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Maskva pranešė apie kovas Kabule

nes, jis gynė įvairių krikščioniš
kųjų bendruomenių tikinčiuo
sius, visus, kurie drįsta laisvai
mąstyti. Dėl to sovietų valdžia
ryžosi jį nutildyti Panašiai bu
vo nutildyti nesuskaitomi žmo
gaus teisių gynėjau jų tarpe pa
staruoju laiku suimti stačiatikių
kunigai Gleb Jakunin ir Dimitrij Dudko, Levas Regelsonas,
lietuviai Terleckas, Sasnauskas
ir Skuodis.
Pareiškimo autoriai pažymi,
jog religinė laisvė yra pati es
minė iš visų žmogaus asmens
laisvių. Kol Sovietų Sąjungoje
nebus gerbiama religinė laisvė,
tol ten bus beatodairiškai mindžiojamos kojomis ir visos ki
tos žmogaus laisvės.
Olimpinių žaidynių slidžių slalomo nugalėtoja Haimi Wenzel, 23 metų, tapo Lichtenšteino valstybės herojė. Ji lai
mėjo
vieną aukso, vieną sidabro medalius, o jos brolis Andreas gavo sidabro. Jiedu dviese medalių skaičiumi
Pareiškimo autoriai baigdami
■ pralenkė tokias valstybes kaip Italiją, Kanadą, Vengriją, Prancūziją, Bulgariją, Japoniją, šia proga pasaulio
pažymi, jog Popiežiaus Jono
spauda daug rašo apie 24,000 gyventojų turintį Lichtenšteiną, jo sienas, gyvenimo būdą, mokesčius, pramanę ir
Pauliaus H-ojo žodžiais tariant, pašto ženklus.
tikroji taika gali ir turi būti pa
grįsta “tiesos jėga” ir tarpusa
i
vio pasitikėjimu.

Užbaigti olimpiniai
žiemos žaidimai

Be lietuvio prelato Vinco Min
cevičiaus, kreipimąsi į italų vi
suomenę dėl žmogaus teisių ap
saugojimo sovietų valdomuose
kraštuose taip pat pasirašė bu
vęs rusas politinis kalinys filoso
Sovietai kritikuoja Lake Placid sąlygas
fas prof. Baghin ir lenkų, čekoslovakų, vengrų bei rumunų
Washingtonas. — Prezidentas neleido lėktuvui nusileisti, o jam
bendruomenių Italijoje atstovai. Carteris vakar priėmė Baltuose nusileidus reikėjo 2 vaL laukti,
Rūmuose olimpinių žaidimų La paskui vėl skristi į Dūles aero
ke Placid dalyvius amerikiečius. dromą prie Washingtono. “Esa
Prezidentas atidžiai sekė žaidi me pasipiktinę” paskelbė straip
mų eigą ir dukart skambino te snį Izvestijos. “Iš visko spren
lefonu, sveikindamas ledo ritu džiant, oficialiame Washingtolio komandą, sudarytą iš jaunų ne susidarė tokia atmosfera, ku
studentų, kurie pasiekė visą eilę ri atvirai skatina net oficialių
netikėtų pergalių ir laimėjo auk asmenų storžievišką elgesį su ta
so medalį. Amerika sulošė ly rybiniais žmonėmis”, rašė laik
Prez. Carteris ir R. Reagan — favoritai
giom su stipria švedų komanda raštis.
2—2.
Nugalėjo Čekoslovakiją
tų
galima
parinkti
partijų
kandi

“Sovietskaja kultūra” išspaus
Manchester. — Šiandien JAV
7
—
3,
nugalėjo
Norvegiją 5—1, dino interviu su Sovietų Sąjun
prezidento rinkimuose svarbi die datus, tai laimėtų Ulinois kongna — New Hampshrre pirminiai resmanas John Anderson. Jis vie Rumuniją 7—2, Vakarų Vokie gos kūno kultūros ir sporto ko
rinkimai. Praėjusių rinkimų isto nintelis nepataikavęs balsuoto tiją 4—2, pagaliau laimėjo prieš miteto vicepirmininku V. Syču.
rija rodo, kad ši nedidelė valsti jams, rėžęs tiesiai į akis savo pa “Big Red Hockey Machine”,- Jis pasakė, kad “nė vienoje iš
ja, paprastai, gan tiksliai numa žiūras, nepritardamas susirinku kaip amerikiečiai vadino Sovie ankstyvesnių olimpiadų, kuriose
to, kas bus didžiųjų politinių par sių nuomonėms. Tuo būdu jis su tų Sąjungos komandą, 4—3 ir startavo mūsų sportininkai, ne
tijų kandidatas. Paskutiniai viešo silaukęs švilpimo iš ginklų sąjun paskutinę dieną nugalėjo Suo buvo tokio, atsiprašant, olimpi
sios opinijos tyrimai parodė, kad gos narių, kai pasisakė už ginklų miją 4—2.
nio kaimelio. Niekuo negalima
Nepakartojamu
žaidynių
he

respublikonų partijoje stipriausiu registravimą ir kontrolę. Jis ne
pateisinti tokį antihumanišką
kandidatu liko Ronald Reagan, bijojęs paremti didesnių mokes rojumi tapo jaunas Eric Heiden, faktą, kad sportininkams reikės
nors stipriausias jo konkurentas čių gazolinui ir kitų kontroversi greito čiuožimo čempionas, lai gyventi pastate, skirtame kalė
George Bush atsilikęs vos 5 nuo nių projektų, kada daugelis kitų mėjęs penkis aukso medalius jimui. Jokios kritikos neatlai
šimčiais. Kiti respublikonų kandi kandidatų pataikavo tiems, ku įvairiose distancijose. Žiūrovų ko buitinės sąlygos.
Dviejų
dėmesį patraukė pašliūžininkas aukštų lovos aštuonių kvadra
datai net sudarė šiokią tokią ko riems kalbėjo, rašo autorius.
Phil Mahre, nežiūrint sunkių tinių metrų kambarėliuose, o
aliciją „sustabdyti Buschą".
praeities sužeidimų, laimėjęs aptarnaujančiam personalui dar
Kandidatų susikirtimas prasi
pašliūžų varžybose sidabro me blogiau — mažytėje patalpoje
dėjo šeštadienį, kai „Nashua Tedalį
ir figūrinio čiuožimo žvaigž trys lovos ir tiek pat spintelių.
Saltebury.
—
Rodezijoje
visu
legraph“ surengė Reagano ir Budė
Linda
Fratianne, gavusi si Nėra nei tualetų, nei prauįkarščiu
vyksta
rinkiminė
kam

scho debatus. Už jų organizavi
mą išlaidas sumokėjo Reagano panija. Pirmieji nepriklausomos dabro medalį.
syklių”.
komitetas. Salėn atvyko ir kiti Rodezijos rinkimai prasideda I žiemos žaidynės Lake Placid
I pakėlė ABC televizijos progra
respublikonų kandidatai: šen. Ba šį trečiadienį ir vyks 3 dienas.
ker, šen. Dcfle, kongresmanai An Dar likę Rodezijoje baltieji bijo, mos žiūrovų skaičių. A. C. Nielderson ir Crane. Debatų pirmi kad bus išrinkti komunistinių seno Co. tyrimai parodė, kad
ninkas, minėto laikraščio redak grupių atstovai, sukilėlių vado kiekvieną dieną žaidynes televi
torius, atsisakė praplėsti debatus Mugabes partijos nariai. Jau du zijoje sekė vidurkis — apie 36
Teheranas. — Jungtinių Tau
ir aiškino, jog žmonės susirinko atentatai bandė Mugabe nužu milijonai amerikiečių. Iš visų
stočių,
ABC
turėjo
42
nuoš.
žiū

tui komisija Irane turės aplan
pasiklausyti tik Reagano ir Ru dyti. Gwelo mieste sekmadieni
kyti šacho saugumo policijos
selio. Reaganas, matyt, nenorėda bombos sprogimas sugriovė Mu- rovų.
Didžiausią dėmesį patraukė tardymo kambarius, kalėjimų
mas susikirsti su Buschu „akis i gabę palaikančio laikraščio įs
akį“, reikalavo, kad ir kitiems taigą, žuvo du žmonės. Be Mu- ledo ritulio komanda. Sporto celes, susitikti su kankintais
būtų duota proga pasisakyti. Ren gabės parlamentan kandidatuo specialistai prieš žaidynes ge iraniečiais, žuvusių šeimomis,
gėjai, tačiau, neleido ir minėti ja svarbių Joshua Nkomo ir riausiomis komandomis laikė: aplankys invalidus ir žuvusių
Sąjungos,
Čekoslo kapines, skelbia Irano spauda.
kandidatai iš salės išėjo, supykę vyskupo Muzorewos partijų atsto Sovietų
vakijos, Švedijos ir Suomijos.
ant Buscho, kuris jų dalyvavimo vai.
Jau keli Irano vyriausybės
Tačiau jaunų žaidėjų, kurie iki vyrai pasakė, kad komisijos at
nepalaikęs. Busch tvirtina, kad jis
pernai rugsėjo mėnesio nebuvo vykimas nieko bendro neturi su
salėje buvęs tik svečias, negalėjęs
— Egipto prezidentas Šaria
vienas kito matę, grupė, treni amerikiečių įkaitais, nors juos
keisti rengėjų nustatytos tvarkos.
tas pareiškė “October“ žurnalui,
ruojami Herb Brooks, sumušė komisija planuoja pamatyti.
Demokratų pusėje, opinijos ty
kari Egiptui reikia modernių
rinėtojų nuomone,
prezidentas
visas minėtas komandas.
Ajatola Khomeinis pasakė, jog
ginklų pačiam gintis ir padėti
Sovietų Sąjungos grupė žai įkaitų klausimą turės svarstyti
Carteris yra toli pralenkęs kitus
ginti kitas arabų valstybes.
dynėse jau nuo pirmųjų dienų būsimas Irano parlamentas, ku
kandidatus, ir senatorius Kenne—JAV ambasadorius Jungti neslėpė savo nepasitenkinimo, rio rinkimai numatomi kovo 14
dy neturįs vilčių laimėti ‘ New
nėse Tautose Donald McHenry “šaltasis karas” pasitiko sovie d. ir balandžio 3 d. Todėl mažai
Hampshire pirminių rinkamų.
Po visų kampanijos kalbų, kan pareiškė Tuniso premjerui Hedi tų sportininkus dar lėktuvui su vilčių, kad įkaitai būtų paleisti
didatų pasirodymų, pasisakymų Nouira, kari Amerikai svarbi 122 sovietinės sportinės delega iki rinkimų, o ir po jų dar neaiš
ir pažadų, kolumnistas Rich ard Tuniso nepriklausomybė ir ne cijos nariais nenusileidus. New ku, ką gali sumanyti Irano vy
Reeves rašo, kad jei spaudai bū liečiamumas.
Yorke Kennedžio aerodromas riausybė.

Šiandien svarbus

pirminiai rinkimai

Rodezijos rinkimai

Irano įkaitai
dar nepaleidžiami

r

585-9500

PADĖTIS AFGANISTANE
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RAGINA PAREMTI
KOVĄ UŽ TEISES
Roma. — Grupė Italijoje gy
venančių Centro ir Rytų Euro
pos atstovų, jų tarpe lietuvis
prelatas Vincas Mincevičius,
paskelbė pareiškimą kviečiantį
italų visuomenę paremti Sovie
tų Sąjungoje ir jos valdomuose
kraštuose vedamą kovą už pa
grindinių žmogaus teisių bei
laisvių
apsaugojimą. Vakarų
pasaulio abejingumas nesiliaujantiem sovietų valdžios pasikė
sinimam prieš kilniausias žmo
giškąsias vertybes ir elementa
riausias žmogaus teises, pažymi
pareiškimo autoriai, tegali iš
šaukti Sovietų Sąjungoje tik
dar griežtesnę represinę poli
tiką.
Pareiškimo pradžioje prime
nami šie popiežiaus Jono Pau
liaus II pasakyti žodžiai: Mes
negalime neprisiminti tų mūsų
brolių, kurie yra teisiami, o kar
tais net pasmerkiami fizinei
arba pilietinei mirčiai vien dėl
to, jog išpažįsta savo tikėjimą.
Akademikas Andrei Sacharo
vas, rašo pareiškimo autoriai,
yra paskutinė ilgos persekiojimų
grandinės auka. Jis buvo suim
tas ir ištremtas dėl savo tikėji
mo, dėl tikėjimo laisvės idealų.
Akademikas Sacharovas visada
nepaliaujamai gynė dėl savo įsi
tikinimų persekiojamus žmo
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— Rumunijos ambasados tre
čiasis sekretorius Ion Horondinca pasiprašė Washingtone politi
nio prieglobsčio.
— V. Vokietijos žurnalas
“Der Spiegei” rašo, kad prezi
dentas Carteris prašė buvusį
kanclerį Willy Brandt padėti pa
gerinti Amerikos santykius su
Sovietų Sąjunga.
— Jugoslavijos prezidentas
Tito šalia inkstų negerovių dar
gavo plaučių uždegimą.
— Turkija pratęsė iki kovo
31 d. JAV karinių bazių susita
rimą. Derybos dėl pastovios su
tarties vyksta toliau.
— Indijoje sudužo karo avia
cijos lėktuvas, vežęs į prati
mus parašiutininkų dalinį, žuvo
46 kariškiai.
— Šen. Henry Jackson, sena
to energijos komiteto pirminin
kas, pasakė, kad gazolino kai
nos šiais metais gali pasiekti
2 dol. už galioną.

Islamabadas. — E Afganistano ateinančios žinios sako, jog
keturių dienų riaušėse sostinėje
Kabule žuvo šimtai žmonių. Par
duotuvės ir turgavietės uždary
tos, visame mieste girdisi šūviai.
Strefcuoja net valdininkai. Net
ir sovietų „Pravda“ sekmadienį
pripažino, kad Kabule vyksta su
kilimas, riaušės ir streikai, tačiau
kariuomenė ir milicija jau paėmu
si virių ir padėtį kontroliuojanti.
Žinios iš Indijos praneša, kad
sovietų kariuomenė sekmadienį
užblokavo tiltus per upę, kuri
skiria Kabulą į dvi dalis. Ypa
tingai sustiprinti pastatai, kuriuo
se yra sovietų ambasada ir kitos
rusų įstaigos. Miesto gatvės tuš
čios, viri jo skraido sovietų lėk
tuvai ir malūnsparniai.
Afganų šaltiniai Indijoje pa
skelbė, jog iš Sovietų Sąjungos i
Afganistaną buvo atvežti dviejų
Maskvos ligoninėje mirusių vy
riausybės narių kūnai. Vasario 7
d. valdančioje revoliucinėje tary
boje įvyko susišaudymas, kuria
me buvo sužeisti sultonas Kesh
tmand ir prezidento Karmalo bro
lis Baryari. Sovietų lėktuvas juos
išvežė į Maskvą gydyti, tačiau
jie nuo žaizdų mirė. Korespon
dentų klausinėjama Afganistano
ambasada Maskvoje
pripažino,
kad Keshtmand yra ligoninėje,
jis tačiau sveikstąs.
Į Vakarus išleisti sovietų disi
dentai Vladimirovas Bukovskis,
Leonidas Pliuše ir Nataša Gabanevskaja pasakė spaudai, jog jų
turimomis žiniomis, net Raudo
nosios armijos karių tarpe yra
daug nepritariančiųjų intervenci
jai Afganistane. Turimomis ži
niomis, sausio 9 d. buvo sušau
dyti 15-ka raudonarmiečių, atsi
sakiusių pakelti ginklą prieš mu
sulmonus Afganistano gyvento
jus. Po to įvykio sovietai pradėjo

— Meksikos policija išvarė
okupantus iš Danijos ir Belgijos
ambasadų. Žmonių aukų nebu
vo, beginklius užpuolikus iš
kraustė moterų policijos dali
nys.
__ Kandidatas į prezidentus
Ronald Reagan siūlo sumažinti
amerikiečių mokamus pajamų
mokesčius 10 nuoš. Tas padėtų
sumažinti ir infliaciją.

Atšaukė koncertus
— Sovietų vyriausybė atšaukė Milane numatytą lietuvio
vargonų virtuozo ir pianisto
Leopoldo Digrio vargonų muzi
kos rečitalį, kuriuo čia turėjo
būti užbaigtas sovietų solistų eurofestivalis. Festivalio organi
zatoriam telegrama iš Maskvos
buvo pranešta, jog Leopoldo
Digrio koncertas negali įvykti
dėl Italijoje susidariusios Sovie
tų Sąjungai nepalankios atmos
feros. Tais pačiais motyvais bu
vo taip pat panaikintas praėju
sią savaitę Milane numatytasis
ruso pianisto Pletnyovo rečita
lis. Iš Paryžiaus pranešama,
kad ir čia yra atšaukti Maskvos
Didžiojo Teatro lyrinio ansamb
lio koncertai. Spėjamą kad šie
koncertai buvo atšaukti dėl bai
mės, kad kai kurie ansamblių
dalyviai nepasirinktų laisvės
Vakaruose, kaip keli žymūs to ,
paties teatro baleto šokėjai.

Izraelis nubaudė
CBS korespondentą
Tel Avivas. — Izraelio vyriau
sybė atšaukė spaudos kreden
cialus amerikiečiui CBS kores
pondentui Dan Raviv, kuris pa
skelbė žinią jog Izraelis išban
dė netoli Pietų Afrikos krantų
atominę bombą Nors Izraelio
vyriausybė šią žinią paneigė,
korespondentui uždrausta dirbti
Izraelyje, nes jis sulaužęs Izrae
lio karinę cenzūrą ir paskelbęs
žinią iš Romos.

išvežti iš Afganistano tadžikus,
kirkizus, Afganistano kaiminys
tėję esančių respublikų kareivius
ir pakeitė juos iš toliau atveža
mais kareiviais.
Pakistane afganų „Islamo są
jungos“ pirmininkas prof. Rabbani paskelbė, kad artimiausiu lai
ku afganai sukilėliai sudarys lai
kiną Afganistano vyriausybę, ku
ri sustiprins kovą prieš Sovietų
Sąjungos okupacinę kariuomenę.
Iš Afganistano išvykę užsienie
čiai pasakoja, kad neramumus
Kabule pradėjo afganų kareiviai,
kurių mieste ir apylinkėse buvo
apie 8,000. Apie pusė tų kareivių
atsisakė panaudoti ginklą prieš
demonstruojančius žmones. Ta
da sovietų patarėjai įsakė nepa
klusnius kareivius nuginkluo
ti. Įvyko mūšiai, kuriuose žuvu
sių ir sužeistų gali būti apie 500.
Po to prasidėjo generalinis strei
kas.
Pakistano vyriausybė katego
riškai atmetė sovietų ir Afganis
tano vyriausybės tvirtinimus, kad
neramumus Kabule sukėlė Pakista
no agentai.

Egiptas atidarė
ambasadą Tel Avive
Tel Avivas. — Jeruzalėn at
vyko 23 Egipto diplomatai, ku
rie apsistojo Tel Avivo Hiltono
viešbutyje,
kur laikinai bus
Egipto ambasada. Šiandien Iz
raelio ambasadorius Kaire ir
Egipto-— Jeruzalėje įteiks savo
kredencialus.
Po santykių užmezgimo, kurį
pasmerkė daugelis arabų val
stybių, laukiama platesnių san
tykių užmezgimo. Kovo mėn.
turi atsidaryti tiesioginė lėktu
vų linija tarp Kairo ir Tel Avivo.
Baigiama tartis dėl kultūrinio
bendradarbiavimo ir prekybos.

Kennan pritaria
Kubos blokadai
Washingtonas — Pasižymėjęs
savo liberalinėmis, atoslūgį su
Sovietų Sąjunga remiančiomis
pažiūromis, buvęs ambasadorius
George Kennan nustebino klau
sytojus, kai jis CBS televizijos
“60 Minutes” programoje buvo
Dan Ratherio pakviestas pasi
sakyti dėl kandidato į preziden
tus Ronald Reagano siūlymo
paskelbti Kubai blokadą. Ken
nan pasakė, kad jis nedažnai
sutinka su Reaganu užsienio
politikos klausimuose, tačiau
šiuo klausimu, — Kubos atveju
— jis laiko Kubos blokadą logiškesniu atsakymu į sovietų
invaziją Afganistane, negu ki
tus atkirčius Maskvai. Jei Mas
kvai atrodė svarbu įsikišti į Af
ganistaną, tai atėjo laikas pa
klausti, o kaip mes galime pa
kęsti kaimyną, kuris už kelių
šimtų mylių yra sovietų karinis
sąjungininkas. Apie Kubą rei
kėtų rimtai pamąstyti, pareiškė
Kennan.

— Romoje įvyko komunisti
nio jaunimo riaušės, buvo degi
nami autobusai, daužomi langai.
Italų policija suėmė du Raudo
nosios Brigados narius, ieško
mus nuo 1978 m. gegužės mėn.
KALENDORflS
1960 m. Olimpinių žiemos žaidynių
Vasario 26 d.: Aleksandras,
medaliai: aukso, sidabro ir bronzos,
kuriais buvo apdovanoti laimėtojai. Izabelė, Jogintaa, Jorūnė.
Daugiausia medalių surinko Rytų Vo
Vasario 27 d.: Fortūnatas,
kietijos sportininkai. Auksiniai me
Vilana, Ginvilas, Vilmantė.
daliai, užsakyti Tiflany bendrovėje
Saulė teka 6:32, leidžiasi 5:36.
New Yorke dar 1978 m. kovo mėn.,
kainavo komitetui po 255 dol., nes
ORAS
auksas tada buvo daug pigesnis. MeSaulėta, šalčiau, temperatūra
dalyje yra 8 gramai 22 karatų aukso.
dieną 26 L, naktį 16 L
T ikint daug _ sidabras
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DRAUGAS, antradienis, 1980 m. vasario mėn. 26 d.

KELIAS Į SVEIKATĄ
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NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS
JONAS ADOMAVIČIUS, ML D.
Garfield BlvtL, Chicago, IL 60636
-------
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PROSTATOS OPERACIJOS IR JŲ
KOMKJKACIJOS
Nekaltinkime chirurgo
dėl susikomplikavusios ope
racijos: net geriausio chirurgo darbai susilaukia
iki 10 nroc. komplikacijų.

•**7

Mediciniška tiesa

Dd šiandien dar nėra žinomas patenkinantis mediciniškas
■ii. (ne chirurgiškas) gerybinis pro*
,o. statos padidėjimo (benign proV/ static hyperplasia) gydymas. Ne
žinoma prostatos gerybinio pa.vi didėjimo priežastis, taigi nežino*
mas ir tokio padidėjimo sėkmingas neoperuojant tvarkymas. To
dėl neprašykime gydytojo vaistu
ar kitokiu priemonių gerybiniam
prostatos padidėjimo gydymui.
Žinokime, kad tokios prostatos
dabartinis tvarkymas yra išimti*
11 nai chirurgiškas: reikia operuo***<■ ti— išimti prostatoje esamą gu1 e’ zą (gerybinę adenomą), kuris už"""j spaudžia šlapumo lataką (uret
rą). Išimant prostatoje esamą
guzą (adenomą) paliekamas tik
ro prostatos audinio plonas pakraštys — guzas suvarė prostatos
<«« audinius į šonus. Tas plonas pro.jsu statos audinio sluoksnis kartais
esti tiek suspaustas, kad vien tik
prostatos kapsulė (išorinis pro
statos apvalkalas) tėra palikusi.
Dažniausiai tas plonas prostatos
audinio sluoksnis ir kapsulė pa
lieka neišimta prostatą operuo
jant. Tik prostatos džiovos (tu
berkuliozės —TB) atveju bei vė
žiui esant prostatoje — ji esti ra
dikaliai išimama (radical prostatectomy). Tada prašalinama
avisa prostata su jos kapsule.
Prostatos operavimo keliai

Operuojant prostatą chirurgas
eina prie jo$ vienu iš keturių ga
limų kelių. 1. Per varpos kana
lą (uretrą) transurethral prostatectomy — TU-P), 2. Virš gėditT kaulio esančio pilvo apačioje (gė
X dikaulis vadinasi pubis, suprapu“X bic prostatectomy), 3. Žemiau
gėdikaulio (retropubic prosta tec
tomy), 4. Per šakumą einant
.(šakumas vadinasi perineum).
Kuriuo iš keturių kelių pro*V^stata operuojama priklauso nuo
* " dviejų dalykų:
prostatos padidėjimo dydžio ir paties chirurgo
pasirinkimo pagal savo įgudimą.
* Todėl neprašykime urologo, kad
jis mus operuotų vienu ar kitu
keliu eidamas, sakysim operuoti
per varpos kanalą, o ne per vir
šų pilvo apačioje. Palikime visą
reikalą chirurgui nuspręsti, jei
«, juo pasitikime — jei ji pasirin
kome savo prostatos tvarkytoju.
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Operacijos komplikacijos
'
•*
Nė viena operacija nėra visekai saugi nuo komplikacijų.
Taip yra ir su prostatos operavimu. Gerybinę prostatą operuojant susilaukiama sekančių kom
plikacijų. Dažniausiai pasitai
kančios komplikacijos būna pen
kios sekančiu dažnumu: 1. Krau
javimas (hemorrhage) — ma
žiau negu 5. procentai visų operuotųjų dėl gerybinės prostatos;
2. Atbulinis (ne laukan per var
pos kanalą, bet į šlapumo pūs*
lę) sėklos tekėjimas (retrograde
ejaculation) — 60 procentų vi
sų dėl minėtos priežasties operuo
tųjų. 3. Susiaurėjimas iš šlapumo pūslės einančio kanalo —
uretros — mažiau negu du pro
centai; 4. Kiaušinėlio priedelio
(epididymis) uždegimas (epididymitis) — mažiau negu trys pro
centai; 5. šlapumo nesulaikymas
(urinary incontinence) — trys
procentai.

,

Varpos sustangrėjimo pajėgumas (erectile potency) retai kada,
dažniausiai niekada nebūna sumažinamas po nevisiško prosta
tos prašalinimo operacijos (subtotal prosta tectomy). Čia įsidė

t

mėtina vienas labai svarbus fak
tas visiems vyrams. Jei vyras yra
tikrai lytiniai pajėgus prieš ope
raciją prostatos — jis toks palieka
ir po prostatos operacijos. Jei
priešingai — jis nėra minėtai ak
tyvus, tai nėra jokios galimybės,
jog toks vyras po prostatos opera
cijos pasikeis į lytiškai pajėgųjį.
Todėl reikia prieš kiekvieną ope
raciją surinkti — išklausinėti ir

aišku
kiekvienam,
kad
ne
chirurgas čia kaltas, bet visos ap
linkybės kurioms esant reikia pa
cientą operuoti.
Todėl nė vienas vyriškis ne
kaltinkime operatoriaus ir neimkime lyginti vieno paciento po
operacijos stovį su kito taip ope
ruoto stoviu. Sakysim, vieną
prostatiką operavo gydytojas Jo
nas, kitą — gyd. Petras. Jono
operuotasis jokios komplikacijos
neapturėjo — jis neįėjo į minė
tas komplikacijas gaunančiųjų
skaičių. O gyd. Petro operuotasis
susilaukė komplikacijos, sakysim
tokio kraujavimo, kad jo šlapu
mo pūslė prisipildė pilna kraujo.
Tas sukėlė didelius skausmus —
reikėjo kraujo krešulius prašalin
ti iš šlapumo pūslės ir sustabdy
ti kraujavimą iš operuotos vie
tos. Tai sudarė pacientui daug
vargo, o gydytojui daug rūpesčio.
Ir kas dėl to kaltas? Daugelis ap
linkybių, tik ne gydytojas ir ne
pacientas. Mat, vieno prostata yra
savitai padidėjus, vieno paciento
kraujas yra savitai pajėgus krešė
ti. Taip pat ir kiti organai kiek
vieno paciento esti savitai sveiki.
Dar ir kitos aplinkybės čia prisi
deda, taip ir gaunas tam tikras
procentas komplikacijų po minė
tos, o taip pat ir kiekvienos opera
cijos. Būkime išmintingi ir su
tikime, kad komplikacijų nesu
lauksime, jei nesioperuosime —
tada be laiko mirsime. Tai bus
apturėta didžiausia komplikacija
— dargi be operavimo.

Po operacijos reikia lankyti
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urologą
Howardo universiteto profesorius urologas George W. Jonės, M. D.
Neapsileiskime pooperacinia
Jo žinioje prostatikai po operacijos me laikotarpyje. Pildykime uro
susilaukia mažiau negu 2 nuoš. kom
logo nurodymus visu šimtu pro
plikacijų.
centų. Mat, po gerybinės prosta
nustatyti vyro lytinį pajėgumą, tos operacijos pacientas būna gy
surenkant lytiniu reikalu medi dytojo priežiūroje 2 — 3 mėne
cinišką istoriją. Toks darbas turi sius. Toks sekimas urologo pirebūti kiekvieno gydytojo atlieka žiūroje esant esti reikalingas už
mas pirm negu jis bet ką mėgins tikrinimui, ar buvęs uždegimas
visiškai pranyko. Tada urologas
daryti savo pacientui.
siunčia tokį pacientą pas jo nuo
Pirm negu gydytojas mėgina latinį gydytoją idant pastarasis
instrumentais tirti, ar operuoti toliau sektų pacientą ir padėtų
.pacientą, jis surenka minėtą ly pacientai už akių užbėgti
V1SO"
ties reikalu medicinišką istoriją. kiems netikėtumams.
Tas darbas atliekamas todėl, kad
Išvada. Nuodugniai pažinki
išvengus neteisėto ir neteisingo
gydytojo kaltinimo (net teismuo me prostatos reikalus, tik tada
se) dėl tariamos gydytojo kaltės pajėgsime tinkamai savo prosta
dėl sumažėjimo lyties reikaluo tos reikalus gydytojui padedant
se pajėgumo, kurio nebuvo prieš tvarkytis. Net pajėgiausias gydy
operaciją — todėl neatsirado ir tojas nepajėgia pacientui daug
po operacijos. Gyvename tokia gero suteikti, jei pacientas eina
me krašte, kur ne retas pacien savais nesveikatos keliais ir ne
tas gydytojui yra vilkas. Nuo to paiso gydytojo nurodymų. To
kių vilkų gydytojas turi apsi kie savamoksliai daugiausia nu
ginti tinkamai atlikdamas savas kenčia, nes jie vos raidžių medi
ciniškų palaižę, jau tariasi la
pareigas.
Naujausi duomenys liečią kom bai daug žiną. Girdi, giminaitė
plikacijų dažnumą, gauti iš Ho dirba ligoninėje ir ji pataria taip
vardo universiteto ligoninės, per ir taip elgtis. O ką gydytojas uro
DĖMESIO KNYGŲ MYLĖTOJAMS!
žiūrėjus 701 paciento operuoto logas nurodo prostatikui — kar
dėl gerybinio prostatos padidėji tais toks mokslinčius nekreipia
PIRMUS AR ASTRAS SĄRASAS KNYGŲ — TAI
mo ligos istorijas. Dažniausios dėmesio. Taip ir apleidžiamas svei
minėtos komplikacijos toje ligo
PUIKI IR NEBRANGI DOVANA BET KUBU PROGA
ninėje dėl prostatos gerybinio pa
didėjimo operuotiems pasitaikė
mažiau kaip du procentai. Taip
pat ir mirtingumas po minėtos
operacijos buvo mažesnis už pu
sę procento. Ta ligoninė randa
Užsakydami ar pirkdami visas kartu žemiau išvardintas knygas
si Washington, D. G Jos urologi
te tik $10.00 ir $2.00 už persiuntimą. Normali knygų vertė $30.00.
nio skyriaus vedėjas yra juodu
Siuntinys No. I
d
.
j
kas profesorius George W. Jonės.
Dabartiniu laiku ir kitose ligoni
ANGLŲ NOVELE. Sudarė Povilas Gaučys. Anglų ražytojų norelių
nėse dėl minėtos operacijos kom
antotagiia. 480 psl.
.
.
' ,
plikacijų dažnumas yra žymiai
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE. Sudarė PovHai Gaučys. Lotynų
sumažėjęs. Amerikos rašytojų novelių antologija. 480 post
VYSK. P. P. BUČIO ATSIMINIMAI. Surašė prof. Z. Ivinskis. Reda
Prostata gali po operacijos
gavo J. Vaišnora, MIC. I ir n dalia. Dvi knygos. 580 pud.
vėl ataugti
PIRMASIS RŪPESTIS. Jurgis Jankus. Velnio taria, žmogus ir iuo ir
Sveiko, skanaus lietuviško maisto
kitos novelės. 213 puaL
Kadangi dėl gerybinio prosta
gamintoja Alvudo parengimuose Ma
DABARTIES SUTEMOSE. Bronius Zumeris, žvilgsnis 1 mūsų laiko
tos padidėjimo (benign prostatic rija Bosienė.
tarpio žaizdas ir skaudulius. 187 pusL
hyperplasia)
prašalinamas šla
Nootr. M. Nagi*
BREKSMES NAŠTA Jurgis Gliaudą. Raminas. 384 puaL
pumo latako užsikimšimas —
prostatoje esąs auglys (adeno- katon kelias dėl į medicinišką
Siuntinys No. 2
matous growth), o paliekama tik purvą vedančio takelio. Ačiū mū
Knygų originali kaina $25.00. Pardavimo kaina su per siuntiniu taip pat
roji prostata (likąs suspaustas pro sų senoliams taip gražiai mus pa
$12.00.
statos audinys), tai vėl apturėji tarlėse patarusiems elgtis išmin
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Sudarė dr. Jonas Balys. 230 pust.
mas prostatizmo (nusiskundimų tingai — neapleisti kelio dėl ta
PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI I (L F. M. Dostojevskis. 205 pusi.
šlapinimosi sunkumais kaip ir kelio. Taip ir visiems vyrams lin
prieš operaciją turėtų) gali gau kėtina elgtis visuose, įskaitant ir
PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI U d. F. M. Dostojevskis. 290 pusi.
tis laikotarpyje nuo trijų iki prostatos negerumų reikaluose.
MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE. Vysk. V. Brizgys. 142 puaL
penkiolikos metų. Toks sugrįži Daugiau apie tai kitą kartą.
PRAGARO VYRESNYSIS. Vytautas Volertas. Premijuotas romanas.
mas nusiskundimų šlapinimosi
273 pusi.
reikale po prostatos gerybinio pa
SŪNUS PALAIDŪNAS. Pulton J. Sheen, 174 pmL
didėjimo operacijos pasitaiko nuo
AIDAI IR ŠEŠĖLIAI. Vacys Kavaliūnas. Premijuotas romanas. 234 pusi.
MUDING4 PITARIMJĮ
šešių iki dešimties
procentų.
ĮGYVENDINK —
Uieakymus siųsti:
Taigi, net kas dešimtam minėtai !
operuotiems gali vėl gautis nege
DRAUGAS, 454fi W. «Srd 8c, CMeago, IL
rumai tokie, kokie jie buvo prieš
BUnoJaus gyventojai dar prideda prideda 80 ct. valstijos
prostatą operuojant Dabar bus
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Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. ir penktad.
3 iki 7 v. p., p. Tik susitarus.

• Telef. - 282-4422

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Dr. ROMAS PETKUS

Tel. — BE 3-5893

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO. WABASH AVĖ.
4200 NO. CENTRAL AVĖ.
Valandos pagal susitarimą.

Specialybė Akių ligos
3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. — PR 8-2220

DR. JANINA JAKSEViCiUS
r,(.ixt( h

JOKS A

VAIKŲ LIGOS
2656 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

'

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
6132 S. Kedzie Avė Chicago
WA 5-26/0 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"

2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUYIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
Vai. antr. 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak.

Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS
Tel. - GR 6-0617
6958 S. Talman Avė.

įstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA

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

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA
2659 W. 59 St. Chicago
476-2112

Vai. pagal susitarimą Pirm., antr, treč.
ketv 10 iki 6 vai. Seštad 10 iki 1 vai.

Ofiso tel. HE 4-2123. namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 West 71*t Street
Vai pirm . antrad . ketv ir penktad 2-5 ir
6-7 — iš anksto susitarus.

Ofs tel 586 3166: namų 381-3772

DR. PETRAS 2LI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 West 63rd Street
Vai: pirm., antr. ketv ir penkt
2-7) šeštadieniais pagal susitarime.
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Politika, ekonomija,

GRŪDAI IR EILĖRAŠČIAI
Amerikiečiai skundžiasi, kad vi
sur per daug muzikos. Žmogus nori
kiek ir ramybės. Esą nueini i krau
tuvę — groja, gydytojo laukiama
jame groja, svetainėse ir alinėse sto
vi grojamosios masinos, ir žmogus
turi klausytis muzikos, kokia gal pa
tinka tik svečiui, kuris, įmetęs į
masiną pinigą tą muziką pasirinko.
Groja salėse, aikštėse, kaimynų kie
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muose, net ir tada, kai tu norėtum
pailsėti, šiame skunde gal ir yra kiek
tiesos, gal kitur ir batų galima ap
sieiti be muzikos, bet visa Si muzika
išplaukia ne iš valstybės noro sa
vo piliečius 'palinksminti ar, kaip
Hitlerio metais, nustatyti kovai, bet
iŠ privačios iniciatyvos.
Sovietų Sąjungoje ne tik muzika,
bet ir visa poezija yra užsakoma. Tos
poezijos ten yra labai gausu, žmo
nėms nori ar nenori ji grūdama ne
dėl poezijos meilės, bet kad poezija
padėtų plakti žmogų, palaikytų dik
tatūrą, keltų darbininko nuotaiką
arba nustatytų prieš kapitalistus.
Tokia yra poezijos užduotis už ge
ležinės uždangos. Ir tie, kurie patys
nori ten siųsti ar jau išsiuntė savo
rinkinius, jau įsitikino, išmesdami iš
tų rinkinių patriotinės ir religinės te
mos kūrybą.

Pavergtoje Lietuvoje per daug ei
lių. nes ten rašoma Vietnamo karui
pasmerkti ir Afganistano liaudžiai
sustiprinti eilėraščiai, buvo rašomi
visada, kada tik kur nors žengė
komunistinis batas nešdamas prie
spaudą. Netenka manyti, kad bui
tinė eilėdara jau taip visiems
•o
pavergtuose kraštuose patinka.
Atsiranda asmenų, kurie išdrįsta
prieštarauti vardan savikritikos jų
pasisakymai praleidžiami sovie
tinėje spaudoje. Pavyzdžiui poetas
A Dubulskis savo knygoje “Basas
Pegasas” rašo: “Knygose — eilės.
Laikraščiuose — eilės, Automobi
liams ir butams eilės. Kur žvelgsi —
poezija, poezija. Peilis”.
Kaip matome, čia poetas pasijuo
kia ne tikišpoezijos, bet ir iš eilių, su
. 4 *■—r“ *■* T* • plakdamas*- eilėraščius su eilėmis
prie krautuvių. Čia žodžių žaidimas,
tačiau jis komunistiniam pasauliui
labai reikšmingas, nes visur, kur tik
pasisuksi, buitinė poezija, visur bui
tiniai, dalykiniai eilėraščiai.
Tai labai suprantama, nes, kai ge
rų daiktų nėra, tai visus trūkumus
turi užpildyti poezija, kai trūksta to
ar kito, tai visur turi būti eiliuojama,
pakiliai kalbama, supoetinama, kad
būtų maždaug taip, kaip toj dainoj,
kur sakoma, kad niekur taip laisvai
ne-alsuoja žmogus, kaip Sovietų
Sąjungoj. O taip dainuojama todėl,
kad komunistiniame krašte trūksta
oro, kad trūksta daiktų, kad trūksta
ne tik geros nuotaikos, bet ir papraščiausios šypsenos, kad trūksta įvai
rių smulkmenų, tik netrūksta pa
trankų ir poezijos.
Kadangi žodžių apstu, tai Sovietų
Rusijos poetai nutarė vietoj ameri
kiečių grūdų aruodus užpildyti poe
zija.

Nors Maskva niekad nesigyrė sa
vo gyventojams, kad ji perka grū
dus Amerikoje ir kitur, niekas to per
daug ir šiaip pasaulyje negarsino,
nes prekyba vyksta visose srityse ir
niekas dėl to per daug galvos ne
suka. Bet kai Amerika atsisakė par
duoti 17 mil. metrinių tonų grūdų,
buvo apie tai paskelbta pasauliui ir

Moderni technologija įgalino rusus apsiginkluoti

Maskva to nebegalėjo nuslėpti. Ir
staiga pasipylė atsakymai, išsisu
kinėjimai ir'gąsdinimai, kad toks
grūdų sulaikymas veda Ameriką
prie bankroto. Pasirodė Sovietų
laikraščiuose
karikatūros,
kur
amerikietis farmeris alpsta iš bai
mės, ką jis darys, kai nebebus su
Maskva prekybos, pasirodė pieši
niai, kuriuose vaizduojamas nus
mukęs doleris. Na, ir, žinoma, tuoj į
grūdų reikalą buvo įjungta ir poe
zija. Ir štai, poetas Oleg Scestinsky
“Ogoniok” žurnale įdėjo eilėraš
tį: “Mes apseisime be jūsų”, kurį dėl
linksmumo
paskelbė
pasauliui
“Associated Press” agentūra, išver
tusi angliškai. Tame eilėraštyje, ku
rį verčiame iš minėtos agentūros per
teikto teksto anglų kalba, poetas
sako: “Tortingos Amerikos mintys,
naivios ir piktos, lyg nuo javų nekrovimo laivuos mūsų pilvai pradėtų
gurgėti. Supyko, sumišo, kongreso
vyrai, bet trumpai ir tiesiai paklau
siu: ar galiu mano brolius Kabule
parduoti už kepalą Teksaso duonos?
Melskis, Jim Carteri, melskis, kad
tavo toks kraštas didingas nesu
silauktų atgal šimteriopai velniško
likimo smūgių”. Šiuose trijuose pos
muose grasoma Amerikai ir aiš
kinama, kad Maskva negali išduoti
afganistaniečio, tačiau, kaip jau
pasirodo, Maskva ne tik išduoda
afganistanietį, bet ir jį žudo.
Toliau poetas taip pila savo poezi
ją į nenupirktų grūdų aruodus ir taip
maitina tarybinius žmones: “Dan
guje saulė tebešviečia, pavasaris vi
sai jau arti, mums tai reiškia į darbą
atgal, prie plūgo, prie sėjos, piūties.
Nuo Bresto iki Vladivostoko mums
aiški kryptis, kuria einama, nors il
ga kelionė mus laukia, tačiau be ta
vęs mes apsiesim”.
Kaip matome, poetams prisi
pažįsta, kad ne viskas yra taip jau
gerai, bet tikina, kad Sov. Rusija be
Amerikos apseis. Ir suprantama,
kad apseis, kaip apsėjo ir seniau,
kad dešimtis milijonų išmarino ba
du.
Sovietų Rusijoj poezija reikalinga
ne tik Vietnamo ar Etiopijos karui
vesti, bet taip pat ir aruodams pri
pildyti. Eilėraščiai ir eilės yra neat
skiriama sovietinio ūkio dalis, kad
eilėje pavargęs žmogus galėtų pasi
guosti eilėmis. Kai kurie Lietuvos
kritikai jau yra pasiskundę, kad poe
tai į savo rinkinius sudeda Vietna
mo karo tematika parašytus eilėraš
čius, esą, karas jau baigėsi ir nebėra
ko ten daug rašyti. Bet šie duoniniai
eilėraščiai išsilaikys gerokai ilgiau,
nes duonos klausimas Sov. Rusijoj
buvo aktualus nuo pat revoliucijos
pradžios.
Mes lietuviai jau esam pripratę
prie visokiausių Sov. Rusijos ir jos
užgrobtų kraštų propagandinių ėji
mų, bet amerikiečiams eilėraštis apie grūdus, kuriame poetas tiesiog
atsako Amerikos prezidentui, buvo
naujiena ir todėl eilėraštis atsi
dūrė daugelyje Amerikos laikraš
čių. Šis eilėraštis turi daugiau reikš
mės, negu tik tos Associated Press
agentūros paskelbtas eilutės, nes jis
liudija ne tik, kad trūksta duonos, ne
tik, kad reikia rūpintis Afganistano
okupacija, bet liudija, kad poezija tu
ri tarnauti ir grūdų prekybai. Žino
ma, atsiras teigiančių, kad reikia
atskirti poeziją nuo prekybos, bet
greičiau atskirsi pelus nuo grūdų, ne
gu Sov. Rusijoj atskirsi poeziją nuo
politikos.

Al. B

Spaudoj ir gyvenime

AMERIKOS UŽSIENIO POLITIKA
Visai neseniai buvo sunku įpiršti ame
rikiečių spaudai informaciją, rodančią
Sovietų tikrąjį veidą. Detentės iliuzija
reikalavo viską užglostyti, blogumus
nutylėti, jų nematyti. Po Afganistano ir
Irano įvykių ta pati spauda rašo taip,
kad būtų galima straipsnius pasirašyti,
nekeičiant nė vienos raidės. Štai ištrau
ko* iš Vermont Royster straipsnio, tū
pusio “Wall Street Jounal” vasario 6 d.
“Pozityvioji krizė* pusė.”
Krizė ne visada yra baisus dalykas.
Geriau, jei ji įvyksta anksčiau negu vė
lai, kada pasitaisymo galimumai ma
žesni.
Nėra reikalo nematyti pavojų, ku
riuo* rodo naujausioji Sovietų agresija.
Dabar net didžiausi trumparegiai mato,
kad Sovietai neboja jokių tarptautinių
įsipareigojimų ar dorų žmonių nuomo
nė*. Jų tankams netrukdo jokio* žmo
nių teisė* ar civilizuoto pasaulio taisyk-

lės. Jei kas iš jų pačių žmonių
protestuoja, jie nutildomi be skrupulų.
Daugiau praktiška išdava yra ameri
kiečių visuomenė* ir politinių vadų pa
žiūros į tauto* gynybą pakitimas. Prezi
dentą* Carteris, atėjęs į valdžią su
nusiginklavimo pažadais ir tikrai
sumažinę* kai kuria* gynybos dalis,
apsigręžė ir nebegali realybės ignoruoti.
Pasikeitė ir viešoji nuotaika. Sovietai
matomi kaip priešai, kurie gerbia tik
karinę jėgą. Tačiau Afganistano už
puolimas taip pat atidengė, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės, didžiausia
pasaulio jėga, šiuo metu yra beveik be
jėgės atsikirsti. Šūkaujama piktai ir gar
siai, nes tai maždaug viskas, kas įma
noma. Pasitraukimas iš olimpinių
žaidimų negali atsverti Sovietų militarinio stiprumo.

Jei ūkinės sankcijas taip pat negalipaštokui ggllfejft

keisti-Soviefci

Gal keistokai skamba, kad
Amerika netiesiogiai būtų prisi
dėjusi prie Sovietų Sąjungos .į
Aganistaną invazijos, kuri sukėlė
tiek daug įtampos Baltuosiuose rū
muose, privertė prezidentą paskelb
ti vadinamą Carterio doktriną arba
pažadą priešintis tolimesniam So
vietų veržimruisi į Persijos įlanką pa
naudojant net karinę jėgą. Carterio
doktrinos terminas jau įsitvirtino
politiniame žodyne ir pilietybę gavo
su Afganistano įvykiais, kurių eg
zaminus padėjo išlaikyti tas pats
prezidentas, spaudžiamas net di
džiųjų biznio bendrovių.
Surankioti iš spaudos duomenys
kalba, kad sovietinės Rusijos
sunkvežimiai ir transportiniai lėktu
vai prieš Kalėdas atgabenę raudon
armiečius į Afganistano sostinę Ka
bulą, buvo pagaminti pagal
amerikietiškus modelius, net pa
naudojant naujausius išradimus ir
technologinius patobulinimus.

Technologinių reikmenų

pardavimas
Dar prieš Afganistano invaziją
prezidentas, nekreipdamas dėmesio
į kai kurių kongresmanų ir sena
torių kritiką, pasirašė leidimą par
duoti Maskvai už 144 milijonus dol.
labai aukštos vertės ir dideles tech
nologines kvalifikacijas turinčius
įrankius naftos ieškojimui ir giliųjų
šulinių gręžimui grąžtus ir jų gami
nimui mašinas. Jų pardavimui la
bai priešinosi šen. H. Jackson ir
Valstybės saugumo taryba, perspėdami prezidentą, kad šios maši
nos gali būti panaudotos kitiems
tikslams — gaminti prieštankinę
amuniciją ir pan. Iškilus stipriam
pasipriešinimui, prezidentas sudarė
reikalui ištirti komisiją, pakvies
damas jai vadovauti Fred Bucy,
Texas Instruments korporacijos pre
zidentą. Komisija ištyrinėjusi visą
reikalą patarė prezidentui susilai
kyti nuo leidimo parduoti šiuos reik
menis Sovietų Sąjungai. Bet Krem-

P.1NDREIKA
liaus
agentams
padidinus
spaudimą, leidimas parduoti buvo
pasirašytas ir leista šiuos reikmenis
išgabenti į Maskvą.
Dr. Gosticko pranešimu sovietinė
Rusija pradėjo palaipsniui supir
kinėti iš amerikiečių firmų gami
nančių plačialiemenius transporto
lėktuvus, dalis. Iš pradžių Sovietai
pradėjo supirkinėti nereikšmingas
dalis. Vėliau jau pradėjo užsakinėti
įvairesnes, kol galų gale patys pa«
jėgė iš šių dalių pastatyti moder
nišką transporto lėktuvą, panau
dodami jį kariuomenės permetimui į
Afganistaną.

Kaip Kremlius gavo

techninių žinių
Dalių lėktuvui pirkimas Krem
liaus buvo gudriai suplanuotas ir jų
pirkimui agentai labai gerai paruoš
ti. Jie lengvai įsipiršo į jas gaminan
čias įmones, lyg norėdami geriau
susipažinti su perkamomis pre
kėmis. Įmonių vadovybei nieko blo
go neįtariant, jie nuoširdžiai buvo
supažindinti su jų gamyba. Agentų
tikslas buvo nustatyti, iš kokių
metalo lydinių yra gaminamos da
lys, kad Maskvos pagaminti lėktu
vai atitiktų amerikietiškas kvalifi
kacijas ir būtų galima išvystyti
masinę gamybą. Atsiųstieji
Maskvos pirkliai dėvėjo specialiai
pagamintus batus, kurių paduose
buvo įmontuoti magnetai prie kurių
prikibo metalo dulkelės. Iš surinktų
dulkelių Sovietų Sąjungos chemikai

krizės? Pirmiausia, tai iliuzijų sunai
kinimas apie Sovietų Sąjungą ir komu
nizmą.
Po Jaltos, Postdamo, Berlyno sienos,
Vengrijos, Čekoslovakijos ir Kubos pa
vyzdžių naujos pamokos turėjo būti
nebereikalingos, bet lengvatikiams jų
neužteko. Atrodo, kad, jei Kremlius ko
nors bijo, tai nėra Amerikos sankcijos ir
šūkavimai, o Amerikos sukrėtimas iš pa
togaus sėdėjimo. Kremlius žino, kad
Amerika nėra bejėgė ginti savo intere
sus, jei pasiryžta. Vis dėlto Amerika nė
ra lengvai pažadinama — ji buvo už
klupta abiejų pasaulinių karų
nepasiruošusi.
Nereikėtų stebėtis, jei rusai stengsis
aliarmo jausmus nuslopinti. Įtvirtinę
sau paklusnią valdžią Afganistane, jie
gali atitraukti kariuomenę susitaikymo
ženklam Lieka klausimas, ar Amerika ir
jos vadai, įskaitant geriausius ir protin
giausius, vėl neatkris į patogumo bū
seną, kai Sovietai galės ruoštis tolimes
niems užgrobimams.

J.A.V.

jau lengvai galėjo nustatyti metalo
lydinį ir be didelio vargo pradėti lėk
tuvų gamybą.
Šarvuoti sunkvežimiai ir kiti gink
lai gaminami Gorkio mieste, į kurį
dabar yra ištremtas Sacharovas, bet
užsieniečiams įvažiuoti į Gorkį nelei
džiama. Prie automobilių pramonės
išvystimo labai daug prisidėjo For
do kompanija, įrengdama moder
niškas jų gaminimui mašinas, aprū
pindama modeliais ir brėžiniais.
Ant pagamintų sunkvežimių šar
vus uždėti jau sugebėjo patys rusai ir
juos paleido į Afganistaną.
Amerikiečiai didžiuojasi
povandeniniais laivais Trident kla
sės, kuriuose yra įruošta supermodemiški kitų laivų sekimo apa
ratai. Šiuos aparatus jau sugebėjo
įsigyti ir Sovietų Sąjunga iš
Geospace korporacijos ir Litton ga
myklų. Šie aparatai labai daug
pagelbės jiems besiveržiant prie Bermuzo sąsiaurio ir-kontrolės naftos
tiekimo kelių.

. Savęs apgaudinėjimas
Prezidentas ilgai delsė duoti suti
kimą parduoti Kremliui Sperry
Rand Univac 1100-10 C kompiuterį,
dėl kurio įsigijimo Maskva net porą
metų sugaišo vesdama derybas.
Pagaliau rusams pavyko įtikinti
JAV vyriausybę, kad kompiuteris
būtinai reikalingas Maskvos sporto
olimpiadai sportinių įvykių apskai
čiavimui ir greitesniam žinių perda
vimui su pažadu, kad jis tik šiam rei
kalui tebus panaudotas. Tai atsitiko
dar prieš olimpiados boikoto paskel
bimą. Jį gavę Sovietai tuojau jį pa

naudojo “Backfire” bombonešio apšaudomo
lauko tikslumui'
apskaičiuoti.
Iš šių pavyzdžių matome, kad So
vietų Sąjunga besiruošdama Afga
nistano invazijai susilaukė nema
žos pagalbos iš Amerikos.
Užtat dažnai susilaukia JAV pre
zidentai, dalyvaudami svarbiuose
tarptautinės reikšmės turinčiuose
susitarimuose, iš Leonido Brežnevo
jausmingų išpuolių, ar tai G. Fordas
pasirašydamas Helsinkio bai
giamąjį aktą, palikdamas karo gro
bį ir 150 milijonų žmonių, kartu ir
Pabaltijo valstybes komunizmo ver
gijai, ar J. Carteris Vienoje pasi
rašydamas SALT II susitarimą,
susilaukęs Judo pabučiavimo. Da
bar Brežnevas gal apkabintų pre
zidentą meškos glėbiu, reikšdamas
padėką užimant Afganistaną.
Dabar ateitų eilė Amerikos prezi
dentui pabučiuoti ayatollą už įkaitų
paleidimą, jeigu Sovietų Sąjunga iš
trauktų savo armiją iš Afganistano,
gal ir Brežnevą. Aišku, kad JAV
spauda pradėtų liaupsinti Maskvą,
jog ji tikrai trokštanti taikos, Edv.
Kennedy būtų teisus, kad reikia sus
tabdyti
apsiginklavimą,
sporti
ninkus siųsti į Maskvos olimpiadą ir
t.t. Kaip greitai Amerika užmiršta
komunistų nusikaltimus.

—

Popiežius Jonas Paulius II

atskirose privačiose audiencijose
priėmė Jėzuitų vienuolijos vyriausiąjį
vadovą kunigą Arrupe, Dominikos
respublikos ambasadorių ir Kanados
parlamento pirmininką.

— Atskiroje privačioje audiencijoje
Jonas Paulius II priėmė Italijos senato
pirmininką Amintore Fanfani su šeima

JAV-bių krašto gynybos sekretorius Harold Brown, nuvykęs į komunistinę Kiniją, apžiūri kiniečių pagamintą'

tanką. Kalbame apie glaudesnį Amerikos—Kinijos bendravimą ir net karinę sąjungą.

žįstamą, buvusį Kud. Naumiesčio saugumo po
licijos viršininką Surblį, dabar tas pareigas
einantį Prienuose. Jis mane apkvietė užeiti į
vietos restoraną pasistiprinti, pasikalbėti. Ten
atradau du senus pažįstamus iš Balbieriškio.
Na, ir prasidėjo vėl vaišės. Artinosi jau ir va
Atsiminimai 7
karas. Jiems padedant, suradau sunkvežimį,
važiuojant į Alytų. Atsisveikinęs su savo mie
FELIKSAS PEMPĖ
lais pažįstamais iš Prienų išvažiavau.
Pravažiavę Birštoną tuojau pasiekėme plen
tą, einantį nuo Alytaus pro Jiezną (mano tėviš
kę) į Kaišedoriu8. Pavažiavęs tuo plentu apie 1
33
km Alytaus link atsiradau prie mano brolio
Vlado gyvenvietės. Paprašiau sunkvežimio vai
Įėjusios kambarin ir mane pamačiusios, tie ruotoją sustoti. Sustojo. Išlipęs ir su juo atsis
siog sustingo iš nustebimo, nes visai to nesi veikinęs nuėjau pas brolį. Atėjęs atradau jį su
tikėjo. Po trumpo pasikalbėjimo tuoj ėmė vaka šeima vakarienę bevalgančius. Mane tarpdury
rienę ruošti. Paruošusios puikią lietuviško pamatęs sušuko: “Feliksas! Ar tai tu?!” Ir visi jo
skonio vakarienę, pakvietė į ją ir savo kaimy šeimos nariai mane apsupę pradėjo sveikinti ir
nus vyrą su žmona, gyvenančius tame pat na pro ašaras džiaugsmą reikšti, kad sveiką ir gy
me, I-me aukšte. Atsirado ant stalo lietuviško vą vėl sutiko. Tą vakarą iki vėlybos nakties su
krupniko ir kitokiais vardais vadinamos namų
broliu kalbėjomės, savo gyvenimo nuotykius
gamybos “giros”. Vienu žodžiu, buvau pa pasakojom.
vaišintas puikiai. Ypač man labai patiko'
Ryte atsikėlę ir pusryčius pavalgę, ruošė
įvairūs mėsos gaminiai, kurių Vokietijoj ir už mės važiuoti pas mamytę. Suskambėjo (brolis
krūvą reichsmarkių nebuvo galima gauti. Ten buvo plento sargas ir turėjo valdišką telefoną).
pat ir pernakvojau.
Priėjusi jo žmona ir pakėlusi ragelį pradėjo kal
Ryte atsikėlęs ruošiausi važiuoti į Jiezną pas bėti kažką man nesuprantamo. Baigusi kalbėti,
savo namiškius. Nors galva ir svaigo iš po savo vyrui (mano broliui) pasakė: “Vokiečiai iš
vakarykščių vaišių, bet padedant vakar vakaro Jieznio išvažiavo ir atvažiuoja į mūsų kaimą gy
maloniam kaimynui suradau sunkvežimį, kuris vulių rekvizuoti. Važiuok tu vienas su Feliksu
ruošėsi važiuoti į prienus Jiezno tink ir, susita pas mamą, o aš liksiu namie”. Tą pasakiusi su
ręs su šoferiu dėl kainos, juo iš Kauno išva šuko savo vaikams (turėjo 2 dukras ir 1 sūnų):
žiavau.
“Vaikai! Tuoim bėkite pas kaimynus ir jiems
Atvažiavęs j Prienus sutikau savo aeną pa praneškite^ Įa4 '"•kiečiai atvažiuoja gyvulių-

PALIKAU MIELĄ
TĖVIŠKĘ

v

rekvizuoti! Taip pat pasakykite jiems, kad jie
kitiems kaimynams tą pasakytų ir kad gyvi
bus, kaip galint, greičiau į mišką išvarytų!
Mat, visai arti to kaimo buvo didelis Vėžoni
miškas. Jieznas nuo to kaimo buvo apie 6 ki
atstumo.
o
Brolis pasakojo, kad dažnai būna tokios g:
vulių “medžioklės”, bet jų kaimo gyventojai
iki šiol vis dar pavyko savo gyvulius miške pi
slėpti.
— O kas tą jums visuomet praneša, — u
klausiau brolį.
— Valsčiaus savivaldybės tarnautojai, — j:
man atsakė.
S
Pagaliau, spartaus bėrio vežami pasiekėn
ir mūsų tėviškę, kuri buvo apie 2 km kelio «
Jieno. Ten gyveno mano miela mamytė ir ja,
niausiąs brolis Julius, vis dar nevedęs. Labi
apsidžiaugėme visi susitikę.
Praleidęs pirmą dieną pas mamytę, antį
dieną mamytė mane išsivadino aplankyti mi
no sesutę Bronę, ištekėjusią už Izidoriaus N
reikos ir gyvenančią apie 2 km atstumo nuo mi
no tėviškės Vilūnėlių kaime. Ten vėl bu*
didelio džiaugsmo susitikus. Svainis I. Noreik
kaip tik tą dieną prie pat jo sodybos esančiai!
valdžios miške buvo įsitaisęs degtinės gamyk]
ir gamino “naminę”. Teko ir man prie to dari
“prisidėti’ ir dar šiltos degtinės paragauti.

.(Bus daugiau).
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DRAUGAS, antradienis, 1980 m. vasario mėn. 26 d. nčius, o “Žibutėms” dr. J. Simą- Į teto jubiliejinius medalius. ChinausJcas.
cagos tautinių šokių
grupių
Kad vakaro puikūs įspūdžiai t Grandies , vad. L Smieliauskieneišdiltų, kaip užbaigos žodyje ' n®s> “Spindulio vad. Rasos Sosakė Regina Kučienė, abiejų vie liūnaitės, ir “Sūkurio”, vad. G.
KKAL ESTATE
DĖMESIO
netų vadovams buvo įteikta po Cepaitytės ir D. Narutytės, var
specialiai paruoštą prisiminimų du buvo įteiktos gėlių puokštės
Mažoje lietuvių šeimoje priimsime
abiems ansambliams.
ligonį reikalingą
pilnos
priežiūros.
albumą.
Dr. L. Kriaučeliūnas trumpu
Atskiras
kambarys,
maistas
ir nuošir
Puikiausio mūro 22-jų metų bunSvečių priėmimo ir susipažini žodžiu padėkojo svečiams iš Ar
džiausia
priežiūra.
Marąuette
Parke.
galow. 2 miegami. Pušų sausas beismo vaišės buvo Jaunimo centre gentinos ir Urugvajaus, lietu mentas. Graži vonia ir ekstra tuale Skambint visą dieną tel. 476-3560.
kavinėje. Vakarui vadovavo Joli vių visuomenei, rėmusiai jų atsi- tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas.
ta Kriaučeliūnaitė. Ji lietuviškai kvietimą,
visiems apsilankiu Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
ir ispaniškai pasveikino svečius ir siems abiejų dienų šventėje. Jis lite užimti. Marąuette Parke. —
MISCELLANEOUS
abudu kultūrinius vienetus. Pas įvertino jų darbus lietuviško me 152,500.
kui ji pakvietė Urugvajaus kon no
Puikia mūrinis.
Apie $10,000 pa lllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllltuil
puoselėjime
ir
pabrėžė,
sulą P. Stungevičių tarti sveiki kad tai darbas ne tik Argentinos jamų. Moderniai patobulintas namas
M. A. ŠIMKUS
nimo žodį. Sis kalbėjo truputį lie ar Urugvajaus lietuvių stiprini Marąuette Parke. Kaina $67,500.
15'OOME TAI SERVICE
NOTARY PUBLIC
tuviškai ir paskui angliškai. Ar mui, bet ir mūsų pavergtos tėvy
švarus 2jų aukštų mūras. Apie
4250 So. Maplewood, teL 254-7450
gentinos konsulas džiaugėsi, kad nės reikalų ir laisvės idealų kėli $7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
Taip pat daromi VERTIMAI.
tas $46,900.
jis gali dalyvauti tokiame lietu mui.
GIMINŲ iškvietimai. pildom)
vių kultūros pasirodyme. Nuošir
PILIETYBES PRAŠYMAI ir
Platus sklypas. Geroje vietoje in
Po to apatinėje salėje buvo šau
kitokie blankai.
džiai visus lietuvius sveikino lat ni vakarienė.
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
Pirma^i* pasisveikinimas su “žibučių” vokaliniu ansambliu. Iš kairės: vių bendruomenės pirm. Ilmars
Malooiai prašau kalbėti lietuviškai
Reiktų pridėti, kad Pasaulio
Silvija Stankevičiūtė, kuriai Kultūrinės talkos komisijos vicepirmininkė'Re Bergmanis. Pasaulio Lietuvių Jau
ar angliškai ir paduoti savo telefoną
Lietuvių Bendruomenės pastan bei pavardę, kada jums patogu namus 10% — 20% — SO% pigiau mofcčrit
gina Kučienė įteikia gėlę, šalia — ansamblio vadovas dr. Jenas Simanauskas.
nimo
sąjungos
vardu
sveikino
są

gos
sujungti išsisklaidžiusius pa-i apžiūrėti.
už apdraudę nuo ugnies ir
—
Nuotr. V Kučo
-bllio pa mus.
jungos pirm. Gintaras Aukštuo šaulio lietuvius, ypač jaunimą, ir
-Jfc
lis. Abiejų kultūrinių vienetų var Kultūrinės talkos komisijos kie
FRANK ZAPOLIS
du į sveikinimus atsakė dr. A. Sta tas ir ištvermingas darbas, įgali
Teief. GA 4-8654
nevičius, “Ąžuolyno” vadovas. nęs šiuos du vienetus atvykti į
S266y, W. 65tb Street
2625 Wes» Vist Street
Jis žemaitiškai labai gražiai pa šiaurinę Ameriką ir čia pasidalin
kalbėjo. Nuoširdžiai pakalbėjo ti su lietuvių kolonijomis savo Tel. 737-7200 ar 737-8S34
iiiuiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiniiiiiiu
Rose Farina, Chicago Council of darbo vaisiais, yra vienas vertin
Fine Arts narė. Jos rūpesčiu ir giausių įnašų lietuvybei išlaiky aiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiimniiiuiiiiiii
Pereitą
šeštadienį, vasario tautiniais drabužiais. Visų penSpalvotos ir paprastos. Radijai,
4 butai. Mūrinis. Lemonte.
pastangomis Chieagos Daley pla- ti, tautiniam bendravimui stip
23’xL, 6:30 vaL vak., Jaunimo kiu šokiu tematika yra vestuviStereo ir Oro Vėsintuvai.
2-jų butų mūrinis.
Gerai užlaiky
centre, Chicagoje, prasidėjo pir-1 nės apeigos ir papročiai, kuriuos zoje, miesto centre, “Ąžuolynas” rinti ir lietuvių kultūrai ugdyti.
Pardavimas ir Taisymas.
ir “Žibutės” atliks pusantros va Tuo pačiu keliamas Lietuvos ir tas. Marąuette Parko rajone.
mas Urugvajaus lietuvių tauti- šokėjai labai
gražiai publikai
MIGLINAS TV
landos programą antradienį, va lietuvių vardas, kad jis būtų ži
ReeoCranas su namu ir visais jrennių-šokių grupės “Ąžuolyno” ir paroaė. Atsisveikinimą su jau
2344
W. ®th St., teL 776-1486
sario 26 d.
nomas visame laisvajame pasau
iiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiniiiiiit
Argentinos mergaičių vokalinio nąja jungtuvių išvakarėse paro
ŠIMAITIS REALTY
. ’
Sekmadieni, vasario 24 d., dar lyjevieneto “Žibučių” pasirodymas. dė šokis “Sadutė”, o “Zanavykų
Insurance — Income Taz
llllllllllllltlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUIL
Už
tai
priklauso
rengėjams
PLB Kultūrinės komisijos vi Aplinkinis” ir “Sveikinamasis prieš 3 vai. jau buvo pilnutėlė
Notary Public
cepirm. Regina Kučienė pranešė, Jonkelis” buvo du linksmi vestu salė, reikėjo pristatyti naujų kė ir programos atlikėjams didžiulė
2951 W. 63rd St., 436-7878
džių ir daugeliui grįžti namo, ne padėka.
kad; šį vakarą turėsime progos vių šokiai.
TeL 839-1784 arba 839-5568
V. -P.
galint tiln+i calė’e. Proeramą vėl
pamatyti ir išgirsti Pietų Ame
Po atsisveikinimo su jauna pradėjo PLB Kultūrinės talkos
mnmmHiHHiiiHifiimmiiiiiMuiuiiiim Apdraustas perkraustymas
rikos lietuviško jaunimo sti
vedžiais (“Rezginėlė”) sekė “Ži vicepirm. Regina Kučienė labai UllllllllItlIlIIIIIIIIIIIIIIIIlUIIIIHIIIIIIIIIIH.
IIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIUIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIII
priausias jėgas. Ji pristatė gar
Įvairių atstumų
bučių” dainos. Dabar jos dai trumpu žodžiu. Programa karto
AUOLFAS VENCLAUSKAS
bės-svečius: vysk. V. Brizgi,
BUTŲ
NUOMAVIMAS
navo, palydint akordeonu G. josi. kaip ir šeštadienį, tik publiTel. 376-1882 arba 376-5996
P. Stungevičių, Urugvajaus kon
Kliaugai, lietuviškai penkias
Į,uvo nepaprastai entuziastinNamų pirkimas — P»tnbwiTnoa iiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiuiuiiiii
sulą Chicagoje, ir jo žmoną,
dainas: “Nemunas atves” — E. | ga>
net lydėdama plojiRičardo Pedro Quadri, ArgentiKnygos turinys paimtas iš oku
Draudimai — Valdymas
Venckaus, “Pienė” — muz. M. majs į taktą. Programa praėjo la- puotos Lietuvos gyvenimo, kuria
nos^generalinį konsulą Chicago
Vaitkevičiaus, žodi. A. Šaulyir
trukdymų, me aprašo tuometinius įvykius pro
je, ir jo žmoną, Rose Farina,
INCOME TAX
no, “Armonika” — muz. S. Rau- “žibutės” vėl buvo iššauktos pa- vinciniame miestely ir jo apylin
KILIMUS IB BALDUS
Chieagos Dailiųjų menų tarybos
kėse kada vyko sunkios partizanų
donikio, žodž. Gerulaičio, “Kaip kartoti ir davė porą dainų,
Notariatas__ Vertimai
Plauname ir vaškuojame
narę, ir jos vyrą, PLB pirminin
kovos su okupantais ir jų padėjė
tu šalia” — S. Raudonikio, “Ge- '
visų rūšių grindis.
jais.
ką V. Kamantą ’ ir jo žmoną,
Pabaigoje buvo pasidalinta dogužinė — muz B. Gorbulakio,
Išleido
Akademinio
Skautų
Są

BUBNYS
- TeL RE 7-5168
Chieagos Latvių Bendruomenės žodž. St. kibino Su lietuviško- panomis. Trumpai pakalbėjo “Ąjūdžio
Filisterių
skautų
sąjungos
J.
BACEVIČIUS
pirmininką Umare Bergmanį ir mia dainom i g “žibutės” parodė žu°lyn0 vadovas dr. A. StaneWorcesterio skyrius. 230 pusi. Ksijo inoną.
dabar*daugiau gyvumo, ir publi-, ^us, dovanas įteikė - PLB vai na su persiuntimu $5.75. Illinois 6529 S. Kedzie Av. — 778-2233
PACKAGE EXPRESS AGENCY
Koncertas pradėtas “Ąžuoly ka joms daugiau plojo, reikalau- i “y°°s pirmininkui
Vyt ža gyventojai prideda 25 ct valstijos lUiminHHllHHIHHinimiHiiininmiiuu
MARUA NOREIKIENC
mokesčio
dainų
t
bet
Kultūrines
talkos
komi

no” grupės šokiais, grojant dama dar daugiau
daugiau
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
akordeonistams Viktorui Evo- tuojau turėjo sekti “Ąžuolyno” sijos pirm. dr. Leonui KriaučeliūUžsakymus siųsti:
Labai pageidaujamos geras rūMea
nui ir vicepirm. Reginai Kučie- DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.,
vlockiui ir Karoliui Semikėnui. pasirodymas.
prekės. Maistas U Europos sandėliu2008 W. 6» St., Chicago, IIL SOttSS
nei, o Vyt Kamantas abiems va
Keturiuose šokiuose (“Augo gi
Chicago, HUnoi? 60629
TEL. — WA 5-3787
Tik
berniukai
vikriai
šoko
dovams įteikė Vilniaus universirioj ąžuolėlis”,
“Skepetinė”,
miniiiiiiiiiiiiimvniiuimiHiiiiiiiiiiiiiiii
“Šoktinis” ir “Varkijietis”) pa- “Pakeltkojį”, paskui sekė “AbWe II help you make the right movė
sirodė drauge ir atskirai berniu rūsėlis”. Tai mergaičių šokis, rz
kuriuo
vaizduojama,
kaip
rankš

kaiJr mergaitės. Žiūrovus ste
RAKTAS Į NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus
bintu mergaitės savo grakštumu luosčiai audžiami, plaunami ir
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir
Antanas
Rubšys
ir Apturiu gracingumu, ko rei- džiovinami. Mūsų tautiniai šo
pilna apdrauda.
I-ji
dalis.
Stygoje
10
skyrių.
Naujojo
Testamento:
PIRKTI AR PARDUOTI,
kal#ja išraiškos šokis “Skepe- kiai nėra tušti, be minties pasi
TeL — WA 5-8063
Bendrij'
t jos savimonė, jos lopšys Istorijoje. Senojo Teslinksminimo
šokiai.
Jie
visi
turi
nuomoti ar apdrausti savo nuosa
tinJSJ; “šoktinis” parodė, kaip
testamento tauta. Izraelis. Krikščionybė. Naujos sandoros
vybę Chicagoje ar bet kur Ameri
beflttukai yra vikrūs ir judrūs. lietuvių gyvenimo, papročių,
koje,
prašome skambinti ar užeiti (iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiuiiinitiimiiiniu
Bendrija.
Jėzus
—
Naujojo
amžiaus
pranašas.
Jo
darbai
"Vafkijietis”, keturių dalių ka darbų turinį. “Siuntė mane mo
į mūsų įstaigą. Mes visuomet pasi
Dievo
bendrija
visiems.
Paulius
Apaštalų
tarpe,
Jo
išmintis
I^-airių preldų peririnkim»» ne
drilis, yra įdomus ir publikai tinėlė” šokį mergaitės atliko su
brangiai ti mūsų sandalo.
ruošę jums patarnauti.
Samprata,
Dievo
tautos
samprata.
patilo dėl naujos šokio inter- naščiais ir kibirais. Tai visišCOSMOS PARCELS EXPRESS
Išleido KRIKŠČIONIS GYVENIME, 1978. Kietais vir
Mes priklausome MLS ir turime
prefacijos. IS pirmo pasirodymo kai naujas šokio vanjantas.
2561 W. « St, Chicago, m. 6062$
komputerį.
šeliais, 394 pusi. Kaina su persiuntimu $8.90. Užsakymus
'
atkreipė dėmesį, kad Toks kaimo realizmas ant scesiusti: DRAUGAS, 4545 W. 6Jrd Str^ Chicago, D. 60629.
Virš 506-tai namų pasirinkimui
SIUNTINIAI j LIETUVA
šokėjų tautiniai drabužiai mums nos išreiškia lietuvio sielos idi
liją,
kurios
visi
mes
ilgimės.
Teist - 625-2737
dar Bematyti ir šokių interpre
BUDRAITIS REALTY C0.
Paskutinis “Žibučių” išėjimas
Vytautas Valantinas
tacija visai nauja.
buvo skirtas sudainuoti dvi dai 'ĮĮĮiimiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiirllllllllllllilItlIlIlIlIlIlIUlUUlIilMIlIlUUlh
6600
S.
Putoki
Road
Dar nesibaigus plojimui, kai
nas: “Mi Buenos Aires Queriscenos uždanga užsitraukė, išėjo
miiitiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiuiiiuuiiiiiii*
Tol. — 767-0600
do” ir “Prie ugniakuro” —
prieš uždangą septynios vokali
muz. B. Gorbulakio, žodž. V. __
mdependentty owned and operated
i
nio vieneto “Žibučių” mergaitės,
ANTANAS and ANASTASIA TAMOŠAITIS
Ucensed, Bonded, Insured
Bložės. Jų betgi publika ploji-1 =
I
visos dailiai su melsvom ilgom
mais nepaleido, kol iššaukė su
Pablisbed by Litbaaitiaa Folk Art Institute,
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
sukniom apsirengusios. Jos dai
dainuoti dar dvi dainas: “Mair vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
Toronto, Canada, 1979
navo be akomponiatoriaus sep
plytelės. Glass blocks. Stokos vamz
lambo” ir “Berneli mielas”. Ver- Į
D E M E 8 I O I
tynias dainas — “Tėvynė Lietu
Veikalas didelio, liuksusinio formato, 258 psl., gausiai ilius- ~
džiai išvalomi elektra. J automatą ga
tinant “Žibutes” ir jų koncertą,
va” muz. A. Bražinsko, žodžiai
ti-uotas nuotraukomis, istoriniais ir šiaip piešiniais, gera dalis s
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
reikėtų pasakyti, kad jos visą
iliustracinės medžiagos spalvota. Knyga rimta moksline studija, s 24 HOUA T0WING dę ir telefoną.
V. Bložės, “La Pastorella. “Atei
vakarą augo, ir jų dainos vis la
Taip
pat grali, vertinga dovana bent kokia proga.
=
siu” _ liaudies daina, muzika
AND
SERAPINAS — 636-2960
biau ir labiau publikai patiko.
Armonio Andrulio, “Babilon’s
Knygos kaina su pershmtimu — $27.50
E
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QUICK START
i
Falling”, “Los Castillos”, “BeauKoncertas užbaigtas dviem bū
TEI 582-8130
Užsakymus siųsti:
E
tiful Dreamer” (Stephen C. Fos- dingais šokiais: “Grūstas” ir “Ru
JUNK CARS WANTE0
DRAUGAS, 4545 W. 63rd
Chicago, IL 60528
|
ter) ir liaudies dainą “Skamba, gučiai”. “Grūstą” šoko su medi
RUNNING OR NOT
skamba kankliai”. Publika “Ži niais grūstuvėliais, iš kurių dau
iiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiniiiii
Illinois
gyventojai
dar
prideda
$1.56
valstijos
mokesčio.
=
butes” su plojimais gražiai su žymo susidaro žiūrovams ypatin
Free Fast Towing
LIETUVOS ISTORIJOS
tiko ir gražiai palydėjo pirmame gos įspūdis. Tai yra mišrus ir ^iiiiinHiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiimiiiiimiiiiiiiiimiimiiiimiimiiiiiiiiiii^
TEL — 582-8130
VAIZDAI
linksmas šokis, kurį “Ąžuoly
pasirodyme.
nas” atliko labai gyvai ir meniš tMiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiniiiiiimmiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
Surinko Vladas Vljelkia
Pirmą koncerto dalį užbaigė
kai.
“Ąžuolynas” su keturiais šo
"Nora tebūdamas tik istori joe
“Rugučiai” į sceną atvedė vi
SIUNTINIAI Į LIETUVA
mėgėjas
ėmiausi šios vaizdų kny
kiais — “Patrepsėlis”, “Džigūsą kaimo rugiapiūtės idiliją. Vy
gos sudarymo, tikėdamas, kad tu
ir kitus kraštus
JONAS NARBUTAS
nas”, “Blezdinginis Jonkelis” ir
rai su delgiais rugius kerta, o mer
riu geresnes sąlygas ją išleisti, ne
NEDZINSKAS, 46S6 Archer Ase.
“Liuoksima”, šokėjai išėjo su
PIRMOJI dalis apima nuo 1919-1936, 432 pusi. Kaina s gu kiti” — taip rašo knygos įva
ginos paskui juos eina, pėdus
Chicago, IIL 66632, tel. 627-1
įvairiaspalviais tautiniais dra
su persiuntimu $9.50.
= doje Vladas VljeiUa.
rinkdamos. Tai yra suvalkiečių
bužiais ir siautėjo po sceną
šokis, kokio mes scenoje nesame ;
ANTROJI dalis — įvykiai aprašomi nuo
1937-1940 s
Knyga didelio formato, 548 pusk
grakščiai ir nepaprastai vikriai.
dar matę. Kaip visos mūsų dainos = metų laikotarpį daugiausia skirta apie Lietuvos sporto di- = Išleido Tėviškėlė, Chicago, 1979 m.
Šokių medžiaga, tematika imta 1
yra giliai turiningos, taip ir mū E džiuoeius laimėjimus, 445 pusi. Kaina su persiuntimu $9.50. s Kaina su persiuntimu $16.95.
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,
iš Lietuvos vietovių, bet jų kom
sų tautiniai šokiai yra viso lietu
Abu
leidiniai
didelio
formato
su
daugel
iliustracijų,
5
Uiaakymus siųsti:
nes jis plačiausiai skaitomas lie
pozicija yra nauja, mums dar
viškojo gyvenimo meninė turi Ę gražiai išleista. Spaudė Morkūno spaustuvė 1978.
=
nematyta.
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St,
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
ninga apraiška, kurią labai sėk
Užsakymus siųsti:
Antrą koncerto dalį pradėjo mingai “Ąžuolyno” šokėjai atli
Chicago,
IL
60629
nos k-rs ristema prieinamos.
8
“Draugas’ , 4545 W. 6Srd St, Chicago, m. 60629.
taip pat “Ąžuolynas” su pen ko. Tam reikėjo daug darbo, pa
Illinois gyventojai dar prideda
Ūlinojaus gyventojai prideda eztra 45 et. taksų.
kiais vestuviniais šokiais, šokė stangų ir pasiruošimo. “Ąžuo
90 ct valstijos mokesčio
jai pasirodė ir vėl su naujais lynui” vadovauja dr. A StaneSKELBKITR8 “DRAUGE”
siiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiniiniitiimiiUHUiuiiiuiiuiHtiiuiimiiiiiHiiHif? > miuuiiiiuntuiunmiiuiuiuiiiimiiiiiiiii

CLASSIFIED GUIDE

KOGI LAUKTI

Valdis Real Estate

PUIKI ARGENTINOS IR URUGVAJAUS
LIET. JAUNIMO ŠVENTĖ

TELEVIZIJOS

A. VILIMAS
M OV I N G

KOVOJE SU MILŽINU

VALO

BELL REALTY

M OV I N G

JEI GALVOJATE

S

LITHUANIAN NATIONAL COSTUMES

I

P L U M B I N G

Sportas Nepriklausomoje Lietuvoje

Į

JI

i

4

HELP WAMTED — VYRAI

FABRICATOR
Beardaley & Piper, a leadin* minufacturer of foundry pnoceerins ma- ..
chlnery, has an Unmediate opening
for an experlenced fabrlcator. We
reųulre at Least 3-5 yeara ezperlenca 'k
in the layo<ut of sheetmetal. wlth
the knovlodffe and understandlnc ot •
weiding blueprinta

We offer ezcellent Martin* selary ~
aj
x
inciudin* free insurance. penaion plan and much
more. Convenient to CTA tranapor- w
tation. Call for lmmedlate intervlew.

2 3 7 - 3 7 00
Beardsley & Piper

5501 W. Grand Avenue
Chicago, IL. 60639
an

Squ*l Opportunity Kmploym

COLD

H E A D I N G~

Ezperienced header and roller sėt
up. Openings on day and night
shifta. Top pay, free insurance,
pension plan, Christmas bonus and c
other ezcellent benefits.
<
CALL TOM DYE — 439-6250

4
M

HELP WANTED — MOTERYS

EXPERT> CLEKK-TYPIST
To Work In Our Deerfield Office
14.50 per hour to start. Excellent
working conditions and benefits.

Pleaae Call — 4SO-S8S8
WALLACE SECURITY AGENCV
3710 Oommercial Avenue
NORTHBROOK. ILL.

An Bąuai Upp*tj Emplojer X/V

VYRAI (R MOTERYS

kN or LPN
Full oi Part Time
AU Shifts
CONCORD BKTENUED CARE
0401 S. Ridgeland Avė.

TeL — 599-6700
*. — .
•siGYKITE

A

DABAR

|ii|iiiiumiuuHiiiiiiiinimnmiiiminmn

NUMIZMATIKA
Jonas K. Karys
Žodynas, raštai 340 pusi
Kieti viršeliai Kaina su per
siuntimu $16.00. Spausdino Immaculata Press, Putnam, Conn.

NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS
PINIGAI
Jonas K. Karys
Ostrublis, Ostmarkė, Aukai- »
nas, Litas. Istorija ir Numizma- '
tiks (su 160 pav.) 255 pusi.
Spausdino Tėvų Pranciškonų
spaustuvė. Kaina su persiunti
mu $5,75. Užsakymus siųsti:

4

DRAUGAS, 4545 W. 63 SU

Chicago, IL 60629
iiiuiiiitiiiHniiiiinmmiiiiiiiiuiiuiuiimi
iiliiiiiiiitiilli
DAUGYBt
LIETUVOS
MIESTE
MU motiems dr. L Vstinoroa. MTr.
% - |T-*-

“MARIJOS GARBINIMAS

LIETUVOJE”
Knyga yra tik teologinė, ji dėl įon
mlų vietovių aprašymo ir dėl į*m
<ausioe Istorinės medžiagos tinka pa
siskaitytl kiekvienam lietuviui, besi
dominčiam Lietuvos istorija ar vie
nvėmla Knyga didelio formate, 446
oal. — kaina $3.00 Galima ią įaigvt'
“Drauge”.

iiiiiiiiiiiittiiiiiiiiiir

VIZITINIŲ KORTELIŲ
REIKALU
Vizitinių kortelių naudojimai
gražus paprotys. Biznieriai jas
čiai naudoja. Bet tinka ir visų
mų atstovams turėti gražias
tinęs korieies.
Kreipkitės |
traciją visais

yra
pla
luo
viri

“Draugo” admiaia.
panašiais reikalais.

DRAUGAS,
4645 W. 63rd 8tr,

4
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B 163 įsipareigojimų kortelių1 jo svečiai iš Cicero, Rita Marke-

MŪSŲ KOLONIJOSE

KONKRETUS PATARIMAS

tik vienas atsisakė dalyvauti va lytė - Dagienė, kuri sudainavo
Jeti norite ilgai gyventi, nie
juje. Tačiau jo vietą užpildė trys pynę liaudies dainų. Toliau pasi
ko
nėra paprasčiau:
turėkite
nekatalikai, paaukodami 450 gry rodė Lemonto apylinkės tautinių
PARAPIJOS APYSKAITA
daug
draugų,
dažnai
susitiki
ne
nais. Buvo ir tokių šeimų, iš ku šokių vienetas, “Spindulys”, kušv. Kazimiero lietuvių parapi
rių du, trys dalyvavo vajuje. Tai riam vadovauja Rasa Šoliūnaitė.1 kitę, stenkitės gyvai viskuo doĮSPŪDINGAI minėjome
ja yra vienintelė Iowos valstijoje, gi ir šiuo atvq'u laimėtas rekor Jaunimo grupė pašoko tris tauti- ' mėtis... Trumpiau kalbant, ir
VASARIO 16-TĄJĄ
turinti 99 šeimas. Parapiečiai pa das. Kai 30 proc. amerikiečių
nius šokius. Programos paskuti jūs išgyvensite bent šimtą me
Siouz City lietuviai vasario 17 prasti darbininkai ir daugiausia atsisakė dalyvauti vajuje, nieko nę dalį atliko Maironio lituanis tų. Taip mano ir sako daktarė
d., sekmadieni, įspūdingai minė pensininkai. Užsidarius Zenith te neaukodami, ir iš įsipareigojusių tinės mokyklos mokiniai, ku Liza Berman iš Honolulų. To
levizijos ir radijo, Armour maisto
jo Vasario 16-tąją;
10,15,20 proc. jų nesumoka. O riuos puikiai paruošė mokytoja kią išvadą ji padarė po kelerių
Vietos klebonas kun. S. Mor fabrikams, 25 asmenys visiškai ne šv. Kazimiero parapiečiai įsipa — muzikė Rasa Šoliūnaitė. Ypač metų tyrinėjimų. Daktarė įsiti
kūnas vasario 10 d. paskelbė teko darbo. Čia lietuviai skaitomi eigojimus sumoka 100 proc., todėl linksma ir malonu buvo stebėti kinusi,
kad
nebendraujantys
bažnyčioje minėjimo programą, ne tūkstančiais, šimtais, bet de ir čia pirmoje vietoje.
mažųjų mokinukų dainas if prog žmonės miršta daug greičiau,
kviesdamas visus lietuvius ir kita šimtimis.
Praeitais metais didžiausią įsi ramą. Kai vyko vyresniųjų choro negu žmonės, gyvenantys drau
Kun. S. Morkūnas paruošė me
taučius, lankančius Šv. Kazimie
pareigojimų sumą parapija gavo pasirodymas ir montažas, svečiai giškame sambūryje.
jm.
ro bažnyčią, melstis ir priimti tinę aukotojų knygą. Praeitais atgal — 9,271.
stebėjo įspūdingas ir gražias
komuniją už lietuvius, kenčian metais turėta pajamų 81,095.13,
GUDRUS PASIAIŠKINIMAS
Visų 140 diecezijos , parapijų, skaidres Lietuvos vaizdų.
čius pavergtoje Lietuvoje, Sibire išlaidų 83,745.26. Deficitą 2,640. 6,000 vyrų ir moterų vykdė įsi
Jau antrus metus Vasario 16— Maryte, “kodėl neišteki už
ir kitose Rusijos vietose, ir lais 13 padengti panaudota dalis 1978 pareigojimų
rinkimą.
Tačiau
tos
programos
proga
yra
vykdo

metų
pertekliaus.
savo
draugo, juk su juo sugy
vojo pasaulio lietuvius bei jų bi
kun. Morkūnas, vietoj 42 pasau
ma
Maironio
mokyklos
mokinių
Sausio 1 d. parapijos pinigų liečių, pats vienas, eidamas iš
čiulius, nenuilstamai kovojančius
venote aštuonis vaikus!” — pa
už Lietuvos ir visų pavergtųjų bankuose, iždo laikytuose buvo namo į namą, per tris savaites meno paroda. Ir šiais metais ma klausė smalsus žurnalistas 31
278,938.12. Didesnės išlaidos nuo kiekvieną dieną nuo 10 vai. ryto tėme gausią parodą, kurioje ra metų Elvyrą Spring. Ši greit
laisvę.
Parapijos biuletenis lietuvių ir savybei pagerinti, dviems nau iki 9 vai. vakaro atliko šį sunkų dome įvairių meno kūrinių, nuo atsakė: “Mudu dar nesame
tapybos iki skulptūros. Premijas
anglų kalbomis vasario 10 ir 17 jiems šildymo pečiams (boile uždavinį.
subrendę santuokai”.
jm.
menininkus pri
riams),
po
bažnyčia
ir
kleboni

buvo skirtas žinioms apie paverg
Koresp laimėjusius
statė mokyklos direktorė Milita
joje 25,722.40. Centrinei katalikų
tą Lietuvą.
Milašienė Dėkojame Ramojui
^vai5fati Uya
mokyklai
išlaikyti
Kun. S. Morkūno pastangomis, aukštesnei
Mozoliauskui ir Algrn, Trinku-, uaand2ais
w a.
asmeniškai
prašant, diecezijos 18,043, algoms, klebonui, kun.
nui, kūne atliko sunkias teisėjų
nariais.
VASARIO 16-JI
savaitinis laikraštis “The Globė” talkininkui sekmadieniais, šei
pareigas. Po programos svečiai'
įsidėjo straipsnį ir “Tikinčiųjų mininkei, dviem religijos moky
Lemonto apylinkės lietuviai
A K.
tojoms,
seserims
vienuolėms,
teisėms ginti katalikų komiteto”
minėjo Vasario 16 d. sekmadie
kunigų J. Kaunedko. A. Svarins 10,200, kurui, elektrai, vande nį, vasario 17 dieną. Ši diena pra
ko, S. Tamkevičiaus, V. Velavi- niui 3,050.10, apdraudai 1,889.80, dėta su lietuvių vėliavos pakėli
diecezijos reikalams, misijoms mu Lemonto miesto centre, 1:30
čiaus ir J. Zdebskio nuotraukas.
Savo straipsnyje kun. S. Morkū 9,684 (įskaitant 1,200 lietuviškam v. Ktfldi grupė lietuvių sugiedo
nas plačiai nušvietė Lietuvos ne mišiolui ir 800 LKR šalpai). B vi jo Lietuvos ir Amerikos himnus,
teisėtą pavergimą, sulaužant vi so didesnės sumos išleista 68, vėliavai ‘kylant į saulėtą dangų.
sas nepuolimo sutartis, iškėlė ne 589.30.
Antrą valandą po pietų šv. Mi
girdėtus istorijoje Sovietų žiauru ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA
šios buvo atnašaujamos kun.
mus, sunaikinant milijonus ne
J. Prunskio, De Andreas Semina
PENKTĄ KARTĄ LAIMĖJO
kaltų žmonių ir šimtus tūks
rijoje, prie )127 kelio, T remonte.
PIRMĄ VIETĄ
tančių Lietuvos geriausių patriKoplyčia buvo pilna. Giedojo so
Prieš vajaus pradžią, rugsėjo
jotų — arkivyskupų, vyskupų,
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje.
listė Roma Mastienė, akompa
27 d., vietos diecezijos laikraš
kunigų, vienuolių, seserų, pašau
Mirė vasario 24 d., 1980 m., 6 vai. ryto, sulaukusi senatvės.
nuojama Manigirdo Motekaičio.
liečiu Lietuvos ir Sibiro vergų tis “The Globė” įsidėjo kun. S.
GimS Lietuvoje, Raseinių apskr., Eržvilko parapijoj. Telvekų
Minia susirinko į Lemonto
Morkūno nuotrauką ir didelėmis
kaime. Amerikoje išgyveno 70 metų.
stovyklose.
Maironio
mokyklos
patalpas
ne

Velionė buvo našlė a. a. Adolph.
raidėmis
užvardintą
straipsnį
“
Šv.
Dvejas Mišias už pavergtą Lie
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Auna Mae Lack, žentas
priklausomybės
šventės
minėji

tuvą aukojo pats klebonas, tre Kazimiero parapija kartoja tra
Stephen
ir Frances Pierres, žentas Albert, 3 anūkai: James Lack su
čias prel. L. M. Ziegmann, Sioux diciją diecezijos vajuje. Ji jau pir mui. Vėliavos buvo įneštos Le
žmona Alice, Ronald Lack su žmona Carole, ir Susan Pierres, 6 proCity diecezijos kancleris. Kun. S mauja. Surinko 368 proc. įsipa monto apylinkės skautų, ateiti
anūkai: Christioe, Stephen, Jennifer, Abby, Adam ir Aaron Lack
Morkūnas pasakė keturis patrio reigojimais, iš kurių 303 proc. gry ninku ir Spindulio šokių grupės
ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas bus pašarvotas antradienį, 2 vaL popiet Lack-Lackawicz
tinius pamokslus lietuvių ir ang nais. Tai nepaprastas, tiesiog ne narių. Kai buvo sugiedoti Ameri
koplyčioje, 2424 West 69th Street.
lų kalbomis, gyvai paaiškinda įtikėtinas laimėjimas. Šv. Kazi kos ir Lietuvos himnai, minėji
Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario 27 d. Iš koplyčios 10 vai.
mas tragišką religijos būklę Lietu miero parapiečių dosnumo pavyz mą atidarė Jūratė Jakaitienė, ku
ryto
bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
voje, ir. rusų komunistų vedamą dys ateinantį sekmadienį, rug ri puikiai atliko pravedėjos parei
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus
žiaurią kovą sunaikinti lietuvius, sėjo 30 d. (vajaus dienoje), bus gas. Buvo pristatyti įvairūs sve
nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines.
verčiant ja'ūnięią ‘Vykti į Sibirą visoms diecezijos parapijoms”. Šv. čiai, kurie buvo atsilankę į minė
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
vergų darbams, šaukiant jaunus Kazimiero parapijai buvo paskir jimą. Trumpą žodį tarė ir lietu
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Dukterys, žentai, anūkai b- proanūkaL
vyrus į kariuomenę, iš kurių jų ta kvota surinkti 3,070, o buvo vius pasveikino Lemonto miesto
Dėl informacijų skambint telef. — 737-1213.
didelė dalis negali grįžti į tėvy surinkta 11,450, iš kurių grynais^ meras George Bracken, kuris jau
ilgą eilę metų remia ir globoja
nę. Taip pat jis kalbėjo apie lie- Į 9,490.
tuvių mokslininkų siuntimą į' Vietos
vyskupas
ordinaras Lemonto apylinkės lietuvius. Pa
psichiatrines ligonines baisioms Frank H. Greteman, D. D., as grindinis paskaitininkas dr. Linas
kančioms, kur sveiki, protingi meniškai padėkojo savo buvu Sidrys labai įdomiai ir nuošir
A f A.
siam vikarui kun. S. Morkūnui džiai kalbėjo apie lietuvių tautos
žmonės padaromi bepročiais.
už
didelį
pasiaukojimą,
renkant
ateitį.
Kun. S. Morkūnas pats yra per
Meninę programos dalį pradėgyvenęs pirmą rusų okupaciją. įsipareigojimus ir laimėjimą.
BALKAUSKATTR
Penkis mėnesius buvo nuolat tar
Gyveno
Chicago,
Illinois,
Marąuette Parko apyl.
domūs, o jo daugumas giminių
Mirė vasario 23 d., 1960 m., 8:35 vaL ryto, sulaukus 85 m.
mirė kankinių mirtimi kalėj imuo

Sioux City, Iowa

Lemont, UI*

DRAUGAS, antradienis, 1980 m. vasario mėn. 26 d.

WCEV (1450 AM RADIJO ŠULE) SIOLO JUMS
PASIKLAUSYTI SEKAIttiy LIET. RAUDO LAIDŲ

MUZIKINIS KALEIDOSKOPAS pirmacL-penktad, 7:05-8:00 vaL vak.
Vasario 25 <L Dainuoja operos solistė Birutė Ahnooaitytė
Vasario 20 d. Prezidento A. Stulginskio 96 m. gimimo sidtaktis
Tilžės Birutės draugystės 95 m. įsteigimo sukaktis
Vasario 27 d. Poeto Motiejaus Gustaičio 110 m. gimimo sukaktis
B. Dvariono Mažioji suita ir paskaita vaikams
Vasario 26 <L Adomo Mickevičiaus kūrybos vakaras
Vasario 29 d. Estrados koncertas: Gimtinės dangus
Sporto apžvalga

LIETUVIŲ BALSAS (talk show)
sekmad, 8:05-10:00 vai. vak.
WCEV, 5356 We$t Belmont, Chicago, IL 60641
telefonas: 282-8787

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

ANNA WASKELIS

FRANCES YAKOW-JANKAUSKAS

Gimė Lietuvoje, Tauragės apskr., Gaurės parapijoje.
Amerikoje išgyveno 65 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Irene Bergell. žentas Robert,

se ir Sibiro taigose.

Parapijos salėje minėjimas bu
vo pradėtas
3 vai. p.p. giesme į
“Marija, Marija” ir Lietuvos bei
Amerikos himnais. Kun Leonar
das Musteikis, Šv. Povilo bažny
čios klebonas Plainvievv, Nebr.,
skaitė minėjimui pritaikytą pa
skaitą. Po to buvo iškilmingas
banketas, kurį pradėjo malda prel.
L. M. Ziegmann.
Banketą grynai lietuviškai pa
ruošė prityrusios šeimininkės M.
Kuncienė, A Yourkus, V. Žvirgž
dinienė. M Mugenienė, J. DeHaan. Atsargos kapitonas S. Meš
kauskas uoliai rinko aukas ir su
M. Lunecku talkino klebonui ruo
šiant minėjimą. Minėjimas pra
ėjo labai jaukiai. Jo dalyviai pa
sveikino kleboną 78-tojo gimta
dienio proga (jis gimęs Vasario

16 d.).
Lietuvai
laisvinti
aukojo:
kun. S. Morkūnas — 300 dol., po
25 dol. M. Kuncienė, S. Meškaus
kas, A Žvirgždinas, po 20 dol. —
J. Cicėnas, M. Luneckas, R Rudonienė, P. Strazdas, K Žolpys,
po 15 dol. — H. DeMarest, J. Yor
kus, po 10 dol. — B. Christopherson, D. Donovan, J. Kauspė
das, A Laudanskas, L Skuodas.
P. Skuodas, L. Sunclades, J. Uk- J
nes, JR, J. Ulanskas, L. Urbanas.1
B. Temoshek, B. Zebus. po 5 dol.
— M. Berlin, D. Bisland, L. Kedikes, K Lidcšys, J. Maskevičius, J.
McGennis, G. D. O4Day, S. Osti
nes. B. Rebum, S. Ručinskas, R
Stroadas, po 3 dol. - T.Migis, A.
Skuodas. B viso surinkta 686 dol.
Pasiųsta Altai. L Bendruomenei
ir Vlikui.

A.

A.

JUOZAS KOPUSHIS
Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyt
Mirė vasario 23 d., 1960 m., sulaukęs 90 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno daugelį metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Aldona, žentas dr. Ray
mond Bartz ir Irene, žentas Raymond Thoma, anūkai dr. Raymond
Bartz su žmona Ramona. kun. Richard Bartz ir dr. Denis Bartz,
marti Nancy, anūke Donna Bartz, anūkas Raymond Thoma, ir kiti
gimines, draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6645 S. Westem
Avenue.
Laidotuves įvyks antradienį, vasario 26 d. Iš koplyčios 11 vai.
ryto bus atlydėtas į švč. M Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas j šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

sūnus Raymond, 5 anūkai: Edward Giedraitis su žmona Nancy, Letitia Simons su vyru Andy, Mary Ann., VZilliam ir Danny Bergell, 5
proenūkai: Jody, Joseph ir Mandy Giedraitis, £dward ir Patricia Si
mons. 4 dukterėčios su šeimomis ir kt. giminės, draugai, pažįstami.
Velionė buvo našlė a. a. Wasili_
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette kopL, 2533 W. 71st St
Laidotuvės įvyks antradienį, vasario 26 d. Iš koplyčios 10 vai.
ryto bus atlydėta į švč. M Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus
nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Duktė, sūnus, žentas, anūkai ir proanūkaL
Laid. direkt. Donald A. Petkus. — Tei. 476-2345.

Lt A. AUGUSTUI RAMANAUSKUI
iškeliavus amžinybėn, jo dukroms NIJOLEI ir DA
LIAI su šeimomis, giminėms ir artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
Zuzana ir Biadas Daukantai
Vanda ir Antanas Gruzdžiai
Dr. Henrikas LukafevHHus
Eleaa ir Kazys Vilniškiai

TeL 737-8600.

Florido

DRAUGES: Danutė PeRriaattė, Rita Zubrickaltė
Fausta Minaitė, Dalia Kidulaitė, Vida Baronaitytė

6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2533 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av.; Cicero
Tel. 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 SO. LITUANICA AVĖ.

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
2314 VV. 23rd PLACE
2424 W. 69th STREET
11029 Southvvest Highway, Palos Hills, III.

Tel. Virginia 7-6672
Tel. REpublic 7-1213
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ.

A. f A.
ALGIMANTUI MIKUTAIČIUI
tragiškai mirus, visai SEIMAI ir ARTIMIESIEMS
reiškiame gilią užuojautą.

Laidotuvių Direktoriai

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Nuliūdę: Dukterys, žentai ir anūkai.
Laid. direkt. Jonas Evans, Jr„ ir Stasys Evans.

Mažeika & Evans

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVĖ.

Tel. YArds 7-1138-39

A. f A.

ALGIUI MIKUTAIČIUI
tragiškai žuvus, jo tėveliams P. MKUTAIČIAMS,
BROLIUI, SESERIMS ir jų ŠEIMOMS raiški Amą gi
liausią užuojautą ir kartu liūdime.

Miško Broliai

Perskaitę Draugę, duokite jį kitiems pasiskaityti.

t

POVILAS J. RIDIKAS
Tel. YArds 7-1911

3354 SO. HALSTED STREET

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. 50d. Avė., CICERO. ILL.

Tel. OLympic 2-1003
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DRAUGAS, antradienis, 1980 m. vasario mėn. 26 3.
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UGNIAGESIŲ ATLYGINIMAS

X Argentinos “Žibučių” ir
Urugvajaus “Ąžuolyno” kon
certas, daugeliui Chicagos lie
tuvių prašant, bus kartojamas
Jaunimo centro salėje dar šį tre
čiadienį, vasario 27 d., 7 vai.
vak. Puikaus koncerto ir tau
tinių šokių ansamblio pasiklau
syti ir pasižiūrėti negalėjo dau
gelis, kurie norėjo, nes nesutil
po salėje. Tai bus atsisveikini
mo su svečiais iš tolimų kraštų
koncertas,
kurio tikrai verta
pasižiūrėti.

AUTI IK TOLI

Ulinois
universiteto
prof.
Pierre de Viae skelbia, kad Chi
cagos ugniagesiai vidutiniškai
gauna 9.02 doL už valandą. Tai
aukščiausias atlyginimas iš de
šimties stambiųjų JAV miestų.
GESINO 900 GAISRŲ

Ugniagesiams
streikuojant,
dalis dirbusių ugniagesių via
dėlto Chicagoje gesino apie 900
gaisrų, iš kurių tik 6 buvo di
desni. Normaliai Chicagoje per
savaitę būna apie 1000 gaisrų,
kurių tik apie 20 rimtesni. Ne
žiūrint streiko, trečiadienį apie
Nuotr. V. Kučo
X Vysk. V. Brizgys šešta 550-600 ugniagesių buvo darbe. ‘žibučių” vokalinis vienetas iš Argentinos su savo vadovu dr. Janu Simanausku.
dienį dalyvavo kard. MindazenPIRMA UGNIAGESE
ty sąjūdžio konferencijoje Chi
Lauren Howard, 27 m., buvo
cagoje ir sukalbėjo maldą. Kon
ferencijoje buvo rodomas fil priimta pirmoji moteris į ugnia
mas iš kalinių gyvenimo už ge gesių tarnybą Chicagoje.
GEN. T. DAUKANTO JŪRŲ mogų veiklos draugiškai yra įsi i bą pasilikti sekantiems metams,
ležinės uždangos, keliamos ko
ŠAULIŲ KUOPOS POSĖDY jungusių ir negrynakraujų že ! būtent pirm. J. Zimkui, sekr. A.
ABSURDO TEATRAS
munizmo skriaudos.
maičių. Paminėtina, kad neto Ramoniui, ižd. A, Brinui, J. Šid
Chicagos šiaurėje, 1225 W.
Gen, T. Daukanto jūrų šau
lauskui ir A. Galeckui. J. Šid
X A. a. Pranas Černiauskas, Belmont, esantis Pary teatras lių kuopos valdyba po sausio 20 limoje praeityje klubo valdyba
per metus suruošdavo po 8 pa lauskui iš valdybos pasitraukus,
Cicero gyventojas, staiga mi savaitgaialis stato dvi vadina d. sėkmingai suorganizuoto ir
silinksminimo pramogas ir po jo vieton sutiko įeiti B. Sebasti
rė vasario 19 d., sulaukęs 54 mas absurdo dramas: amerikie pravesto Klaipėdos krašto atva
jonas. Revizijos komisijoj su
metų. Palaidotas vasario 21 d. čio A. R. Guraey “The Golden davimo metinės sukakties mi porą tūkstančių ir daugiau pel
tiko būti P. Rimkus, VI. PaluLaidojimo reikalus tvarkė But- Flees’’ ir vokiečio W. Hildes- nėjimo bei kuopos nario jūr. no įnešdavo į klubo kasą. Dabar
beckas ir Blažys.
jau
jaučiama
pavargimo
žymių.
kus-Vasaitis laidotuvių koply heimer “Night piece”.
kap. B. Krištopaičio išleistos
Susirinkimas buvo tvarkin
Klubo steigėjai buvo pokario
čios direktorė Butkienė, dažnai
knygos “Jūrų Keliais” suruošto
naujieji ateiviai, o pirmas pra gas, buvo sugiedotas himnas. Po
su pasiaukojimu palaidojanti
lietuvių visuomenei pristatymo
dininkas buvo, berods, Alek susirinkimo pareigingos šeimi
neturinčius artimųjų. Velionis
vasario 2 d. susirinko Helen ir
ninkės pakvietė prie jų paruoš
sas Brinas.
Vokietijoj gyveno Hanau sto
Norberto Martinkų bute savo
Sausio 27 d. Saulių namuose tų kuklių užkandžių, o valdyba
vykloj. Pastaruoju metu buvo
kadencijos baigiamajam, pasku
įvyko
klubo T~etinis susirinki užkandžius paskanino gurkšne
laikinai paleistas iš darbo.
tiniam posėdžiui.
J. šlajos
mas, į kurį atsilankė apie 100 liu kanadiškos.
Kuopos pirmininkui Ed. Ven- klubo narių. Susirinkimą pra
X Kun. Simonas Morkūnas,
PREKYBOS BUMŲ
gianskui pateikus darbotvarkę dėjo ilgametis khibo pirm. Jo
Sv. Kazimiero parapijos klebo
SUSIRINKIMAS
ir vadovus supažindinus su at nas Zimkus, pirmininkaująs jau
nas, Sioux City, Iowa, žinomas
liktinais darbais, pirmoje eilėje daugiau kaip 10 metų. Buvo pa
labdarybės darbuotojas, dažnai
Lietuvių Prekybos rūmų na
buvo
aptarta
dienotvarkė
artė

paremia lietuviškus reikalus bei
gerbti mirusieji khibo nariai ir rių susirinkimas įvyko vasario
jančio visuotinio kuopos narių priimta pasiūlyta darbotvarkė. 13 d. Dariaus ir Girėno salėje.
spaudą. Ir dabar gavome jo at
su si rinkimo, kuriame bus ren Susirinkimo pirmininku pakvie Susirinkimui vadovavo Teodo
siųstą 50 dolerių auką. Už di
kami nauji Gen. T. Daukanto tė B. Sebastijoną, sekretoriumi ra Kuzienė, sekretoriavo Bru
delę paramą maloniai dėkojame.
jūrų šaulių kuopos valdomieji J. Šlajų.
X St Čepas, St. Petersburg,
no Gramont. Pirm. T. Kuzienė
organai Susi rinkimas bus kovo
Floridoje, atnaujindamas pre
nuoširdžiai
pasveikino susirin
Pereito metinio susirinkimo
9 d. Vyčių salėje. Kontrolės ko
numeratą pridėjo 20 dolerių au
protokolą perskaitė J. Šidlaus kusius ir pasakė, kad minima
misijos pareigūnai E. Holtzas ir
ką. Už didelę paramą dėkojame
kas, pusmetinio — A. Ramonis. lietuviams reikšminga Lietuvos
ir skelbiame Garbės prenumera D. Kazys Ambrazaitis kalba Los An J. Utara, išreikšdami padėką Protokolai buvo priimti be pa atkūrimo diena — vasario 16.
geles Lietuvių Fronto bičiulių suruoš iždininkui
N. Martinkui už
torium.
baisų. Pranešimus padarė visi Ji padeklamavo keletą eilėraš
tų
politinių
studijų
metu,
kurios
įvy

kruopštų pareigų atlikimą, su
X Petras Menkeliūnas, čikavaldybos nariai: J. Zimkus, A. čių, atitinkamų tai dienai. .
ko sausio 26—27 d.
brinkusius supažindino su kUOgiškis, padėkojo “Draugui” už
Nuotr. A. Gulbtosko
Ramonis, A. Brinas, J. Šidlaus
Pagrindinis kalbėtojas buvo
dos finansinių reikalų tvarkimu.
■kalendorių, korteles ir įteikė 10
kas ir A. Galeckas. Valdyba tu dr. Jonas Valaitis. Jis trumpai
dolerių auką. Dėkui.
X E.
Jonušienė,
Omaha, Trumpai buvo peržvelgta 1979 rėjo 7 posėdžius, minėjo Moti apžvelgė dėtas pastangas Lie
? X M. VOutienė, Frankfort, Nebr., našlė žinomo mūsų mu metų veikla ir kalbėta apie ar
nos dieną, suruošė vieną gegu tuvai atgauti laisvę. Vincentas
UI., parėmė mūsų spaudos dar ziko a. a. Broniaus Jonušo, at tėjantį‘šių metų pavasarinio pa
žinę, metinį banketą ir du klubo Samaška parodė įdomių filmų.
bus 10 dolerių auka. Labai ačiū. naujino prenumeratą, užsakė rengimą, kuris įvyks balandžio narių susirinkimus. Iš pereitais
Prekybos rūmų reikalais kal
' X Sonia Stildiutė, veikli Ame “Draugą” vienam asmeniui ir 26 d. Saulių namuose. Nepa metais suruoštų pramogų klu bėjo, vykdomasis vicepirminin
rikos lietuvaitė, šiuo metu ruo- dar atsiuntė 10 dolerių auką. mirštas buvo ir kuopos laivo li bo kasa praturtėjo 1070 dol. kas Juozas Bacevičius, Bruno
kimo klausimas bei aptartos to
Šiaa piano rečitaliui. Turėdama Maloniai dėkojame.
1979 metais lietuviškai veiklai Klemka, dr. F. Kaunas ir kiti.
gražų balsą, ji dar dainuoja
X Sv. Juozapo garbei šv. Mi limesnės kuopos jūrinės progra iš khibo kasos buvo paskirta Pirm. T. Kuzienė supažindino
«- Operos chore ir padeda jai at šių ir maldų novena prasidės mos vykdymo galimybės ir pri 1450 dol. šalpos, iš kurios 1000 su Prekybos rūmų 1980 metų
likti įvairių darbų. Siame sezo kovo 10 d. ir tęsis iki 19 d. imtinos formos. Iškilo ir jūri dol LKB kronikai išleisti ir 450 valdyba: Teodora Kuzienė —
ne ji Lietuvių Operos meninei (7 vai. rytais), Marijonų koply niai šauliškų uniformų įsigijimo doL kitai šalpai. Pranešimus pirm., Bruno Gramont — sekre
veiklai paremti įteikė 500 dol. čioje, prie “Draugo”. Norintieji klausimas, siekiant kuopoje kuo dar padarė sergančiųjų lanky torius, Charles Macke, John G.
„auką. Už šią didžią ir labai šioje novenoje dalyvauti ir įsi didesnio skaičiaus uniformuotų tojas P. Padvalskis, aplankęs 21 Evans, Jr., Julius R. Kuzas —
reikalingą finansinę paramą, jungti su savomis intencijomis, narių.
ligonį, ir vyr. šeimininkė J. Stul vicepirmininkai ir Adolfas BaIš atliktinų darbų nutarta va gienė, labai darbšti šio khibo
Lietuvių Operos vienetas taria kviečiami nedelsiant kreiptis:
liūnas — iždininkas. Prašymus
jai
nuoširdžiausią
lietuvišką Marian Fathera, 6336 So. Kfl- sario 9-10 d. su kuopos vėliava narė, po pranešimo atsisakiusi padavė įstoti naujais nariais
ačiū.
(pr.) bourn Avė., Chicago, HL 60629. dalyvauti Altos rengiamo Va pasilikti tose pareigose ateinan Christine Austin.
' X Lietuvių Operos statomų veika
(pr.) sario lS-sios minėjimo pamal čiais metais.
Susirinkimas praėjo jaukia
lų Caradaos Boraaos ir Pajacų operos
X Užsieninio vyno ir sūrio dose ir akademijoje, taip pat
Revizijos komisijos praneši nuotaika. B. Klemka ir Van
spektakliai įvyksta bai. 19 d., S vai. ragavimo vakaronė šį penkta talkininkauti Cicero jūrų šaumą padarė VI. Paliulionis. Klu da Kaidaitienė visus pavaišino.
vak., bai. 20 <L, 3 vai. popiet ir bai.
lių “Klaipėdos” kuopai lietuviš bas per pr. metus turėjo paja
dienį,
7
v.
v.
Jaunimo
centro
Stasys Patlaba
28 d., 8 vai. vak., Marijos mokyklos
kos vėliavos iškėlime prie Ci- mų 4126 doL, išlaidų 2907 dol.
saloje Dirigentas — A VasaMa, re- kavinėje. Pelnas Jaunimo cent
LIETUVIS ATSTOVAUJA
ccto ruTuscs.
žisorlua — D. Rkka Dainuoja; so rui. Visi kviečiami dalyvauti.
ir pelno 1218 dol. Visus prane
MOKYKLĄ
listai — Gina Capkausklen«, M. MomBaigiant posėdį, pasidžiaug šimus susirin Irimas priėmė plo
(pr.)
Irian*, C Kogut, S. Baras, A Brazis,
X Povilas Norkevičius, Livo ta 1978—1979 m. kadencijos jimais. Dėl valdybos pranešimų
Vitas Laniauskas, gyvenąs
A Grigas, P. Gudas, J. Savrlmaa, L.
rną, Mich., prie prenumeratos Gen. T.' Daukanto jūrų šaulių i:iš salės buvo pasigesta paramos Ciceroje, lankąs Fenwicko gim
Stokai ir Operos choras. Balete da
lyvauja 40 Šokėjų. Choreografija yra mokesčio pridėjo 10 dolerių au kuopos valdybos atliktais dar lituanistiniam švietimui bei lie naziją Oak Parke, buvo vienin
ką.
bais ir, žvelgiant į ateitį, pasi tuviškai kultūrinei veiklai..
tC V. KaraaaftSa Ir J. Puodžiūno.
telis mokinys iš šios gimnazi
ryžta
remti
naujų
kuopos
val

Valdybos
rinkimų
punkte
su

jos,
išrinktas reprezentuoti FenX
Svečiai
iš
Voldetijos.
Ko

VaznaBų prekyboSpringfielde
“Century
-- )a, 2501 W. 71«t St. Chicago, UI. vo 16 d., 3 vai. popiet Jaunimo domųjų organų pastangas dar sirinkimas prašė tą pačią valdy- wicką
.... 80829. TeL: 471-1424. Bilietų kainos; centre koncertuos fleitistas Pe daugiau plėsti ir stiprinti jūrų
„. parteryje — $17.50, $15.50, $12 JO,
tras Odinis ir pianistė Ramint* šaulių veiklą Chicagoje.
,, $9 JO; balkone — $15.50, $11,50 Ir
Siame Gen. T. Daukanto jūrų
Bilietai Vaznelių
$7.50.
Paltu bilietus galima užsisa- Lampsatytė.
šaulių
kuopos valdybos posėdy
prekyboje. Visi kviečiami, (pr.)
kyti pasinaudojant ir Ha atkarpa:
je dalyvavo ir diskusijose akty
prisiųsti ..._................. bil. po
X Lietuvių Dailės instituto viai reiškėsi jūrų šauliai J. Uta
kūrinių
paroda dar vyksta Čiur ra, V. Zinkus, C. Vidžius, P.
dol. ........
spekt.
lionio Galerijoje-Jaunimo cent Maleta, A. Martinkus, M. Maks
prisiųsti -------_...
bil.po
re, Chicagoje. Lankyti galima vytis, E. Holtzas, N. Martinkus
dol. -------------- spekt.
kasdien nuo 7—9 v. v. ir sa ir K Pumputis. Po posėdžio su
vaitgaliais nuo 10 v. r.—9 v. v. sirinkusieji buvo šeimininkų pa
Paroda uždaroma kovo 2 d., vaišinti, už ką jiems nuoširdus
8 v. v.
(pr.) ačiū.
'
J. S.
X Už a a. J. AugustaitytęTAURAGIŠKIŲ METINIS
Vaičiūnienę,
šeštųjų
mirties
SUSIRINKIMAS
metinių proga, šv. Mišios bus
Tauragiškių klubas, vienas
laikomos Svč. Mergelės Gimi
Čekius pmiome Uratyti:
tarp
veikliųjų lietuviškų drau
mo lietuvių parapijos šventovėje
Opera Co, be. ir siųsti tiesiog su
Gen. T.
jūrų Muitų kuopos 1978-1979 m. vadovai po posėdžio. Ii
Ikso užsakymu Vaznelių krautuves ad- Marąuette Parke vasario mėn. gijų Chicagoj, sąrašuose tnri kalrte stovi; J. Utara, A Martinkus, K. Pumputis, G. Vidžius, V. Zinkus,
(ak)
28 dieną, ketvirtadienį, 7 vai. apie 200 aktyvių narių. Į šį že A Martinkus, E. Holtzas,; eėdh M. Maksvytis, kuopos pirm. E. VengianaNuotr. P.
30 min. rytą.
(pr.) maičių klubą dėl jo gyvos pra- kas. H. Matele-* Ir A Holtslene.
(pr.).

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

laiko Stalino-Hitlerio prakyboję;
įgytą grobį: Lietuvą, Latviją^
— “Cape Ctod Times”, Mass.,
Estiją, o taip pat Suomijos/
laikraštis išspausdino Cape Cod
Lenkijos, Čekoslovakijos ir Ru-^
LB apyL pirm. E. Bliudniko laiš
munijos gabalus.
ką, kuriame primena, kad Pa
— Pianistės Aldonos
baltijo valstybės, kaip dabar
Afganistanas,
buvo
iitimt™ laitės rečitalis bus Carnegie Re^
prieš 40 metų. Laiške iškelia eitai Hali kovo 8 d., šeštadienį“
ma Sov. Sąjungos noras suru 5:30 vai. Carnegie Hali yrC
garsus New Yorko muzikoC
sinti užgrobtą Pabaltijį.
centras, kuriame gali pasireikš^
— “Petorson News” laikraš
ti tik žymūs solistai ir muzi
tis vasario 19 d. laidoje iš
kai. Tai yra laimėjimas ir mūspausdino Antano Masionio laiš
sų Aldonos Kepalaitės, kuries
ką, kuriame iškeliama okupuo
pianino muzika jau plačiai ži
tos Lietuvos padėtis. Taip pat
noma New Yorke ir kituose
A. Masionis išspausdino laiškus
miestuose.
Lietuvos reikalu “The Beacon”
ir“The Record” laikraščiuose.
ARGENTTNOJE
Z

— “Los Angeles Times” va
sario 16 paskelbė Antano Ma
žeikos ilgesnį laišką, kuriamo
rašo, kad Sovietų okupuotų Pa
baltijo valstybių “tautinio išli
kimo kovos lauke” yra kovoja
ma už valstybinę laisvo apsi
sprendimo teisę, žmogaus teises
bei religijos laisvę. Prisiminęs
Viktoro Petkaus ir Balio Ga
jausko, kaip žymiųjų pasiprie
šinimo aktyvistų, nuteisimą, pa
reiškia pagarbą prof. Andrejui
Sacharovui už drąsų Pabaltijo
valstybių teisių gynimą. Anta
nas Mažeika, trečios kartos lie
tuvis neseniai iš rytų persikė
lė į Californiją ir apsigyveno
Newport Beach miestelyje. Gy
vendamas rytuose, aktyviai da
lyvavo Lietuvių Bendruomenės
veikloje.
— Santa Monica “Evening
Outlook” vasario viduryje pa
skelbė dr. Petro Pamataičio ir
Juozo Kojelio laiškus, kuriuose
primena Lietuvos, Latvijos ir
Estijos okupaciją. “Komunis
tai, melo meisteriai, Bavo įtaką
pasaulyje plečia jėga, klasta,
falsifikacijomis ir išdavystė
mis”, rašo Pamataitis. Tarptau
tiniuose sporto žaidimuose jie
naudoja nelegalias priemones
laimėjimams pasiekti. Jis siū
lo baikotuoti olipinius žaidimus
ne vien dėl agresijos Afganista
ne, ne vien dėl kitų tarptautinių
nusikaltimų, bet ir dėl to, kad
dalį varžybų planuoja pravesti
okupuotose Pabaltijo valstybė
se. Tuo būdu jie siekia faktiš
ko aneksijos pripažinimo. J.
Kojelis primena RibbentropoMolotovo pakto 40 m. sukaktį ir
priekaištauja Vakarų pasauliui
už “patogų” tos sukakties pa
miršimą. Sovietai tą paktą te
belaiko galiojančiu, nes tebe-

III Leadevskis Program”. Kan
didatai turėjo išlaikyti egzami
nus, ryšium su dabartiniais įvy
kiais pasaulyje. Be to, turėjo
parašyti rašinį “Kokios proble
mos laukia Ameriką, jos 3-me
šimtmetyje”. Dar buvo atsi
žvelgta į mokinio aktyvumą, pa
vyzdingumą ir kt
Vitas ketvirti metai priklau
so Fenwicko iškalbos ir debatų
klubui Siais metais iš visų Chi
cagos ir priemiesčių gimnazijų
iškalbos varžybose jis yra su
rinkęs daugiausia taškų, laimė
jęs pirmąją vietą ir trofėją su
teise reprezentuoti Fenwicką iš
kalbos varžybose Bostone ge
gužės mėn. “Catholio Nationals”.
Šioje srityje jam daug pade
da šios srities žinovai, moky
tojai: dr. D. Ryan ir A. Arlliano.
Kar.

— Gydytojai mnzflcai. Buenos
Aires kolonijoj yra trys lietuviai
gydytojai, kurie šalia medicinos
kreipia rimtą dėmesį į muziką.
Dr. Jonas Simanauskas vado
vauja “Žibučių” ansambliui ir
pats dainuoja su “Aitvarais” bei
Romos vardo teatro chore. Db.
Osvaldas
Račkauskas
groja
smuiku ne tik privačiai, bet pa
sirodo ir scenoje kai kuriomis
progomis, o dr. Albertas Domynas groja pianinu ir vargonais-.
Jis įvairiom progom yra pasiro
dęs lietuvių šventėse su muziki
ne programa, o taip pat nema
žai yra grojęs vargonais įvairio
se bažnyčiose.

URUGVAJUJ
— Lietuviai televizijoj. Kū
čių naktį TV 4 perdavė įvairių
tautų diplomatų, esančių Uru
gvajuje, kalėdinius sveikinimus.
Jie buvo paspalvinti tų tautų
meno vienetų pasirodymais. Tos
programos organizatoriai, susi
žavėję lietuvių šokiais, kurines
jie jau buvo matę, norėjo, kad
lietuviai, nors dabar ir neturį
diplomatinės tarnybos Urugva
juje, dalyvautų toje programo
je. Pradžioje Urugvajaus val
džia buvo uždraudusi tą pasi
rodymą, nes Lietuva, pagal jų
nuomonę, priklauso sovietiniam
blokui Reikalą išaiškinus už
draudimas buvo atšauktas. Ka
lėdų naktį pirmą vai. lietuvių
sveikinimus perdavė Gvidas Mačianskas, U. L. Kultūros klūbo
pirmininkas. Meninę dalį atli
ko “Ąžuolynas” su dailiu šokiu
“Skepetinis”. Tai buvo dar vie
nas lietuvių laimėjimas Urugva
juje.

VOKIETIJOJE

-

— Vasario 16 dienos proga
Schwetzingene ir Kaiserslauterne šiemet minėjimų nebuvo, o
buvo tik bendros pamaldos
evangelikams ir katalikams. Į
minėjimą pakviesti šių apyl.
lietuviai vas. 23 Huettenfelde.
Schwetzingene pasimelsta už tė
vynę vasario 15, o Kaiseralau*
teme vasario 16. Abiejose vie
tovėse šv. Mišias laikė Bronius
Liubinas, trumpai suminėdamas
dienos prasmę, o pamokslą sa*
kė evangelikų kun. Fr. Skėrys.
Schwetzingene jis kalbėjo lie
tuviškai ir vokiškai, nes daly
vių tarpe buvo visa eilė nelie
tuvių. o Kaiserelauterne pe
rnoksią sakė tik lietuviškai, bet
po jo maldą už tėvynę sukalbė
jo vokiškai. Čia dalyvavo ke
letas lietuvių vyrų žmonų nemo
kančių lietuviškai. Abudu ku
nigai pabrėžė lietuvių laisvės
ilgesį. Pamaldos baigtos sugir
dant tautos himną.

ūmi

Argentinos ŽIBUČIŲ ir Urugvajaus
ĄŽUOLYNO
ATSISVEIKINIMO KONCERTAS
bus ij trečiadienj, vasario 27 <k, 7 vai. vak.

JAUNIMO

CENTRO SALIJE

.
"

Bus įdomu ilginti dainas ir pamatyti tautininslokius visiems, kurie nematė, ir tiems, kurie koncerte
jau dalyvavo. Bilietai $5.00. Gaunami prie įėjimo.
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