje prisiiimti įsipareigojimai žmo tas drauge. Laiškininkui su laiškų krepšiu su ryšių Veisėjų komjaunimo vadovybės pareigū vo įrengtas slaptas "paštas". Į jį niekam nebu
reppresinės priemonės. Levitin - Krasno gaus teisių apsaugojimo klausimu sovie grįžus, paskui jį atsekė ir tas tipelis. Atidarius n a s . Pašto v-ba savo rašte man įsako tuojau vo leista įeiti, išskyrus to "pašto" "viršininką"
vas, atsimindamas Italijos respublikos pre tam tėra bevertis popieriaus gabalas.
pašto dėžutės užrakinamą krepšį ir laiškus ant vykti į Veisėjus ir skunde surašytus kaltinimus ukrainietį Zacharčenko, atrodo, buvusį enka
zidento intervencijas čekoslovakų žmo
stalo iškrovus, jis tarnautojus pavarė šalin nuo ištirti ir tyrimo duomenis pranešti Pašto v-bai. vedistą, kuris ten nuolat darbavosi. Per jo ran
gaus teisių gynėjų ir Teherane laikomų
Nuvykęs į Veisėjus pašto viršininko jau ne kas praėjo ir kai kurių lazdijiškių laiškai, ku
to stalo ir pradėjo laiškus rankioti. Išsirinkęs
amerikiečių įkaitų naudai, laiške atkreipia
radau:
jis irgi buvo gavęs Pašto v-bos telegra riuos išsinešdavo kažkur kitur ir po tam tikro
kelis laiškus ir įsidėjęs juos kišenėn iš pašto iš
NAUJAS ATRAKCIJONAS
dėmesį į naują teroro bangą Sovietų Sąmą
—
įsakymą,
kaip ir aš atostogaudamas bu laiko grąžindavo juos Lazdijų paštui, o kitų kar
ėjo. Tai buvo pirmas bolševikų savivaliavimo
".."jungoje prieš žmogaus teisių gynėjus ir
Suomijoje, Tankavaro mieste tu pasirodymas. Po to ateidavo ir dažniau pana vau gavęs, kad paskirtas į kitą paštą toms pat tais ir negrąžindavo. Tą pastebėjau su dva
tikinčiuosius. Jis primena, jog dėl savo
pareigoms ir, Veisėjų paštą perdavęs laiškinin rininko Taudino, vokiečių repatriacijos komi
šiais ir kitais reikalais.
religinių įsitikinimų 80-ies metų Ad ristams sugalvotas naujas atrakciteto pirmininko, laiškais.
ventistų krikščioniškosios bendruomenės jonas: iš medžio pastatytas auk
Liepos pradžioje išvykau atostogų į žmonos kui, išvyko į naujai paskirtą vietą.
Mat, Lazdijai buvo visai arti Lietuvos - Vo
Apklausinėjęs abu laiškininkus ir patikrinęs
atstovas Dimitrijus Sčelkov šių metų pra- sakasių kaimas. Jame turistai tėviškę Gerulių k., Balbieriškio valsč., kur žmokietijos
valstybinės sienos, dėlto atrodo, rusai ir
džioje buvo nuteistas penkerius metus ka- gyvena lygiai tokiomis pat sąlygo- na su abiem dukrelėm jau atostogavo.Ir tik pra tariamus skunde nusiskundimus bei telefono
lėti. Lapkričio pradžioje buvo suimtas sta- g ^ ^ p į a ( j Aliaskos aukso ieš- dėjęs atostogauti, gavau iš Pašto valdybos tele- pasikalbėjimų registracijos lapelius, kuriuose darė visa, kad apsisaugojus nuo vidaus ir užsie
čiatikių kunigas Gleb Jakunin, kurio kotojų laikais. Tačiau turistams ga gramą — įsakymą, kad Lazdijų paštą turiu
būdavo suregistruojami visi telefono užsaky nio priešų, kurių komunizmui niekuomet nesti
vienintelė kaltė yra ta, kad drąsiai ir ryž
mai,
kada, kas ir ką užsakė ir kada užsakytas go ir, kol jis bus, nestigs. Kitose įstaigose irgi
rantuojama
sėkmė, kokios jų tuojau perduoti to pašto vyresniajam valdi
tingai gynė tikinčiųjų teises, Jakuninas da
ninkui Valeikai ir aš turiu vykti į Rokiškio paš pasikalbėjimas įvyko ar neįvyko, paaiškėjo, kad prasidėjo visokie patvarkymai pagal bolševikų
bar yra Lefortovo kalėjime Maskvoje, kur pirmtakai nė nesapnavo. Turistas,
skunde visi Veisėjų paštininkų tariami "nusi kurpalį.
yra laikomi ypatingai pavojingi krimina padirbėjęs nemažiau kaip dvi savai tą viršininko pareigoms.
Man besiruošiant išvykti į Lazdijus perduo kaltimai" Veisėjų komjaunimo vadovybės buvo
listai. Įkalinti yra ir du kfti jauni krikščio tes, kiekvienas gali išsiplauti aukso
pramatyti, neteisingi. Sugrįžęs taip Pašto v-bai
nys — Aleksandras Ogorodnikovas ir tiek, kad jo užtektų vienam žiedui ti paštą vald. Valeikai, gavau antrą telegramą
ir
pranešiau.
(Bus daugiau)
— įsakymą iš Pašto v-bos, kad pirmoji telegra
Vladimiras Pores. Lapkričio pradžioje bu- nulėti. jm.
Gal niekada taip daug nebuvo amžių bėgyje kalbama apie laisves ii
gal niekada tiek daug nebuvo žmo
nių pavergta kaip dabar. Rodos, ver
gija pasaulyje panaikinta, bent taip
skelbiama, bet ji tebeegzistuoja
. pasauly, nors ir ne visur ji yra to pa
čio laipsnio.
Šiandien švenčiame prez. Lincol
no gimtadienį, kuris 1862 m. paskel
bė proklamaciją, skelbiančią ver
gijos panaikinimą. Be abejo tai buvo
• v
M gana drąsus ir iššaukęs daug nepa
>
• > sitenkinimo žingsnis, tačiau jau vie
nose diskusijose prez. Lincolnas
pareiškė, kad Jungtinės Amerikos
Valstybės negalės išlikti, palai
kydamos kartu vergiją ir laisvę.
Jo dekretas buvo vienas iš pagrin
dų, padėjęs susikurti tokiai laisvę
gerbiančiai ir tuo pačiu stipriai iš
augusiam kraštui — Amerikai. Lin
colnas yra vienas didžiausių šio
krašto prezidentų ir, jei kam atrodo,
kad ir kiti prezidentai buvo dideli,
iškaitant ir pirmąjį prez. Washingtoną, mums, pabėgusiems iš vergi
jos kraštų, prez. lincolnas bus di
džiausias, nes jis ne tik akcentavo
laisvės brangumą, bet ir pasmerkė
vergiją.

. i

no

ką. Ir A. Sacharovas teigia, kad,
kai jis vardina kalinius, visada
skauda širdį, kad jis negali išvar
dinti kitų kalinių, taip pat
kenčiančių už savo įsitikinimus.

PALIKAU MIELĄ,
TĖVIŠKĘ

I

\

r
giausiai pasiekiamas adresas yra
mums pasiimant iš pašto dėžu
tės: Lithuanian National Foun
dation, Inc., P. O. Box 21073,
Wcodhaven, N.Y., 11421

DRAUGAS, antradienis, 1980 m. vasario mėn. 12 d.

LILIPUTŲ

TAUTOS FONDAS, LIETUVOS LAISVĖS IŽDAS
IR TESTAMENTAI
Pokalbis su pirm. J. Giedraičiu

— Kaip rinksite aukas Vasario
16 proga?
— D a u g kas atsiunčia betar
piškai. Bet daugumas aukoja per
Vasario 16 minėjimus, kuriuos
ruošia LB ar Altą. Prašėme, kad
aukų rinkėjai, gavę aukas Tau
tos Fondui, jas atsiųstų drauge
pridėdami ir aukotojų pavardes
su adresais, nes iš centro mes
kiekvienam pasiunčiame pakvitavimus.Tai aukotojui laibai svar
bu, nes, kas aukoja bent 25 dol.
per metus, gauna lietuvių ar ang
lų kalba "Eltą", kas aukoja iki
šimtinės, jau yra TF narys su
balsavimo teise suvažiavimuose,
kuris šiemet bus gegužės 24 d.
Kultūros Židinyje, Brooklyn, N .
Y.
— Koks yra tikslus T.F. adre
sas?
— Geras klausimas, nes d a i 
nai dar kai kas rašo klaidingu
adresu. Kol Vlikas buvo New
Yorke, N.Y., tai ir TF naudojosi
jo adresu. Kai Vlikas išsikėlė į
Washingtoną, tai Tautos Fondas
I t u r ė J Q į^
čia> n e g ji$ ^
b k o r .

PACKAGE EXPRESS AGENCY
MARIJA
NOREIKIENE

SIUNTINIAI

B E A L

! LIETUVA

E S T A T E

2&low. 2 miegami. Pušų sausas beismentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas.
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite
užimti. Marųuette
Parke. —
$52,500.

BUNNING

T0VVING

A N D

QUICK START
Šiomis dienomis Tautos Fon-i Fondo nariai yra visi asmenys,
do pirmininkas J. Giedraitis tele- i kurie aukojo ne mažiau šimtinės,
TEL — 582-8130
fonu dėkojo "Draugui" už sau Vlikas ir kitos organizacijos bei
sio 17 d. redakcinį straipsnį. Ta korporacijos, jei jos įstoja su au
iiuiiiimimimiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiimiir
proga jam pateikėme keletą pa ka. Vlikas turi 45 proc. balsų me
tiniame T.F. suvažiavime. Būtų
pildomu klausimų.
labai gerai, kad atspausdintume
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
— Ar nebuvo parašyta ..kas T F įstatus visų žiniai.
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
nors, kas nepatiko Jūsų akiai?
Pardavimas ir Taisymas.
— Jei reikės apmokėti, kaip už
M IGLINAS
TV
— Visoks rašymas — teigia skelbimą, ar apmokėsite?
2346 W. 69th St., tel. 776-1486
mas ar neigiamas — duoda nau
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIIIHHUI
— Apmokėsime, nes turi būti
dą, nes jau yra ir reklama. Pri
verčia daugelį reaguoti žodžiu ar aukotojams aiški T F struktūra.
b a padidinti auką. Jūsų straips G a u n a m e pastabų, kad per ma
niai buvo labai geri. Ačiūl Tik žai skelbiamės. Dalinai tiesa, bet
norėčiau patikslinti gruodžio mė mes nenorime švaistyti aukotojų
•
nesį tilpusį straipsnį. „Seni fon suaukotus pinigus. Juk ir visa TF
Seniausia Lietuvių Radio programa
dai ir" nauji darbai", kas liečia valdyba, taryba dirba be jokių at
Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WLYN,
kanadiečių renkamas aukas. Ka lyginimų. Kaip nedirbs, kai Lie
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo
nadoje Tautos Fondui aukas ren tuvoje einama net į kalėjimus už
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
ka ne Kanados LB, o Tautos Fon lietuviškus darbus.
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos
das pats per savo įgaliotinius. Pa
JCos prižiūri T.F. valdybos
ir Magdntės pasaka. Sią programą
garba B-ei, kad ji nekliudo rink- I , 7 ""T
;
~ . .„ . .
, » . _ . , ' poruotas New Yorko valstijoje. veda Steponas ir Valentina Minkai.
liavai-ir ta rinkliava minėjimuoGreit isleis.me b«»iure.«: Dabartinis oficialus adresas yra: Biznio reikalais kreiptis \ Baltic Flo
se daroma skirtingų spalvų vo
rists — gėlių bei dovanų krautuvę,
Founda.
kais. Taip buvo praeity, taip bus su prairtomis - net testamenti- j L i t h u a n i a n N a t i o n a l
502 E. Broadway, So. Boston, Mass.
niams paliKimams - informaci-;
^
^5 Highland Boule- 02127. Telefonas 268-0489. Ten pat
ir šiemet Toronte ir kitur. Žino
jomis. Trumpai T F metinis su- 1 ^ B r o o k l
N Y . , 11207. Cia gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
ma, T F atstovybės žmonės renka
vaziavias renka 9 asmenų tary-;
« D a T b i n i n k a s » } L i e t R e l i g i n ė site didelį pasirinkimą lietuvišku knyaukas per namus ir kitaip, kaip ba sr 3 Revizijos komisijos nanus. ^
J ^ J ^m[n
k
gųjie rauda geriausiai. Mes nesiki
J
Kpirmi- :
i a r vJ b a kviečia valdybos
-~,
.
^
.
.»..
'
, __
ciskonai..
Tai
ištisas
namu
komp
šame į kraštų atstovybių darbo
ninką ir tvirtina jo pristatytą 9 leksas.
planus. Daugiausia surenka A.
Blznieriams apsimoka skelbtis
asmenų valdybą. T.F. taryba priTačiau bet kokiai koresponden
Firavičius. Pernai į Vliko seimą
, žiūri valdybos darbus. Valdydienraštyje "Drauge".
kanadiečiai atvežė 35,000 dol.
: ba dar turi ekonominius (P. Min- cijai ir aukoms greičiausiai ir saukanadiška valiuta.
j kūnas, J. Pažemėnas) ir teisinius
— Ar gaunate aukų ir iš kitų Į patarėjus. O visą korporacijos veikimą prižiūri įstatymais mimaty- j
kontinentų?
ti valdžios pareigūnai. Kasmet
— Taip. Po Kanados daugiau-; ., .
pateikti IRS piniginių ope
sia aukų Tautos Fondui atsiun- \
racijų atsiskaitymą.
čia Australijos, Anglijos, Nevv i
A. A. J. Blčiūnienel mirus:
A. A. Bliūdžiuvienei mirus:
— Kas yra Laisvės iždas?
Zelandijos, Argentinos, VenecueG. ir J. Stulpinai
$15.00
1) Aleksandra Gylienė"
$10.00
los, Brazilijos lietuviai.
— Lietuvos Laisvės iždas (krai

TELEVIZIJOS

RADIO PROGRAMA

KILIMUS I R BALDUS
Plauname ir vaškuojame
visų rūšių grindis.
BUBNYS — TeL B E 7-5188

OR

I

NOT
HELP

Free Fast Towing
TEL — 582-8130
mimiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiii

Platus sklypas.
Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai
ar angliškai ir paduoti savo telefoną
bei pavardę, kada jums patogu namus
apžiūrėti.

A. V I L I M A S
M OV I NG

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuiimiiiiii:
llllillilllllllllllMllllllllllllllllilIlUIllllllM

PLUMBING
Licensed, Bonded, Insared

:iiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiimiiiiii

2) Birutė Gylienė

$10.00

WANTED

—

MOTERYS

ACCOUNTING GLERK
Outstanding o p p o r t u n i t y for i n d i vidual w i t h g o o d f i g u r e a p t i t u d e .
P o s t i n g sales j o u r n a l s , a c c o u n t s r e ceivable cards a n d a c c o u n t s p a y able. F o r interview c a l l —
Mr. Burzynsld — 693-7050

«

I

r

BILIHGUAL SECRETARY

S E R A P I N A S — 636-2960
iiniiiiiilllll
m
iiiiuniiiimiiiniim

German/English. Knowledge of
shorthand preferred. Mušt b e
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuii good t y p i s t P o r interview caH

iiimumiiiuiiiiiiHiiiiiiiiimiHiimuuiiiii

Insurance — Income Tax
Notary Public

•

FERALL0Y CORPORATION

M. A. Š I M K U S
L i e t u v i š k a s r e s t o r a n a s s u namu ir
LNCOME TAX SERVICE
visais moderniais įrengimais —
NOTARY PTJBLIC
Marąuette P a r k o centre. Lengvos
Manlevrood. teL 254-7450
4 59 50
pirkimo s ą l y g o s . L a b a i g e r a s b i z - į ^ / - Maplewood, teL Z54-7450
Taip pat daromi VERTIMAI,
nis.
R e t a proga,
GIMINŲ iškvietimai, pildomi
PILIETYBES PRAŠYMAI ir
ŠIMAITIS REALTY

2951 W. 63rd St., 436-7878

SIUNTINIAI f LIETUVĄ
ir kitus kraštus

Tel. 839-1784 arba 839-5568
illllllliuilllllllllllilllllllllllllilliuitllllllll

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave.
Cbicago, OI. 60632, tel. 927-5980

aimiiuiiimiiiiiiiuiiiiiimiiiiimimiiiiiii

FERAU0Y CORPORATION
5745 E . River Road
CHICAGO

683-7050

We have imsmediate need f o r
SENIOR SECRETARY

•-

InternaUonal marketing d e p t et i n dustrial controls manufacturer. Mušt
be profici&nt a t dlctaphone transeription & work well under pressure.
Desire to learn export doeumentation
& traffic. Other clerical & reception
duties involved. Mature person. w i t h
professional bearing only. Mušt be
bilingua.1 in German. Lota of work.
Amiable co-wockers.

SESGER CONTROLS
9655 W. Soreng Ave.
Schiūer P a r k , I L —678-4150

BUTŲ NUOMAVIMAS

10% — 20% — S0% pigiau mokėsit
Namų pirkimas — Pardavimas už
apdraudę nuo ugnies ir automo
An Eąual Opportunity Employer ME/T
bilio pa mus.
Draudimai — Valdymas

FRANK

INCOME TAX

Telef. GA 4-8654
W»Vį W. 95th Street

N o t a r i a t a s — Vertimai

VYRAI

TAX

BELL REALTY
J.

ZAP0LIS

M OVI N G

B A C E V I Č I U S

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir
lllllllllllllllllllllllllUIlllUllllilIUIIIIIIllll pilna apdrauda.
Tel. — WA 5-8063
P R I E GRAŽAUS EŽERO
Bass Laiie, Indiana
Parduodamas ištisiems metams gy liiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiinnii
Įvairiu prekių pasirinkimas ne
venti 6 kamb. namas su pilnu rūsiu. brangiai
iš mušu sandelio.
Židinys. Visi namų reikmenys (apCOSMOS PARCELS EXPRESS
piiances). Centr. oro vėsinimas. 2
2501 W. 69 SL, Chicago, m . 60629
maš. garažas. 100 p. prie ežero x
300 p. sklypas. Plius 4 kamb. sve
SIUNTINIAI Į LIETUVA
čiams namukas arba išnuomavimui
A. A. D. Laskauskienei mirus
Telef. - 925-2737
pajamoms už 200 dol. į sav. Kaina
j Yla
$10.00
Vytautas Valantinas
A A. Vincui Lavtaskul miras:
i llllllllllllilIlIlIlIlIlIlHIUlUlIlilIUIIIUllUJ
Skambinti 219—772-5426

iš Alfos? tis Lietuvai) yra atskiras iždas
3) Zita 2virgždienė
$10.00
Tautos Fondo žinioje. Cia gau
4) Aldona Minelgienė
$10.00
— Seniau, kol Tautos Fondas tos aukos nebus naudojamos ir
5) Ona Bakaitienė
$10.00
dar buvo Vliko kasa, tai Altą vra I«. " ~ j " •"" T ;~*,. • L. i ji iš
P. LavinskienS
$25.00
S) Cecilija Miniotienė
$10.00
,
.
,
,. ,
. ^.
... i bus
perduotos
Lietuvai,
Ka
7)
Olga
Vaicaitienė
$10.00
sivaduos iš vergijos, o čia nauA A. kun. J. Šeštokui mirus:
davusi gai netoli ketvirčio m i h f
—
..
8) Marija Maciežienė
$20.00
xMarija Marmienė
$50.00
9) Antoinette Geitshus
$20.00
„. . ,
- r , M i si vaduos iš vergijos, o či;
10) Stefanija Hainpton
$10.00 A. A. E. Ekertaitei mirus:
iono. Įskaitant cia ir dar Miko j
,-, .
T 1
,„.
r.
' .,, _
_ ,
J
dos tik tų sumų procentus Lie- 11) A. ir S. Stakėnai
$25.00
E. ir St. Barai
$25.00
veikią turoooie. Dabar tąsa bene
i • • u. j •
tn-i
12) J. ir S. Petreliai
$25.00
V. ir P. 2orynai
$10.00
J
r
. .
. v j
, ,
. tuvos lais\ es bviai vesti per v uką. 13) Mr. ir Mrs. Domas Petrelis $20.00
V. Mašiotienė
$500
4-n metai niexo neduoda, nes i u ; VT
v. .,,
., • .. . .
14)
Ona
Stonys
$5.00
B.
KronienS
$5.00
T-., .
, J j Nors sis iždas yra pilnai įteisin- 15) P. ir S. Nedai
$20.00
P. P. TraSkūnai
$5.00
paiamos sumazeio. FiKime. kad;
^.i
~.
M.
ir
St.
Mickevičiai
$
300
. ' . ..
^
; tas tik pereitų m. gegužes meru, A. A. Br. Barui mirus:
P. TruSkunas - Leima
$5.00
A ir O. Siliūnai
$10.00
— irAr
aukos
nesumažėjobet pasi
Aitą
kitos
organizacijos
kor-1. M .
i
i
j
J
Marija
Barienė
$10.00 A. A. M. Lesniausldenei miras:
keitus Vliko . valdybai?
?~
„
,
bet jam jau daug kas aukoja daporacijos
ateis
Į
Tautos
Fondą
na-1«
.
i
V. Lesniauskas
$40.00
" . . , . ,
,.,
bar stambesnes sumas savo ar ar- A A. Liktai mirus:
—
Nesumažėjo.
Netrukus
pa
P.
ir
Z.
Sodeikai
$20.00
nais, yno nedarnos didesnes su- ^
- . •
, K. Petrauskas
$5.00
M. Naubarienė
$10.00
skelbsime
pernai
aukojusių
sąra
• %-r. T .
. ., ,
tirnųiu atminimui, taip pat uzraT .
V ir E. Diminskiai
$30.00
A.
A.
Danutei
Juodikienei
mirus:
šus
ir
nustebsite,
kaip
aukotojai
mas į T F LieUrvos Laisves iždą. .
_ V i •_ •
Salomėja Astrauskienė
selų. Tiesa,
$5.00 A. A. T. Daugirdienei mirus:
* so testamanetmiais paiiKimais.
Mačiuliai
$10.00
J. ir P. Pakalkai
$10.00
pasitaiko pasisakymu dėl naujos Kai kas aukoja šitam iždui ir ma
B Morkūnienė
J. ir L Lazauskai
$25.00
$5 00
Vliko vaidybos, bet ji nelinkusi žesnes sumas, jei mano, kad ge
A. ir G. Janusai
$20.00
atsakinėti
riau, negu betarpiškai Vliko veik A. A. V. Musev'rflui mirus:
Nežinomas autokotjas
$33.00 A. A. S, GlrsMui mirus:
— Ar Tautos Fondas yra Vliko lai. Turėtume greit pasiekti bent
T. Kazlauskas
$200.00
milijoną,
tada
jau
vien
procenA
A.
Stasiui
Švedui
mirus:
kasa ar visiškai savarankiškas or
V.
Čepaitienė
$3700
ir vienas
apie laisvinti
20,000
P. Siliūnienė
. «.
_j
l-ri mažesnių
tai padengta
Lietuvai
$2000
ganas?
Tauragės Klubas
$20.00
O. ir H. Kačinskai
atsjuna grūdus nuo pelų. Tiesa. dol. palikimas.
.., .', Būtų gerai, kad vi
$30.00
B. Petrošius
t500
—
. .,Ir taip ir . ne. Tautos
j . , Fon
. .daromas
isiaidas.
si tautiečiai
bent kokiu procentu A. A. Zignmi Ziliontai mirus:
J. Kavaliauskas
$500
das išmoka Vliko valdybai Vli savo
— turto
Ar gauna-e
testamentiniu
paliktu Tautos
Fondui.
Pr. Janulis
$10.00
Br. TamoSiūnier.g
$15.00
ko tarybos patvirtinto biudžeto palikimų,
Dėlto ir įpėdiniai nenukentės,
V. Tutlys
$50.00
V. ir A Karaičiai
$20.00
E.
ir
J.
Eitutis
$10.00
išlaidas, kas liečia Vliko ištai nes—jiems
atitinkamai
pa
Gauname.
Jiems sumažės
didelė pa
A. Mačiuikaenė
$5.00
A.
Stočkus
$10.00
gą, 6 kalbomis leidžiamus biule dėka.
likimo Pernai
mokesčiai.
tesbuvo Dabar
gauta visi
keletas
A A. Pr. Beinortui mirus:
P. Stulgys
$10°°
tenius, Romos, Vatikano radijo ir tamentiniai
ilikimai eis į L.
Sofija Jelionis
$20.00
Lt. Tai sudaro apie 80,000 doi.; Laisvės iždą, ei testatoriaus neA. A. C- Markevičienei miras:
A.
A.
Pr.
Budraičiui
mirus:
G. Utubalienė
$65.00
metams. Bet pagrinde Tautos bus nurodyta kitaip. Be to, TauP. P. Daunorai
Br. Chipps
$35.00
$50.00
Fondas yra atskirai veikianti ne tos Fondas gali priimti In Trust
Širdingai dėkojame.
pelno siekianti korporacija, ir dėl įr I n Vivo Trust. Užinteresuo- A- A. Marijai Kasakairvtei mirus:
.T.
Kasakaitis
$4000
to aukotojų visos aukos yra atlei- tiems ir norintiems sudaryti tesLIET. DUKTERŲ DR-JA
džiamos nuo mokesčiu. Tautos tamentus siunčiame informacijas.
auh\

HELP

Nauji daroai ir pataisymai. Virtuvės
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
plytelės. Giass biocks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. \ automatą ga 5745 East River RdL, Chicago, Illinois
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
dę ir telefoną.

Lietuvos Dukterų Dr-jai mirusiems prisiminti
aukotojų sąrašas

— Ar gaunate

VYBĄI

M ACHINIST

Tel. 376-1882 arba 876-5996

SAY1NLNKAS parduoda geroj neužuejamoj vietoj m ū r . namą. 2 mieg.,
Florida room kaip 3-čias mieg. Elek
trinė plyta, šaldytuvas, skalbimo ir
džiovinimo
mašinos, 2 vėsintuvai.
Garažas. Pompa
savam
vandeniui
pievai. $37,600. N a m a s neturi pas
kolos. Rašyti: A Butkus, 5115 Bur
lington Ave. N., St. Petersburg, Fla.
33710. Tel. (813) 323-0724.

WANTED

Hxperience<l person ca.pa.ble of setting up his own machine, readinc
blue prins and be reaponsible for b i s
own work, Ebtcellent wages arui
'ringe benefits. A.pply in person.
>ALBACH EXGI>"EERIKG OO.
61S» W. Ogden, Cicero, DL

Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų

Valdis Real Estate
2625 West 7lst Street

!

JUNK CARS VVANTED

Puikus mūrinis.
Apie $10,000 pa
jamų. Moderniai patobulintas namas
Marąuette Parke.
Kaina $67,500.
Svarus 2ju. aukštų mūras. Apie
$7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
tas $46,900.

£ M E S I O

VALO M E

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

Tel. 737-7200 ar 737-8534
HOUR

D

IŠNUOMOJAMA — F O B R E N T

Išnuom. 5 kamb. butas
Gage Parke. Skambint po 6 v. v.
Puikiausio mūro 22-jų metų buntel. 434-1513

Labai pageidaujamos geros rūšies
prekes. Maistas iš Europos sandelių.
2608 W. 69 St., Chicago, UI. 60629
TEL. — WA 5-2787

24

GUIDE

KOGI L A U K T I

MIESTELIS

Turko Suleimano Eriso ūgio
aukštis — 78 centimetrai. Jis.
ko gero yra bene mažiauBias
žmogus. Būdinga, jo brolis ir
sesuo taip p a t liliputai. Nese
niai visi jie gavo turkų valdžios
leidimą įsikelti į VFR. Ten 1971
m. įkurtas Haselocho miestelis,
kuriame gyvena liliputai. Čia
pastatyti jų ūgi atitinkantys
namai. Prieš du metus buvo
renkamas burmistras. Juo tapo
Marian Savr, kurio ūgis 102
centimetrai.
jau

Tautas fondo valdyba 1980 m.: V. Kuflpa, A. Kaunienė, M. Noreilaenė. J. Giedraitis, J. Vytuviene, M. SamabeNuotr. L. Tamošaičio
nė, B. Lukoševičienė ir I. Banaitienė. Trūksta J. Pum puaenės.

CLASSIFIED

m/m

į iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiumiiiiiin
Dr. Jur. Martynas Anysss

KOVA DEL KLAIPĖDOS
ATSIMINIMAI

IR

MOTERYS

PREPARERS

FULL OR PART TIMEHourly wage, plūs bonus plan. If
interested call:
MR. GAETANO a t 286-0989

ACCOUNTING
BRIGHT, ENERGETIC
Y0UNC PERSON NEEDED
t o w o r k in g e n e r a l a c c o u n t i n g d e partment. 0 — 2 y e a r s e x p e r i e n c e
necessary. S o m e p r e v i o u s a u d i t i n g
helpful. 40 h o u r week^ V a c a t i o n
and benefit p a c k a g e ineruded.

For Information Call
LYNN JOHNSON 235-9100
Excellent Opportoniues

We'll help you make tr»e right movė

SECRETARUS
ftECEPTI0WST

JEI GALVOJATE

TYPISTS — GLERKS
AND TELLERS

,
Spaudai paruoiė Dr. M. G.
[Slavėnienė. Įvadą p a r a i ė Dr.
Juozas Jakštas. Išleido Kultū
rai Remti Draugija Chicagoje.
Kieti viršeliai. 426 pusi. Kaina
PIRKTI AR PARDUOTI,
su persiuntimu $10.91.
n u o m o t i a r a p d r a u s t i savo nuosa
vybę C h i o a g o j e ar b e t fcur Ameri
koje, p r a š o m e skambinta ar užeiti
i rousa įstaigą. M e s visuomet pasiraose j o m s p a t a r n a u t i .

Užsakymus siųsti
Drangas
4545 W. 63rd S t Chicago, DL
60629

M e s p r i k l a u s o m e M L S ir turime iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiir.
komputerj.
V i r š 500-tai n a m ų

Perskaitę

pasirinkimui

BUDRAITIS REALTY C0.
6600 S. Pulaski Road

"Draugą"

4 kitiems pasiskaityti.

duokit*

(Exper. or Will Train)
Comprehensive benefit program.
Apply in person

NATIONAL SECURITY
BANK
1030 W . C h i e a g o A v e n o e
Chicago, IU. 0 0 6 2 2
TEL. — 666-9000
An Eąual Opportunity Kmplojrar M/l 1

ovvned and operated.

Apsimoka s k e l b t i s dien. DRAUGE,
nes
tjvią

jis

plačiausiai

skaitomas lie-

d i e n r a š t i s , gi skelbimų

kai

ooa yra vistema prieinamos.

H E L P

i

W A N T E D — tf A L

B

OVVNER - OPERATORS

I D.O.T. erualified with tandem axle tractor for piggy
| back operation. Pick up and delivery within 400 mile
| radius. Chicago-based. £xcellent pay package.
|

REMKTTE DTENR. "DRAUGĄ"

*
'

Tel. — 7674)600
mdependent/y

h

TEL -312—226.7828

.

Skautai
I D R A U G A S , antradienis, 1980 m. vasario mėn. 12
Skaučių Pušyno
draugoves |
vadovė yra draugininke Dalia
Lukienė. Skautės turi savo suei
Mūsų mielam bičiuliui
gas ir, orui atšilus, laužus. Vyres
nės ir jaunesnės skautės kas me
tai ruošia šaunias Kaziuko mu
iškeliavus amžinybėn, giliam liūdesy pasilikusią
ges, talkininkaujant skaučių mo
tinoms ir vis dar nesusiorganiza
jo žmoną ANGELC ir sūnų VYTAUTĄ nuoširdžiai
vusiems draugovės berniukams.
užjaučiame.
Kaziuko mugėje išstatoma ir par
davinėjama daugybė gražiausių
Jurgis ir Julija Gyliai su šeima
meno dirbinių: rankdarbių, pa
Washingtono Balfo skyriaus
gamintų prieš Kalėdas šiaudi
pirmininkės Laimutės Platerienės
nukų, prieš Velykas numargin
buvo sušaukti keli susirinkimai.
tų margučių ir kt., mugėje vei
Talkininkaujant valdybos nakia lietuviškų valgių
bufetas.
i riams, sėkmingai pravestas piniKaziuko mugės gausiai lankomos
! ginis vajus. Buvo suruoštos lie ir iš tolimesnių vietovių atvy-1
tuviškos Mišios, kurias atnašavo i kusiųjų.
kun. dr. Tomas Žiūraitis, o po
A. a. vysk. Juozapo Matulaičio - Labuko laidotuvės Šiluvoje, ok. Lietuvoje, Priekyje — vysk. Julijonas Stepogilią užuojautą reiškiame jo žmonai ALDONAI
Visų lietuvių
Washingtone
Mišių įvyko jaukios vaišės.
navičius, procesijai vadovauja vysk. Romualdas Krikščiūnas.
palaikoma, gražiai veikia Litu-;
VENCLADSKIENEI ir giminėms.
Lietuvon dukterys
anistinė
Kristijono
Donelaičio
šeš
nas apsupta muziejaus lankyto
Diepholzo stovyklos buvęs
Lietuvos dukterų VVashingto- tadieninė mokykla, kurios vedė
jų ji rodė šiaudinukų gaminimą.
no skyriaus pirmininkė Birutė ( ja yra Angelė Baily. N u o šių
Margio Skautu Vyčių Būrelis
Ateitininkai
mokslo
metų
pradžios
pradėjo
GRAŽINA
KRTVICKIENĖ
Salckukienė
nepraleidžia
progos,
Ateitininkų organizacijos pirWashingtone ir jo apylinkė-j teigta lietuvių kalbos pamokos- mininkas Juozas Vitėnas. W a - atvykusi į kokį parengimą, duoti veikti ir devintas skyrius, vado
vaujamas Aloyzo Aidžio. Tėvų
se veikia keletas lietuviškų vi-'. Georgetowno universitete. Lietu shingtono ateitininkai yra suruo- pasirašyti narėms įvairiomis pro- I
komiteto pirmininkė yra Kristina
gomis
siunčiamas
korteles:
sveiĮ
suomeninių
organizacijų, k u - ' v i y kalbą pradedančiųjų ir pa-, k turiningą poeto Jono Aisčio
Česonienė. Mokykla suruošia gra
katos
linkėjimas
sergantiems,
užj
riu veikla papildo viena kitą. žangesniųjų grupėms dėsto Vir-1 minėjimą, kurio metu buvo parožias Kalėdų eglutės šventes, Mo
uojautos
pareiškimus
ir
kt.
Be
to,
į
Vienos organizacijos, laikui bė-1 ginija Gureckienė. Universiteto l d y ^ s kun. A. Kezio filmas, apinarės gauna pranešimus apie! tinos dienos ir Vasario šešiolikto
gant, išnyksta, kitos įsisteigia.; bibliotekai buvo iškilmingai įteik- mąs Aisčio gyvenimą. Minėjimą
centrinio skyriaus veiklą Chica- į sios minėjimus su meniniais mo
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Paskiausia čia susikūrusi organi-1 ta Encyclopedia Lituanica 6 to-1 gražiai papildė poeto žmona Alkinių pasirodymais.
goję.
dona
zacija, jauna savo amžiumi ir su-1 mai Vilniaus universiteto 400.
> rašytojas Antanas VaičiuD O V Y D A S P . G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
dėtimi yra Washingtono lietu metų minėjimo proga. Išlaidas^ laitis. Buvo suruoštos rekolekvių jaunimo sąjunga, kurios pir padengė Lietuvos vyčiai ir W a - cijos, kurias pravedė kun. dr. Vol
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
Lietuvių
Bendruo demaras Cukuras. įdomią paskai
mininkė yra. Daina Penkiūnaitė, shingtono
Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad
4330-34 So. California Avenue
buvusi VVashingtono lietuvių jau menė. (Sumanymas kilo iš V. tą skaitė kun. dr. A. Paškus tema
1980 m. vasario 5 d. Danbury, Connecticut, išly
nimo atstovė PLJ kongrese Lon Gureckienės ir kursų klausyto "Amerika Dievo rinkoje". Atei
T e l e f o n a i LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3-<>852
dei ome P&s Viešpatį Dievą į namus mūsų bran
done (pirmasis sąjungos pirmi jams pritariant). Grupės narių tininkai kas metai ruošia gegu
gią mamytę
4605-07 South Hermitage Avenue
iniciatyva kartą per mėnesį būna žines pamaldas Šiluvos Marijos
ninkas buvo Gundis Vaitkus).
didžiojoje
Marijos
atnašaujamos
kun.
dr.
Tomo
koplyčioje,
T e l e f o n a s — Y A r d s 7-1741-2
Jaunimo sąjungai
Žiūraičio
lietuviškos Šv. Mi- šventovėje, kurias mielai lanko
1979 metais sąjunga suruošė
šios. Smythsonian instituto, Isto lietuviai.
sulaukusią 78 metų amžiaus.
pasilinksminimo vakarą, turėjo i
Veikia "VVashingtono Amerikos
rijos ir technologijos muziejuje,
keletą susirinkimų — vakaronių, Į
susivienijimo
Vyčių organizacijos narės lietu- lietuvių katalikų
per kuriuos jaukioje nuotaikoje!
Nuliūdę:
| viu kilmės Mary Brienzius Wil- skyrius, kurio pirmininku yra Juo
vedami pasikalbėjimai, aptaria
liams pagamintais iš tikrų kvie zas Laučka. Veikli šio skyriaus
dukterys Gražina Kenter,
ma tolimesnė veikla. Kad su
čių šiaudų puošmenimis buvo narė Luise Eurkoos atlieka orga
Aldona Bigauskienš, sunūs Valdas Ramūnas,
kauptų kiek lėšų, čia buvo par
išpuošta didelė eglė, talkininkau nizacinį darbą.
davinėjama juoda lietuviška duo
marti, žentas ir anūkai
jant Jūrai Končiūtei ir Danelei
Moterų klubas
na, gauta iš Chicagos. Buvo pa
Laidotuvių Direktoriai
Bieliauskaitei. Greta buvo padė
Atsikūrė kurį laiką beveik iš
darytas platus pranešimas sąjun
ta lenta su įrašais apie lietuviš nykęs VVashingtono lietuvių mo
gos nariams apie Londone ir Vo
6845 SOUTH YVESTERN AVE.
kus puošmenis — šiaudinukus. terų klubas. Aktyviai pradėjo
kietijoje įvykusį Pasaulio lietu
vių jaunimo kongresą. Prieš Ka Muziejaus leidiniuose ir "The reikštis pirmininkė Jūratė" Micu-,
lėdas sėkmingai praėjo šiaudinu VVashington Post" dienraštyje bu ;į taitė. Klubo atkūrimo susirinki-;
Trys Moderniškos Koplyčios
BARTKUTE
kų gaminimo vakaras su pa vo aprašyta Mary Brienzius Wil- me Galina Sužiedelienė nupakviestomis VVashingtono šiaudi liams veikia ir lietuvių tradici-; šakojo savo darbą, liečiantį etni- i
Mašinoms Vieta
Gyveno Chicago, Illmois, Manjuette Parko apyl.
nukų gaminimo menininkėmis jų aprašymas ryšium su šiaudi-Įnių grupių senų žmonių padėtį, i
Mirė vasario 8 d., 1980 m., sulaukusi 94 m. amžiaus.
Aldona Kinduriene ir Regina nukų ir eglės puošimu. Dvi die- Buvo suruošta Kristinos Grinių-!
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 76 metus.
Tel. 7 3 7 - 8 0 0 0
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Anna Rodman, sūnus Felix,
Liogiene. Daugumas
sąjungos
Tel. 7 3 7 - 8 6 0 1
marti Norma, 3 anūkai: Joseph ir James Murauskiai, ir Howard Renarių * kiekvieną pirmadienį su
benstrof su žmona Mary, proanūkė Darlene Lynn Rebenstrof ir kiti
sirenka tobulintis Astos Banio
giminės, draugai ir pažįstami.
nytės suorganizuotoje tautinių
Velionė buvo našle a. a. Juozo,
šokių grupėje ir netolimoje atei
Priklausė Sv. Kazimiero Ses. rėmėjų, T. Marijonų rėmėtjų, Sv.
Buvęs per 40 metu vargonininkas Dievo Apvaizdos
tyje žada turėti savo pasirody
Pranciškaus Ses. rėmėjų draugijoms ir Moterų S-gos 5-tai kuopai.
ir šv. Jurgio parapijose.
Kūnas pašarvotas Mažeikos - Evans koplyčioje, 6845 So. Western
mą.
vienės Arsaitės, buvusio Lietuvos
prezidento dr. Kazio Griniaus naš
lės, paskaita apie Lietuvos pašto
ženklus. Įdomu buvo pamatyti
pilną Lietuvos pašto ženklų ko
lekciją ir išgirsti paaiškinimus,
glaudžiai susijusius su Lietuvos
istorija. Su dėmesiu praėjo poe
to Stasio Santvaro paskaita apie
spaudos draudimą ir dailininkės
N. Palubinskienės paveikslų pa
roda.

A. f A, JONUI P. GUDELIUI

A. 4- A.

V.S. ADOLFUI VENCLAUSKUI mirus,

VVASHINGTONO LIETUVIŠKOS ORGANIZACIJOS

EUDEIKIS

A. t A. MARUA KNYSTAUTIENį,

Mažeika & Evans

JL t A. VERONIKA MURAUSKIS

A. t A. KOSTAS (Gonstant) GAUBIS

L. Bendruomenė
Washingtono
lietuvių bend
ruomenės pirmininkas Linas Ko
jelis sėkmingai vadovauja
di
džiausiai Washingtono organiza
cijai. Bendruomenė drauge su
Washingtono vyčiais
praeitais
metais buvo suruošusi įspūdingą
Vasario 16-tosios minėjimą, kai
pirmininku buvo Saulius Nau
jokaitis. Naujasis
pirmininkas
Linas Kojelis taip pat drauge su
vyčiais ruošiasi šių metų Lie
tuvos nepriklausomybės minėji
mui. Yra numatyta priėmimas
JAV Atstovu rūmuose, 2318 Rayboum House office, vasario 19
dieną, globojant kongresmanui
Robert Dornan (R. Calif.). Va
sario 17 dieną bus iškilmingos
pamaldos Sv. Mato katedroje. Pa
grindinis minėjimas įvyks vasa
rio 24 d. Corcoran meno galeri
joje 3:30 p. p. Kalbėtojas bus
kun. dr. Jurgis Šarauskas, aukštas
Valstybės departamento pareigū
nas.
1979 metais Lietuvių Bend
ruomenės buvo suruošti litera
tūros vakarai su rašytojais Edu
ardu Cinzu. Henriku Nagiu ir
Antanu Gustaičiu. Vėlinių va
karą įvyko mirusiųjų pagerbi
mas kapuose su pritaikytomis
giesmėmis, maldomis, degančio
mis žvakėmis. Šias liūdnas iškil
mes įspūdingai pravedė E senutė
Bradūnaitė. Ankstyvą rudenį įvy
ko Bendruomenės piknikas Zubkų ūkyje
Lietuvos

vyčiai

VVashingtono Lietuvos vyčių
pirmininkė Eva Migonis ir kiti
lietuvių kilmės vyčių nariai su
pakilta nuotaika atskiromis gru
pėmis vysto lietuvišką veiklą.
Pirmmmkės iniciatyva buvo js-

Avenue
Laidotuvės įvyks antradienį, vasario 12 d. Iš koplyčios 9:30 va!,
ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulineos pamald<->s už velionės sielą. Po pamaldų bus
nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Duktė, sūnus, marti, anūkai ir proanūkė.
Laid. direkt. Jonas Evans, Jr., ir Stasys Evans. — Tek 737-8600.

Gyveno 1750 South Union Avemie, Chicago. Illinois.
Mirė vasario 10 d.. 1980 m., 1:25
82 m. amžiaus.

vai. popiet, sulaukęs

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 60 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime artimi draugai ir pažįstami.
Priklausė š v . Vardo draugijai.
Kūnas bus pašarvotas antradienį, 6 vai. vakare Jurgio F .
Rudmino koplyčioje, 3319 S. Lituanica Avenue.

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2533 West 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av., Cicero
Tel. 4 7 t - 2 3 4 5

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį,, vasario 14 d. Iš koplyčios
8:30 vai. ryto b u s atlydėtas į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų
bus nulydėtas į š v . Kazimiero lietuvių kapines.

AIKŠTĖ A U T O M O B I L I A M S STATYTI

A.f A.
ADOLFUI VENCLAUSKUI

Nuoširdžiai kviečiami draugai ir pažįstami dalyvauti šiose
laidotuvėse.
Laid. direkt. Jurgis F . Rudminas, telef. 927-1138.

mirus,
reiškia

žmonai ALDONAI gilią užuojautą
kartu liūdi

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Gražvyda Giedraityte
Viktorija Sakaliene

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad po ilgos
ir sunkios ligos, sulaukusi 47 metų amžiaus, 1980 m. vasario 10 d.
St. Joseph ligoninėj, Elgin, 111., mirė

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 SO. LITLAMCA AVE.

A. f A.

23 1 4 VV. 23rd PLACE
2424 VV. 69th STREET
1102« Southvvest Highvvav, Palos Hills, 111.

jo žmonai LYDI]AI ir sūnui JONUI reiškia giliausią užuojautą

KIAURAKYTĖ
Gyveno ."M16 Crystal Lake Road, Crystal Lake, Illinois.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 34 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Lionginas, duktė Violeta, 3
sūnūs: Viktoras Vytas ir Marius, pusseserė Jadvyga Zalagėnienė
su šeima, pusbrolis Bronius Dapkus, švogeris Aleksandras Špokas su
šeima, švogerka Birutė Bagdanskienė, Lietuvoje brolis Juozas su šei
ma, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas bus pašarvotas antradienį, 12 vai. dieną Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasario 14 d. Iš koplyčios 9 vai.
ryto bus atlydėta j švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus
nulydėta j Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, duktė ir sūnūs.
Laid. direkt. Donald A. Petkus. — Tel. 476-2345.

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS

DU ZENONUI M1NG1NUI mirus,

ELENA Š P O K I E N E

Liet. Gyd. Kerpi Fraternitas
Lithuanica-Patria

KUR TAS ŠALTINĖLIS

Tel. Vlrginia 7-6672
Tel. REpublic 7-1213
Tel. "74-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

" ^ į

Edmundas Kuodis ir Jonas Girijocu įdainavo 27 populiariąsias
harmonizuotas liaudies dainas su penkių įvairių instrumentų palyda.
Išleido dr. Jokūbas Štokas. Lietuvos atsiminimų radijo programos
vedėjas, gyv. Mountainside, N. J.
Dviejų plokštelių albumas su persiuntimu kainuoja $14.95. 111. gyv.
prideda 70 c. valstijos mokesčio.
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. O r t Street, Cfcieage, UL
^H

Tel. lArds 7-3401

Tel. LAfavette 3-3572

JURGIS F. RUOMIN
3319 SO. L I T L A M C A AVE.

Tel. YArds

•1138-30

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7 - I $ l i

VASAITIS - BUTKUS
1446 N,, «0th A\e.. CICERO, III

Tel. OLympic 2-1003

D R A U GAS, antracBenis, 1980 m. vasario mėn. 12 3.

CHICAG0J IR APYLINKĖSE

X Kun. A. Lipni&no mokai.
at-ku kuopos pončkų balius
įvyks penktadienį, vasario 15 d.,
7 v. v. Jaunimo centro mažojoje
salėje. Po trumpos programos
ir vaišių bus šokiai jaunimui
Kviečiami visi atvykti.
X Vida Kazlauskaitė akom
panuos solistėms
Genovaitei
Mažeikienei ir Margaritai Momkienei, o Rūta Pakštaitė paskai
tys maldą i r eilėraščius i š Lie
tuvos per rezistencijos ir po
grindžio spaudos minėjimą, ku
rį ruošia L. B. Marouette Parko apylinkes valdyba vasario 17
d. parapijos salėje. Minėjimą
praves Jonas Jasaitis.

X Stanley Baizekas* jr., L B
Brighton Parko apyL pirm., J.
Šlajaus pakviestas, sutiko įeiti
į tos apylinkės sudaromą komi
siją, rūpintis JAV Kongrese įs
tatymo
projekto H. R. 5407
pravedimo, dėl Lietuvos pasiun
tinybių finansavimo. St. Balzek a s B r i g n t o n P a r k e j 4030 Ar-

ANDRIAUS KUPREVIČIAUS ko muzikos pavyzdžiai, o va
PLOKŠTELES SUTIKTUVES karonės šeimininkės biruti ninkės visus pavaisino kava ir už
Praėjusios savaites penkta
kandžiais,
kz.'
dienio vakaro kultūrinė vaka
ŠAULIŲ VEIKLOJE
ronė Jaunimo centro kavinėje,
Chicagoje, buvo skirta pianisto
Šių metų vasario 3 d. Vytau
Andriaus Kuprevičiaus neseniai
to D. šaulių rinktinė sušaukė vi
išleistos plokštelės sutiktuvėms.
suotinį narių susirinkimą, ku
Muzikos mylėtojų prisirinko ar
riame buvo išrinkta ateinan
tipilnė kavinė. Vakaronę pra
tiems trejiems metams valdyba
dėjo programos moderatorius
ir išklausyti įvairių valdybos or
Petras Petrutis, konstatuoda
ganų pranešimai.
mas,
kad vis dėlto išeivijoje
Pirm. VL Išganaitis, atidaręs
plokštelių išleidžiama nedaug,
susirinkimą
pakvietė
Juozą
juo labiau gerų plokštelių. Ta
Skeivį
vadovauti.
P
o
įprastų
čiau Andriaus Kuprevičiaus nau
joji plokštelė ir antrinktaisiais šauliškų apeigų susirinkimo
kompozitoriais ir aukšto lygio pirm. J. Skeivys pateikė dieno
jų kūrybos atlikimu džiugins vi tvarkę ir pakvietė namo šeimi
ninką Juozą Mackonį ir iždinin
sus muzikos mėgėjus.
ką
Julių Pocių perskaityti paja
Apie patį Andrių Kuprevičių,
mų
ir išlaidų apyskaitas. Re
jo gyvenimo kelią ir j o muzi
kinio darbo raidą kalbėjo mu vizijos komisija patvirtino, kad
zikas Alvydas Vasaitis. Malo viskas gerai tvarkoma ir klaidų
niu vakaronės svečiu buvo pats nerasta.

cher Ave., savo patalpose, yra
įruošes stambų lietuviškos kul
tūros muziejų ir ten pat turi
Chrysler
automobilių pardavi
X Lietuvių Bendruomenes
Nuoor. P. Malėtos
Gage Parko apylinkės Vasario Lmą. St. Balzekas aktyviai da- Chicagos Vytauto Dkffiojo saulių rinktinės tautiniu lokių grupe atlieka programą.
3
15-tos minėjimas bus šį sekma- j ^ S ^ . ^ L ^ f ^ f
! J*
amerikiečių politinėje veikloje.
dienj, vasario 17 d., pradedant
pamaldomis Jėzuitų koplyčioje
X Vytauto Didžiojo mirties
11 vaL ryto. Po pamaldų prie 550 metų minėjimą Chicagoje
ruvusiems už laisvę paminklo ruošia Liet. Katalikų mokslo
Ligonių lankymo komisijos
plokštelės autorius, pianistas
Jaunimo centro sodelyje bus pa-1 akademija, talkinant Lietuvių
vokatė Valerija Raudonis, 134
pirm.
J. Gurevičius savo prane
KANADOJE
J.
JL
VALSTYBĖSE
Andrius Kuprevičius, atskridęs
dėtas vainikas su tam pritaiky- į istorijos draugijai. Minėjimas
Main St., Nashua, N. H. 03061.
šime nesiskundė nedarbu. Ligo
tomis apeigomis. Organizacijos, bus balandžio 27 d. Jaunimo
— PretL i. Balkūnas iš St.
— LB Oakviues apylinkės su tą vakarą iš Clevelando. Spal
nių
tikrai netrūksta. Padėkojo
vingais
žodžiais
jis
papasakojo
— JAV Liet. Bendruomenės sirinkimas įvyko sausio 13 d.
skiriančios šiai šventei reikšmę, centre.
Petersburgo, Fla., vyksta į Daysavo
pagelbininkams M. Dap
prašomos dalyvauti su vėliavo
toną Beach, Fla., vasario 16 d. krašto valdybos įgaliotinis Wa- Žiūraičių namuose. Iš valdybos plokštelės atsiradimo istoriją,
X JAV kongr. Henry J. Hyde
kienei, J. Kloviškienei, A. Gusmis.
minint Lietuvos nepriklausomy shingtone Algimantas Gureckas padarytų pranešimų buvo ma jos gamybos procedūrą ir apta
dalyvaus Cicero L B apyL ruo
tuff, L. Vitkui ir S. Paulauskui
rė
muzikinį
jos
turinį.
Muzikos
bės atkūrimo šventę, atnašau vasario 6 d. lankėsi Valstybės tyti graži veikla: Tautos fon
šiamam
Vasario
16-sios
minė
už
sąžiningai atliekamas parei
x LB Brighton Parko apy
ti šv. Mišias Taikos Karaliaus departamente ir įteikė doku dui 1979 m. surinkta $506, su bičiuliai džiaugsmingai sutiko
linkės ruošiamas Vasario 16 mi jime, kuris įvyks šį sekmadienį, par. bažnyčioje. Po t o bus pa mentus, įrodančius, kad Sovie rinkti solidarumo įnašai, atsi Andriaus Kuprevičiaus prasita- gas lankant ligonius. Kiti, kaip
šaudymo vadovas, bibliotekos
nėjimas įvyks vasario 25 d. Iš vasario 17 d.
grindinis kalbėtojas minėjime. tų valdžios suimtas biologas Vy skaityta su krašto valdyba. Va rimą, jog tai turėtų būti darbo
vedėjas ir meno vadovas, n e
kilmingos šv. Mišios bus 10 vai.
X Omahos lietuvių moterų Minėjimą ruošia Daytona Beach tautas Skuodys yra gimęs Chi sario 2 d apylinkė švęs Vasario pradžia, jis planuojąs įskamdaug ką turėjo pasigirti.
Nekalto Prasidėjimo paraniios klubas per Joaną Druktenienę ir apylinkių Amerikos lietuvių cagoje JAV-bėse.
16 d Valdybe pasiliko ta pati binti dar bent pora naujų plok
štelių.
Svarbiausias susirinkimo punk
bažnyčioj. Akademinis minėji- į atnaujino prenumeratą vienam klubas.
— Advokatė Nijolė Grybaus 1980 metams: J. Žiūraitis, M.
Pabaigai
patefonu
buvo
per
tas buvo išrinkimas valdybos
mas tuojau po šv. Mišių, 11 va-Į seneliui, kuris neturi galimybės
— S t Petersburg, Ffek, klubo kaitė, St. Petersburg, Fla., l i e  Zemeckienė, E. Sargautienė ir
duota iš plokštelės K V . Banai ateinantiems trejiems metais.
&nda, parapijos salėj. Pagrin-! "Draugą" užsisakyti ir dar at- tautinių šokių grupė, kuri pasi
Z.
Vaičeliūnienė.
tuvių klubo narės A. Miliaus
čio, V . Jakubėno ir D . Lapins- Nominacijų komisijai M. Dap
dinę kalbą čia pasakys Povilas: siuntė 50 dolerių auką, kuri yra rodys Bayfronte tarptautinio
kienės dukra, sausio 28 d. atida
—
Vasario
šešioliktosios
62ji
Vaičekauskas, kentėjęs "Mir-jnebe pirmoji. U ž didelę para- festivalio metu, pradėjo savo
kienei, J. Jasaičiui ir J. Petraus
rė savo kabinetą
sukaktis Toronte bus minima
ties slėny Sibire ir prieš vie-jmą mūsų dienraščiui maloniai repeticijas. Grupės vadovė yra
kui pasiūlius, neatsiradus kitų
— "f Laisvę" žurnalo gruo vasario 17 Anapilio salėje. Naunertus metus atvykęs Amerikon, j dėkojame
kandidatų, buvo patvirtinti bu
S. Vaškienė, repeticijoms akomdžio mėn. numeris jau atspaus joji valdyba rūpestingai yra pa
vę pirm. VL Išganaitis, moterų
ponuoja C. Sodaitienė. Sausio
z t S T S w P a m a l d 0 8 e " S ? 1 1 " I X K t t n - ° ' Gddikovskis, Q e dintas ir siuntinėjamas skaity ruošusi minėjimo programą,
vadovė S. Cecevičienė. Atsisa
20 d. sekmadieninių pietų metu
m
v o S T £¥*"*
* TV° ***" v e l a n d ' O h i 0 - ^
nuolatinis
tojams. Pagrindinių straipsnių stengiantis ją trumpinti. Nau
kius garbės teismo nariams P.
visus palinksmino S. Staponkiejoji
valdybos
pirm.
yra
Ramūnė
autoriai
—
Jurgis
Gliaudą,
l
i

Mišiose bažnyčioj ir akademinėj
GurevičieneL teis. A. Budrecnaujindamas prenumeratą, at nė ir Ir. Kačinskienė, nuotai nas Kojelis, Jonas Pabedinskas, Jonaitienė.
MOKYTOJAI
minėjimo programoj salėj
kui ir dail. J. Tričhu, pasiūlyti
suvaidindamos dr. B.
siuntė 22 dol. auką Jį skelbia- kingai
NEBESTREJKUOJA
Stasys Raštikis, Vytautas Vai
šeši kandidatai Balsų daugu
— "The Toronto Sun" laik
Zelbienės parašytą scenos vaiz
tiekūnas, plačiai apžvelgiamas
X Magda Krance dienraštyje ™ C ^ I»«niiineratoriiim ir
ma išrinkti: Algis Regis, kun.
P
o
ilgai
užsitęsusių
derybų
raštis
sausio
18
d
išspausdino
delį.
i»r,.Timo«» ™»
o ^
_'_-; į k l o n i a i dėkojame.
Q ~,> 8
JAV LB tarybos sesija, TV PLJ
"Sun-Times"
vasario
d. gana
A. Stasys ir kun. J. Borevičiuš.
mokytojai
nutraukė
streiką,
pri
anglų sovietologo Peter Redda— Pietų Amerikos šokėję
x J. Juškevičienė iš Baltimokongresas, kritiškai vertinamas
plačiai informavo apie vasario
Kaip jau įprasta pas šaulius,
grupė "Ąžuolynas" ir vokalinis VLJK-PLB įvykęs konfliktas, way straipsnį "More victims of imdami susitarimą, kuriuo bus
16 d. minėjimus Chicagoje, pa rės maloniu laiškeliu padėkojo
vėl
pasamdyti
atleistieji
504
naujai
išrinktasis pirmininkas
Soviet
repression",
kuriame
iš
vienetas "Žibutės" kovo 16-17 rezoliucijų akcija J A V kongre
aiškindama prasmę, skelbdama už kalendorių ir atsiuntė 10 dol.
dienomis atvyksta į S t Peters- se, o taip pat paliečiamos ir ki vardinami suimtieji disidentai mokytojai. Naują sutartį mo pasirenka visus pagemininkus ir
apie pamaldas bažnyčiose, pro auką. Labai ačiū.
burg, Fla., ir duos koncertą klu tos aktualijos. "Į Laisvę" žur Ukrainoje ir kitose sovietinėse kytojai sekmadienį priėmė 4,645 pareigūnus. Visi buvę valdybos
gramas radijuje ir minėjimus
respublikose. Minima ir Lietu balsais prieš 213. Taigi Chica- nariai liko savo pareigose, išsky
X Jonas Tumosa, torontiškis, bo salėje. Klubo moterų Dai
nalą leidžia Lietuvių Fronto Bi
salėse.
va, kur esąs suimtas katalikų gos mokyklose nuo pirmadienio rus vicepirmininką P. Tomkų,
dažnai paremia lietuviškus rei nos vienetas, kuriam vadovau
čiulių taryba.
veikėjas Julius Sasnauskas ir vėl darbas pradėtas. Derybos kurio vietoje paskirtas Jonas
X Marąuette Parko Lietuvių kalus bei spaudą. Ir dabar ga ja E . Rūkštelienė, vasario 27 d.
vome
jo
10
dol.
auką.
Ačiū.
Jasaitis.
klubo salėje ruošia savo pirmąjį
— Kun. Adolfas Kmnaaslds Antanas Terleckas. Sovietai esą tesėsi 15 valandų.
namų savininkų draugijos na
tuo
būdu
siekia
nutraukti
ry
X Dr. Petras Žemaitis, Can- koncertą.
iš Moosup, Conn., vykdamas į
Susirinkimas baigtas tautos
rių susirinkimas įvyks vasario
ŽIEMOS KARNAVALE
ton,
Mich.,
prie
prenumeratos
— Tūkstančiai dolerių kny ispanų parapijose pastoracinį šius tarp plataus lietuvių disi
himnu.
Po to sesių paruoštomis
15 d., penktadienį 7:30 vai. vak.
Sekmadienį Lincoln parke su
dentų sąjūdžio ir žmogaus tei
mokesčio
pridėjo
22
dolerių
audarbą
dirbančių
kunigų
konfe
goms.
Kazimieras
Žilionis
ZyI
vaišėmis,
Ramonio orkestrui
parapijos salėje. Bus trumpai
rengtame Chicagos žiemos kar
jką. Skelbiame jį garbės prenu- lonis, kuris mirė 1978 gruodžio renciją, buvo sustojęs Los An sių grupių Maskvoje.
paminėta Lietuvos atkūrimo die
navale daug dėmesio atkreipė Į grojant, pasivaišinta ir pa
j meratorium ir už paramą malo 13„ Nashuos ir apylinkės lietu geles ir sausio 20 d. koncelebrana — Vasario 16-toji. Trumpai
lenktynės šunų traukiamomis silinksminta iki vėlyvo vakaro.
VOKIETIJOJE
niai dėkojame.
vo
Mišias
Šv.
Kazimiero
para
viam
bei
tėvynei
Lietuvai
tes
meninė dalis ir svarbūs prane
J. Y&
rogutėmis, kurių buvo apie tu
pijos bažnyčioje. Kun. A. Kh— Registracija į 27-tą Eu zinas. Buvo išnuomavimų 500
tamentu
paskyrė
dalį
savo
pošimai. Prašomi vi3i dalyvauti.
X A- Krasauskas, Windsor,
manskis, būdamas 1 1 metų ber ropos lietuviškųjų stadijų sa
porų pašliūžų, kuriomis dauge
x Spaustuvei skubiai reiks-i Kanadoje, aukojo 10 dolerių, likimo — $110,000. Pirmiau
sia, i š nuošimčių turi būti pa niukas, prieš pat II-JĮ karą su vaitę, kuri įvyks š. m. rugpiūčio lis pasinaudojo. Kiti važinėjosi
lingas darbininkas, kuris turi j Ačiū.
STASYS MAZILIAUSKAS "~
tėveliu išemigravo į Argentiną. 9-16 d Innsbrucke,
Tirolyje, arklių traukiamomis rogėmis.
x Paulius Gudonis, čikagiš- rūpinama gėlių jo kapui lietu
patyrimą dirbti prie lankstymo
Ten baigė mokslus ir tapo ku Austrijoje, "Haus der Begegmašinos
(Baum). Skambinti kis, prie prenumeratos mokes vių parapijos Holy Cross kapi
Tschurtschenthalerstr. KELS BYLA TELEVIZIJAI
nėse, Hudson, N. H.; antra, nigu. Prieš keliolika metų nuo nung",
585-9500
prašyti reikalų ve- čio pridėjo 10 dol. auką. Dėkoja
latiniam
pastoraciniam
darbui
Chicagos lenkai ruošia bylą 2emaičių vyskupas, kunigaikštis,
2.
jau
prasideda.
Pragyvenimas
miesto ir apylinkės knygynam
me.
deją.
j
persikėlė
į
Ameriką.
NBC
televizijos tinklui, kuris Vilniaus akademijos protektorius,
dienai "Haus der Begegnung"
turi būti nuperkamos visos iš
X Feliksas Putnus iš Palos
(pr.).
ir jo ypatingieji laikai.
ėjusios ar išeisiančios anglų kal
— St. Petersburgo, Fla, nau- patalpose kainuos 30 DM arba rodytame filme "The End" že
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