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KOVOS UŽ BLAIVYBE 
SĄJŪDIS LIETUVOJE

Lietuvoje plečiamas kovos už 
blaivybę sąjūdis. Lietuvos vys
kupai ir vyskupijų valdytojai 
bei daugelis kunigų 1980-sius 
metus paskelbė blaivybės me
tais, ragindami visus vieningai 
įsijungti j kovą prieš girtavi
mą, siekiant tokiu būdu paša
linti vieną rimčiausių pavojų, 
kuris dabar gręsia Lietuvos vi
suomenei. Mus pasiekė žinia, 
kad vasario 21 dieną Vilniaus 
Aušros Vartų bažnyčioje buvo 
surengtos iškilmingos pamaldos 
už blaivybę. Skatinančiu žo
džiu pamaldas pradėjo Vilniaus 
arkivyskupijos valdytojas kun. 
Algirdas Gutauskas, kuriam 
asistavo visos arkivyskupijos 
dekanatų atstovai ir blaivybės 
mylėtojai — kunigai iš kitų 
Lietuvos vyskupijų. Mišiose, ku
rių metu pamokslą pasakė kun. 
Kazimieras Vasiliauskas, daly
vavo apie 70 kunigų ir gausi 
minia pasauliečių tikinčiųjų. 
Pamaldų pabaigoje buvo per
skaitytas iškilmingas įsiparei
gojimo už blaivybę aktas.

Lietuvos vyskupai ir vysku
pijų valdytojai yra nutarę šių 
metų Gavėnioje bendru ganyto- 
jiniu laišku kreiptis į tikinčiuo
sius blaivybės reikalu.

NEW YORKE TURĖTŲ 
LAIMĖTI CARTERIS

Pikta senatoriaus Kennedžio kampanija
New Yorkas. — Antradienį jam pareikštą paramą. Ją ta-

New Yorko ir Connecticut val
stijose vyksta pirminiai rinki
mai, kurie svarbūs visiems abie
jų partijų kandidatams. Demo
kratų partija New Yorke gero
kai suskilusi. Teoretiškai čia 
neblogai turėtų pasirodyti sena
torius Kennedy, tačiau opinijos 
tyrimai rodo, kad prezidentas 
Carteris jį nugalės. Valstijos 
gubernatorius Carey ir senato
rius Doniel Patrick Moynihan 
skelbiasi esą neutralūs ir niekas 
nežino, už kurį kandidatą jie 
balsuos, tačiau gubernatoriaus 
padėjėjas Mario Coumo yra pre
zidento Carterio rėmėjas. Val
stijos prokuroras Robert Ab- 
rams yra Kennedžio rėmėjas, 
tačiau daugumas valstijos mies
tų per savo merus remia Carte
rį. jų tarpe ir New Yorko meras 
Koch.

Respublikonų tarpe daug rė
mėjų turi George Bush, tačiau 
New Yorko miesto respubliko
nų komitetas pasisakė už Ro
naldą Reaganą.

Connecticut valstijoje guber
natorė E31a Grasso pasisakė už 
prezidentą Carterį, o respubliko
nų tarpe populiarus George 
Bush, kurio tėvas yra buvęs šios 
valstijos senatorius.

Šen. Kennedy, New Yorke 
smarkiai pralaimėjęs, galėtų pa
sitraukti iš kampanijos, nes čia 
esanti jo paskutinė viltis. Pieti
nėse, šiaurinėse ar vakarinėse 
valstijose jo liberalizmas mažiau 
priimtinas kaip New Yorke. Sa
vo kalbose šen. Kennedy kriti
kavo Carterio užsienio politiką. 
Jis išdavęs Izraelį, nemokąs su
gyventi su Sovietų Sąjunga. Da
bartinė JAV politika rodanti 
nesugebėjimą, netikėtinumus ir 
nešanti gėdą.

Šen. Kennedy daug vilčių de
da į JAV hebrajų kongregacijų 
pirmininko, rabino Schindlerio

Telšių Vyskupijos ir Klaipėdos 
Prelatūros Valdytojo kun. An
tano Vaičiaus kalėdinis žodis 
tikintiesiems.

Mylimi Broliai ir Seserys 
Kristuje!

1902 metais viename Italijos 
kaime, gindama savo nekaltybę, 
kankinės mirtimi mirė jauna 
mergaitė Marija Gorėti. Jos 
užpuolikas, vardu Aleksandras, 
pateko j kalėjimą, kuriame iš
buvo 28 metus. Ir po tokio il
go laiko, ir iš kalėjimo grįžęs, 
Aleksandras neturėjo ramybės. 
Vieną dieną jis ryžosi nueiti pas 
kankinės motiną ir atsiprašyti, 
kad gautų bent jos atleidimą. 
Buvo kaip tik Kalėdų išvaka
rės. Nedrąsus jis įėjo ir puolė 
prie jos kojų, šaukdamas: “Ar 
man atleidžiate?!” Motina, bū
dama gera krikščionė, ne tik at
leido, bet padarė taip, kad at
leidimas būtų ir Dievui dovana. 
Padėjo pasiruošti ir sekančią 
dieną, Kristaus užgimimo šven
tėje, ji ir Aleksandras, abudu, 
suklupę prie Dievo stalo, priėmė 
šv. Komuniją. Tokiu būdu ta 
garbinga motina pagarbino 
Kūdikėlį Jėzų ir sugrąžino ne
laimingajam ramybę.

(Bus daugiau)

čiau atsveria prezidento Carte
rio perrinkimo komiteto pirmi
ninkas, pats žydas, Robert 
Strauss. Jis pareiškė New Yor
ke, kad joks prezidentas nėra 
tiek padaręs Izraeliui, jo sau
gumui ir taikai, kaip Carteris, 
jau nuo prezidento Trumano 
laikų. Daug žydų susirinkimų 
aplankė ir daug kalbų pasakė 
New Yorke gan populiarus vi
ceprezidentas Mondale.

Rinkimų stebėtojai bijo, kad 
šen. Kennedžio ilgesnė kandida
tūra galį pakenkti ne tik demo
kratų partijai, bet ir pačiam se
natoriui. Daugelis Carterio rė
mėjų konvencijoje gali Kennedį 
pasmerkti, nes šiuo metu jis de
mokratą prezidentą ir demokra
tų vyriausybę pikčiau puola už 
respublikonų kandidatus, kurie 
prezidento atžvilgiu gan nuosai
kūs.

Respublikonas Ronaldas Rea- 
ganas dar sustiprino savo dele
gatų skaičių Missouri valstijos 
delegatų rinkimuose, kur iš 97 
delegatų jis laimėjo 88. Kalba
ma, kad Reagano štabas jam pa
taria pasirinkti viceprezidento 
vietai senato mažumos vadą 
Hovardą Bakerį. Jis esąs ne
toli nukrypęs nuo Reagano sa
vo konservatizme, tik jis balsa
vęs už Panamos kanalo atida
vimo sutartį. Kituose klausi
muose Bakenis nedaug esąs 
“nuosaikesnis” už Reaganą.

Stebėtojai tvirtina, kad Rea- 
ganas galėtų sumušti preziden
tą Carterį kai kuriose pietinėse 
valstijose, kaip Teocas, Louisia- 
noj ir Mississippi, kur Carteris 
nugalėjo 1976 m. prez. Fordą.

Paskutiniai opinijos tyrimai 
parodė, kad Nev Yorko balsa
vimuose prez. Carteris gaus di
desnę dalį 282 demokratų dele
gatų. Carteris gausiąs 61 nuoš. 
demokratų balsų, o Kennedia —

Irano balsuotoja studijuoja ant sienos prikaltus kandidatų į parlamentą są
rašus. Parlamento rinkimai užsitęsė dėl labai lėto balsų skaičiavimo ir 
atėjusių naujųjų metų švenčių.

/ r anas švenčia 
naujuosius metus

Numatomas ajatolos Khomeinio įpėdinis
Teheranas. — Amerikiečių 

įkaitų likimas priklausys nuo 
būsimo Irano parlamento, ta
čiau rinkimų balsai dar nebaig
ti skaičiuoti. Darbą sutrukdė 
persų naujieji metai. Rinkimų 
kontrolės komiteto narys Ali 
Akhbari pareiškė spaudai, kad 
balsai bus suskaičiuoti iki ba
landžio 4 d.

Naujieji metai, vadinami 
“Nov Ruz”, Irane švenčiami lyg 
krik?čionių Velykos ir Naujie
ji metai kartu. Paprastai, šven
tė užtrunka 13 dienų, tačiau 
revoliucinė taryba šiais metais 
šventę sutrumpino 7 dienų. 
Persų šeimos perka dovanas. Jų 
tarpe šiemet parduotuvėse labai 
populiarios lėlės: prezidentas 
Carteris ir buvęs šachas ant 
kartuvių. Tarp šventės ceremo
nijų persai mėgsta šokinėti per 
sukurtus laužus. Šiemet mark
sistinė fedayeenų organizacija 
savo proklamacijoje patarė šo
kinėti per padegtas Amerikos 
vėliavas. Šventės proga persai 
perka auksines žuveles stikli
niuose induose ir stebi žuvelių 
elgesį. Kasdien 3 vai. popiet 
žuvelės turi atsisukti į musulmo
nų šventojo miesto Mekos pusę, 
tai rodo. kad žuvelės savinin
kas turės laimingus, gerus me
tus.

Šventės proga revoliucijos 
kankinių kapinėse svarbias kal
bas pasakė trys asmenys. Aja- 
tola Khomeinis. dabartinis vy
riausias valstybės vadas — 
“faghi”, dar vadinamas dvasi
niu titutu — “imamu”. Kal
bą pasakė prezidentas Bani 
Sadras ir trečias netikėtai kal
bėjo 57 metų amžiaus artimas 
Khomeinio bendradarbis ajato- 
la Hussein Ali Montazeri. Jo 
dalyvavimas svarbiose apeigose 
laikomas ženklu, kad jam skir
ta paveldėti “faghio” titulą. 
Ajatola Khomeinis turįs silpną

34 nuoš. Connecticute Carte
ris gausiąs 63 nuoš., o Kenne
dia — 32.

širdį. Iš ligoninės jis negrįžo į 
savo seną butą Quomo mieste, 
bet apsigyveno Teherane savo 
dukters namuose. Kieme nuo
lat stovi greitosios pagalbos 
automobilis.

Pagal naująją Irano konstitu
ciją dvasinis vadas turi plačias 
teises, gali skelbti ar užbaigti 
karus, pakeisti prezidentą, skir
ti vyriausybės ar kariuomenės 
vadus, teisėjus ir kitus pareigū
nus.

Ajatola Montazeri šacho lai
kais ilgai buvo tremiamas ir ka
linamas. Jis prisidėjo anksti 
prie Khomeinio vadovaujamos 
opozicijos. Khomeinis — jo mo
kytojas ir dvasinis
kurį jis lankydavo tremtyje Ira
ke. Musulmonų seminarija Qo- 
mo jau skelbė, kad Montazeri 
numatomas Khomeinio įpėdiniu, 
šiuo metu jis yra Teherano aja
tola. Jo 80 metų tėvas vis yra 
Korano mokytojas, Nejafabado 
mula.

Ajatola Montazeri savo. kal
boje Behest Zahra kapinėse ra
gino persus atmesti Vakarų ir 
Rytų įtaką, atmesti Washing- 
toną ir Maskvą ir siekti vienin
go® islamo valstybė®, laisvo® 
nuo kultūrinio, ekonominio ir 
politinio kolonializmo.

Izraelitai bandys
kurtis Hebrone

Jeruzalė. — Izraelio vyriausy
bė po kietų debatų nutarė įsi
kurti arabų Hebrono mieste, 
okupuotame Vakariniame kran
te, kur nuo 1929 metų nėra nė 
vieno žydo. Nutarta įkelti ko
ją steigiant dvi mokyklas: reli
ginę “yeshiva" su 50 studentų 
ir apie 80 jaunų tyrinėtojų, ku
rie studijuotų Hebrono jniesto 
senovę ir žydų tautos įtaką mie
sto išsivystyme.

Už šį pasiūlymą balsavo 8 mi- 
nisteriai, prieš — 6 ir 3 nuo 
balsavimo susilaikė. Tarp bal
savusių prieš yra du viceprem 
jerai ir gynybos
Weizman.

TRUMPAI 
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— Sovietų vyriausybė į JAV 
priekaištus, kad Sverdlovske 
gaminami bakteriologiniai gin
klai, paaiškino, kad epidemiją 
Sverdlovsko miesto gyventojų 
tarpe buvo sukėlusi atvežta pa
gedusi mėsa, o ne kokios du
jos.

— Sekmadienį Lenkijoje bu
vo renkama aukščiausia tary
ba. Milicija buvo prieš rinki
mus suėmusi “darbininkų savi
gynos” komiteto narius, viso 
13 kritikų, kurie ragino rinki
mus boikotuoti.

— Kinijos- vyriausybė leido 
trim Amerikos žurnalams atida
ryti spaudos biurus Pekine. 
Daugiausia užsienio korespon
dentų Kinijoje yra iš Japonijos
__ 23. Su naujais atstovais
JAV spauda turės 15 reporte
rių. Pekine reziduoja apie 60 
užsienio žurnalistų.

— Italijoje mirė buvusio po
piežiaus Jono XXIII-čiojo se
suo, 93 m. amžiaus Assunta Ron- 
calli MarchesL

— Bombos sprogimas visai 
sugriovė Italijos konsulatą Lon
done. Padaryta žalo® greti
miems pastatams.

— Kuvaitas paskelbė naujas 
naftos pardavimo taisykles. Bus 
sumažinta naftos gamyba, nu
statytas trumpesnis išsimokėji- 
mo laikas.

— Čade toliau vyksta civilinis 
karas tarp prezidento ir premje
ro rėmėjų. 'Daug užsieniečių 
palieka šalį, išsikrausto ir di
plomatų šeimos.

— Egipto spauda paskelbė, 
kad Libija stato Egipto pasie
nyje 187 mylių ilgumo liniją, 
kuri būsianti stipresnė už pran
cūzų turėtą Maginot liniją. Li
bijos siena bus statoma 7 metus 
ir kainuos 3 bil. dol.

Boikoto klausimas
suskaldė Europą

Briuselis. — šešiolikos Euro
pos valstybių olimpinių komite
tų atstovai. Belgijoje svarstė 
Maskvos olimpiados boikoto 
klausimą ir suskilo į dvi dalis. 
Aštuonios šalys pasisakė už da- 

natarėiaš 1Yvavim^ Maskvos olimpiadoje:
Britanija, Švedija, Suomija, 
Prancūzija, Italija, Airija, Bel
gija ir Ispanija. Kitos septy
nios nutarė dar pagalvoti ir nu
tarimą paskelbti vėliau: Vakarų 
Vokietija, Olandija, Šveicarija, 
Liuksemburgas, Turkija, Lich
tenšteinas ir San Marino. Tauti
niai komitetai tvirtai pasisakė 
prieš paralelinius žaidimus ar 
sporto festivalius. Olimpiados 
klausimas vėl bus svarstomas 
ateinantį mėnesį Romoje.

Tvirtai už Maskvos boikotą 
pasisakė Norvegija.

Švedai nubalsavo
palikti jėgainės

Stokholmas. — Sekmadienį 
Švedijoje įvyko referendumas 
dėl branduolinės energijos atei
ties. Balsavime dalyvavo 74.3 
nuoš. švedų. Didelė dauguma 
— 58.1 nuoš. pasisakė už bran
duolines jėgaine® per ateinan
čius 25 metus. Balsuotojai pa
vedė vyriausybei ieškoti naujų 
energijos šaltinių.

Branduolinių reaktorių prieši
ninkai, surinkę 38.6 nuoš. balsų, 
žadėjo toliau tęsti kovą prieš 
jėgaines ir urano kasyklas Šve
dijoje.

Premjeras Falladin, pats bal
savę® prieš jėgaines, pareiškė, 
kad jis laikysis balsuotojų va- 

ministeris j lio®, nors pats ir turi savo nuo
monę.

SACHAS PAHLEVI 
IŠVYKO Z EGIPTĄ

Buvęs imperatorius
Panama. — Buvęs Irano ša

chas Rėza Pahlevi sekmadienį 
atsisveikino su Panama ir iš
skrido į Egiptą, pas prezidentą 
Anwar Sadatą, pas kurį buvo 
sustojęs išbėgęs iš savo imperi
jos pernai sausio mėnesį. ABC 
televizija paskelbė, kad Kairo 
karinėje ligoninėje šachui pa
ruošti kambariai. Čia jis turė
siąs kasos operaciją.

Šacho pasitraukimas iš Pana
mos rišamas su Irano reikala
vimu jį išduoti. Pirmadienį Ira
nas turėjo įteikti paskutinius 
reikalingus dokumentus, reika
laujančius šacho išdavimo. Sa
koma, kad šachas buvo nepaten
kintas Panamos vyriausybės nu
tarimu neleisti, kad amerikietis 
chirurgas padarytų jam opera
ciją. Panama teisinosi, kad už
sienio chirurgai negali operuoti, 
jei jie nėra registruoti Panamos 
medicinos sąrašuose.

Prie šacho išvykimą Panamo
je vykusios derybos, kuriose da
lyvavo ir prezidento Carterio 
patarėjas Hamilton Jordan. j 
Praėjusį šeštadienį jis ilgai kal
bėjosi su šachu ir Panamos dik
tatorium gen. Omar Torrijos. 
Sakoma, kad šachui buvo siū
loma likti Panamoje, nes jo ap
sigyvenimas Egipte apsunkins 
pastangas išvaduoti amerikie
čius įkaitus, sudarys nemalonu
mų Egipto vyriausybei, šachas 
tačiau nutaręs vykti pas prezi
dentą Sadatą, kuris keliskart jį 
buvo kvietęs apsigyventi musul
monų krašte.

Irano vyriausybė skelbia, kad 
prezidentas Bani Sadras kelis 
kart telefonu tarėsi su Pana
mos gen. Omar Torrijos, kuris 
reikalavo Irano vyriausybės pe
rimti amerikiečių įkaitų kalini
mą, atimant juos iš radikalų, 
kitaip Torrijos grasino išleisti 
šachą. Irano vyriausybei ne
suskubus iki nurodyto laiko pe
rimti įkaitus, šachui buvo leista 
išvažiuoti, šacho artimieji tvir
tina, kad jį labai slėgė mintis, 
kad Panama gali svarstyti jo 
atidavimą Irano revoliucijonie- 
riams.

Kaip žinoma, šachas, praradęs 
Irano sostą pernai sausio 16 d., 
buvo sustojęs Egipte, po to jis 
viešėjo pas Maroko karalių

neranda pastogės
Hassaną. Iš čia jis atvyko į Ba
hamų salą, o birželio 10 d. ap
sigyveno Cuemavakoj, Meksi
koj. Spalio 22 d. jis atvyko į 
New Yorką operacijai ir vėžio 
ligos gydymui Dėl to Tehe
rane buvo okupuota JAV amba
sada ir paimti įkaitai. Meksika 
atšaukė jam duotą apsigyveni
mo leidimą ir šachas turėjo iš
vykti į Panamą, kur Contadoros 
saloje gyveno nuo gruodžio 15 d.

Irano vyriausybė sutiko pas
kutinį šacho persikraustymą su 
neslepiamu pykčiu. Prezidentas 
Bani Sadras ir užsienio reikalų 
ministeris Ghotbzadeh pareiškė, 
kad šacho išvykimas iš Panamos 
nudels amerikiečių įkaitų palei
dimą. Abu kaltino prezidentą 
Carterį, kuris žaidžiąs įkaitų 
likimu, bandąs susilpninti Irano 
revoliuciją, pakenkęs Irano 
pastangoms legaliu būdu atgauti 
šachą iš Panamos.

Prezidento patarėjas Brae- 
zinski, paklaustas reporterių, ar 
šacho kelionė į Egiptą pakenks 
Egiptui musulmonų pasaulyje, 
atsakė, kad islamas pabrėžia 
vaišingumą, gailestingumą. Ša
chas sunkiai serga ir jo priėmi
mas gydymui neprieštarauja 
musulmonų tradicijoms, pareiš
kė jis.

Gan radikalių pažiūrų Irano dvasiš
kis, Teherano ajatola Hussein Ali 
Montazeri. Irane kalbama, kad jis 
paveldės aukščiausio valstybės vado 
ajatolos Khomeinio vietą. Nuotrau
koje ajatola Montazeri kalba vienoje 
rankoje nusitvėręs automatinį šau
tuvą

Suėmė dar vieną
Estijos rezistentą

Maskva. — “Christian Scien
ce Monitor” korespondentas Da- 
vid Willis, turįs gerus ryšius su 
Baltijos tautų rezistentais, pa
skelbė, kad Estijoje suimtas jau 
seniai persekiojamas estas sve
timų kalbų: anglų, prancūzų ir 
vokiečių profesorius Mart Nik
ius, ne kartą jau minėtas ko
respondento reportažuose. Ne
seniai sovietų saugumas suėmė 
dr. Juri Kukk. Jiedu abu buvo 
pasirašę 45 Baltijos rezistentų 
“Baltijos apeliaciją”, kur buvo 
reikalaujama panaikinti Moloto
vo - Ribbentropo sutartį.

Mart Nikius suimtas Tartu 
mieste kovo 19 d. Neseniai jis 
pasirašė Afganistano okupacijos 
pasmerkimą ir ragino laisvąjį 
pasaulį boikotuoti Maskvos olim
piadą, kurios dalis ruošiama 
okupuotoje Estijoje, Taline. Iš 
Baltijos rezistentų koresponden
tas patyrė, kad jau 14 baltų ak
tyvistų suimti nuo lapkričio 
mėnesio. Daugiau cenzūruoja
mi laiškai ir siuntiniai iš Ameri
kos, konfiskuojamas “National 
Geographic” žurnalas, kuria 
anksčiau praeidavo.

__ 'Prancūzijos naftos ben
drovės paskelbė, kad dideli naf
tos šaltiniai rasti šiauriniame 
Jemene, Fahda dykumoje.

— Kolumbijoje teroristai, oku
pavę Domininkonų ambasadą, 
leido Izraelio ambasadoriaus 
dukra? aplankyti savo tėvą, lai
komą įkaitu. Teroristai paža
dėjo paleisti 5 įkaitus, jei Ko
lumbijos vyriausybė derybose 
parodys gerą valią.

kalendorius

Kovo 25 d.: Heraldoa, Liuci
ja, Vaišvilkas, Rantė.

Kovo 26 d.: Kasi jonas, Teklė, 
Vygantas, Gėla.

Saulė teka 5:48, leidžiasi 6.07. 

ORAS
Saulėta, baigiasi lietus, tem

peratūra dieną 46 L, nokti 90 L
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KELIAS Į SVEIKATĄ
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.
KELIAS į SVEIKATĄ, 1801 Wert Garfield CUa{o, DL MM
—------------------------------------------ 1

VĖŽINIAI PROSTATOS REIKALAI
Nepavėluokime — leiski
me laiku gydytojui prosta
tą apžiūrėti — nereikės 
gailėtis dėl pavėluoto jos 
tvarkymo

Medidnišks raginimas

Pro išeinamosios žarnos angą 
(rectal examination) tirdamas 
pirštinėtu pirštu prostatą gydy
tojas gali susekti prostatoje pa
vienį kietoką guzą (nodule), ar 
susekti visą prostatą pavirtusią j 
kietą, guzuotą, nepaslankią ma
sę. Prostatos pračiuopiami savi
tumai, minėtai ją tiriant, yra 
svarbiausias žingsnis prostatos 
vėžio diagnozavime. Todėl mi
nėtas prostatos tyrimas įeina į 
kiekvieną viso paciento medici
nišką apžiūrėjimą. Šimo papras
tu tyrimu nuostabiai gerai gali
ma nustatyti prostatos vėžį. Su
prantama, kad ankstyva prosta
tos vėžio diagnozė suteikia dides
nį pagydymo galimumą. Todėl, 
kol dar laikas, paikai nesielkime, 
neapsileiskime gyvybiniame rei
kale: tirkimės prostatą laiku. Bent 
kas pusmetis pasitikrinkime sa
vas prostatas pas gydytoją kiek
vienas virš 50 metų su'aukęs 
vyras. Tas tikrinimas yra labai 
paprastas ir trumpas.

Taip svarbu tirtis kas pusmetis 
kiekvienam pusamžio sulauku
siam vyrui, kad joks raginimas 
nebus per didelis. Mat, jokios 
naudos nebus, jei gydytojas nu
statys prostatos vėžį jau į guzuo
tą masę visą prostatą pavirtusį. 
Tada diagnozė b'ts lengva, bet 
visoks gydymas neduos gerų pa
seku. Todėl nustokime, visi vy
rai, save žudę, nesitikrindami sa
vo prostatų.

Aišku, kad gydytojui susekus 
pavėluotai pas vyrą prostatos vė
žį, pastarasis lėks galvatrūkčiais 
ligoninėn gydymui, manydamas, 
kad dabartinė medicina jam tik
rai padėsianti. Deja, taip neatsi
tinka. Bet koks, kad ir stropiau
sias gydymas išsiplėtusio po kau
lus prostatos vėžio yra nesėkmin
gas, kad ir geriausioje ligoninė
je bei geriausiose rankose toks pa
cientas būty. Todėl meskime ne
pagrįstas viltis. Su imkime save 
nagan ir pradėkime užbėgti to
kiai nelaimei už akių. Tikras to
kios nelaimės išvengimas yra mi
nėtas kas pusė metu savos prosta
tos tikrinimas pas gydytoją. Tai 
kelių sekundžių reikalas — nu
stokime buvę patys savo gyveni
mo duobkasiais. Tuo ir galėtume 
prostatos vėžinius reikalus baig
ti. Bet apsišvietusiam mūsiškiui 

^naudinga bus giliau Įsigilinti į 
savos giltinės niekdarbius.

Kaulai parodo išsiplėtusi 
prostatos vėžį

Tie vyrai, kurie dėl įvairių 
priežasčių, dažniausiai dėl pap
rasto nerangumo — apsileidimo, 
nesitikrina reikiamai prostatą pas 
gydytoją, nustemba, kai gydyto
jas žiūrėdamas į padarytą vyro 
strėnkaulių rentgeno nuotrauką, 
mato išsiplėtusius po kaulus pros
tatos vėžio vaikus. Tlda vyras 
jau turi skausmus strėnose. Kau
lai esti išėsti — duobėti (osteo- 
blastic lesions). Tuo metu krau
juje būna padidėjęs kiekis taip 
vadinamos rūgščios fosfatazės 
(acid phosphatase). Tada yra 
būtinas reikalas išimti iš prosta
tos gabaliuką mėsos ir ištirti per 
mikroskopą (biopsy). Jei mikro
skopinis tyrimas (bistology) pa
tvirtina vėžio buvimą prostatoje, 
tada nustatomi du dalykai vė
žio išsiplėtimo reikalu. Ir kaip 
toli vėžys išsiplėtęs — kokia jo 
stadija (stage), 2. Koks yra vėžio 
gyyastingumas — virulencijos 
laipsnis (grade). Tik-šitokius duo 
menis turint, nustatoma reikia
mas prostatos vėžio gydymas.

Išsiplėtusio vėžio tolimesni 
reiškiniai

Kai atsiranda strėnose skaus
mai, kai padidėja acid fosfatazės 
kiekis kraujuje, kai strėnų kaulų 
rentgeno nuotraukos rodo duo
bėtą jų išretėj imą (vėžio išėsti 
kaulai), tada vėžys iš prostatos 
jau yra išsiplėtęs kūne. Taip iš
siplėtusio prostatos vėžio diagno
zavimas esti lengvas. Bet kas iš 
to: tada esti labai sunkus tokio 
vėžio gydymas, jei iš viso esti bet 
koks gydymas galimas.

Todėl vyrai, gydytojo žinioje 
būdami, tikrinkimės acid phos
phatase kiekį kraujuje :r leiskim 
gydytojui patikrinti savo prosta
tą. Tuo būdu mes sėkmingiau už
bėgsime už akių vėžio išsiplėti
mui iš prostatos.

Prostatos vėžio stadijos

Geresniam supratimui prosta
tos vėžio išsiplėtimo ir sėkmin- 
gesniam tokio vėžio gydymui gy
dytojai padalino prostatos vėžį jo 
išsiplėtimo atžvilgiu į Keturias 
stadijas (stages): A, B, C ir D. 
Per paskutinius 20 metų buvo 
pasiūlyta įvairūs prostatos vėžio 
sugrupavimai. Esmėje tie sugru
pavimai mažai kuo vienas nuo 
kito skyrėsi- Priimta šiame kraš
te ir kitur gyd. Whitmore pasiū
lytas prostatos vėžio išsiplėtimo 
padalinimas į keturias stadijas. 
Jos yra štai kokios.

Stadija A. Tai kliniškai (me
diciniškai neaktyvus - apmigęs 
(latent) prostatos vėžys. Jis toks 
atsitiktinai esti susekamas prosta
toje po to, kai chirurgas išima 
prostatą dėl jos padidėjimo, o ne 
dėl vėžio. Tokio visai neaktyvaus 
vėžio buvimas vyrui nekenkia. 
Toks vyras gali labai ilgai gyven
ti. Vienok, po operacijos dėl ge
rybinio protą tos padidėjimo iš
imtoje protatoje mikroskopiškai 
tiriant, radus neveiklų joje vėžį, 
gydytojas priskiria gydymą mote
riškais hormonais (estrogensis). 
Mat, minėti moteriškieji hormo
nai sulaiko galimą vėžio išsiplė
timą pas vyrą, jei kokia vėžinė 
celė būtų kūne kaž kaip užsiliku
si. Toks vyras turi būti gydytojo 
priežiūroje sekamas reguliariais 
laikotarpiais.

Stadija B. Tai mediciniškai 
ankstyvas vėžys prostatoje. Ap
žiūrint prostatą rendamas (pra- 
čiuopiamas) gūželis. Šitokios sta
dijos vėžys esti vien tik prostato
je besirandąs — dar neišsiplėtęs 
už prostatos ribų: neperaugęs 
prostatos kapsulės. Tokios stadi
jos prostatos vėžys dar esti neiš- 
siuntęs savo vaikų (metastasis) 
už prostatos ribų.

Stadija C. Tai jau pačioje pro
statoje plačiai išsiplėtęs vėžys ir 
jau esti peraugęs prostatos kap
sulę ir savo vaikus (metastazus) 
esti išsiuntęs į gretimą (ne toliau 
į kaulų) prostatos aplinką. Šioje 
stadijoje prostatos vėžys nesti at
sidūręs tolimesnėse kūno vietose.

Kai prostatos vėžys dar nesti 
peraugęs kapsulę, tada dar nesti 

padidėjęs kraujuje acid phosphata
se kiekis. O kai jau toks vėžys per
auga* prostatos kapsulę, minėto 
chemikalo kiekis kraujuje pagau
sėja. B to vieno tyrimo gali gydy
tojas susekti, ar prostatos vėžys 
dar laikosi prostatos ribose, ar 
jau jis peržengė prostatos ribas 
toliau besiplėsdamas.

Stadija D. Tai mediciniškai 
(kliniškai) jau išsiplėtęs, vaikus 
— metastazus jau esti pasiun
tęs į tolimesnes kūno vietas, ypač 
į strėnkaulius, o kartais net į 
plaučius.

Išvada. Gražiai prostatos 
vėžio stadijas aprašo mediciniš
ka literatūra. B to pacientui yra 
tik tokia nauda, kad jis esti pa
skatinamas nesulaukti paskuti
nių trijų stadijų prostatos vė
žio išsiplėtime. Reikia laiku tik

rintis pas gydytoją savo prostatą. 
Pirminius įtartinus reiškinius su
sekus, daug lengviau pasiduos 
vėžys būti nugalimas. Apie pro
statos vėžio gydymą — kitą kar
tą.

Pasiskaityti. Urban Medidne, 
October, 1979.

NAUDINGA PATARIMJĮ 
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SVEIKESNIS BOSI

KAS DARYTI, KAD VYRAS 
NEDVOKTŲ

Klausimas. Būk malonus gerb. 
daktare, patarkit man mano di
deliame varge. Esu ištikima žmo
na — savo vyro neapleidžiu jo 
dideliame varge: jis prisišlapi
na savo apatines, o kartais ir vir
šutines kelnes. Tada, žinoma, jis 
dvokia. Nemalonu saviems, o taip 
pat ir kiekvienam pas mus atsi
lankiusiam svečiui. Kaip nepra
šau vyro tvarkytis. Nei jis, nei gy
dytojas nepadeda šiame taip ne
maloniame mūsų šeimoje reikale. 
Gal Tamsta galite ką nors pa
tarti. Jis nebuvo operuotas. Gydy
tojas dar patarė palaukti su pros
tatos operacija. Tik po nusišlapi
nimo jie kiek šlapumo nuleidžia 
į kelnes. Padėkite mums abiems 
— iš anksto dėkoju.

Atsakymas. Kol dėl prostatos 
padidėjimo gydytojas nesiima 
chirurgiško gydymo, mėginkite 
tvarkytis sekančiai. Vyras turi 
po nusišlapinimo nelaikyti baig
tu šlapinimąsi. Stovėdamas, ar 
išvietėje sėdėdsmas jis turi kant
riai laukti net tris kartus dar atei
siančios šlapumo mažos srove
lės. Tik tada jis turi laikyti šla- 
pinimąsį baigtu ir popierių nusi
šluostyti išorinę šlapumo kana
lo angą, kiek lengvai pamasaža
vęs varpą (popieryje laikomą).

Dažnai tokie vyrai ima mažiau 
gerti skysčių (naudingų žino
ma), kad nereiktų jiems dažnai 
šlapintis, kartu kiek prišlapinant 
kelnes. Tai didelė klaida. Vyras 
minėtai ilgiau su šlapinimusi už
trukdamas nustos šlapintis į kel
nes. O' kad jis neatsisakytų ger
ti daug skysčių dėl nuovargio 
keliantis naktį iš lovos, reikia 
jam patarti pasistatyti pusgalio- 
ninį butelį (nuo apelsinų ar 
graipfruktų sunkos) prie lovos 
ant grindų. Nereikės jam kel 
tis — pakaks prie lovos krašto 
priartėti visai neatsikeliant iŠ lo
vos. Tada reikės taip elgtis, kaip 
stovint, ar išvietėje sėdint Pa
laukti kantriai šlapinimosi pra
džios. Tvarkingai žiūrėti, kad tik 
į butelį bėgtų šlapumas. Gerai 
bus, kad jis girdės šlapumo srovę. 
Tada lengviau jam seksis šlapin
tis. Po pagrindinės srovės, jis tu
ri laukti dar kelis kartus užeinant 
mažesne srovele. Tik tada baig 
ti šlapinimąsi ir vikriai su stalo 
popierių padengti — nuvalyti 
varpos galą, kamieną lengvai pa- 
masažuojnat — išvarant šlapu
mą užsilikusi kanale.

Pasipraktikavus kiek, labai ne
sunkiai vyras gali išvengti kel
nių prisišlapinimo, jei nėra pro
statos padidėjimas reikalingas ne
atidėliotinos operacijos. Sėkmės 
tamstoms ir visiems kitiems pa
našiame varge esantiems.

SVEIKO MAISTO RECEPTAS

Salierų — morkų salotos

Produktai: pusė svaro morkų, 
4 uncijos arba 4 — 5 salierų stie
bai, 1 — 2 raudoni svogūnai, 3 
šaukštai alyvos, 1 puodukas jo
gurto, 3 šaukštai Apple dder 
acto, pusė šaukštelio medaus, ket
virtis šaukštelio šviežiai sutrintų 
juodų pipirų, 2 — 3 šakelės pet
ražolių. papuošimui, ketvirtis 
šaukštelio druskos.

Darbas. Nuplautas, bet neskus
tas morkas sudėjus į vandenį ap- 
virinti iki pusiau minkštumo. At
šaldžius supiaustyti plonom, aps 
kritom griežinėlėm. Salierų ko
tus nuplovus pašalinti sužeidi
mus, bet neskusti ir nenuimti gys 
lučių, plonai supiaustyti skersi
niais piūviais (nekapoti). Svogū 
nūs nulupti, supiaustyti skriduliu-

Marytė ir Juozas Paliūčiai. Juozas skaitė savo kūrybą minint Lietuvos oi 
priklausomybės sukaktį Lietuvio sodybos dncagoje paJEmonyje.

Nuotr. M. Nagto

LAIŠKAI DRAUGUI
NE Į TĄ TAIKINĮ

J mano laišką, paskelbtą va
sario 15 d. “Drauge”, atsiliepė 
K. Vyšniauskas (kovo 3 d. 
“ Draugas’ ’), teigdamas, kad

kais ir, juos išskirstyti rinkeliais. 
Apie tuziną ar daugiau rinkelių 
palikti papuošimui. Pusę skirtos 
alyvos supilti į daržoves ir atsar
giai jas išmaišyti, kad visos būtų 
alyvuotos.

Medų, pipirus, druską, alyvą ir 
actą su jogurtu gerai išsukti. Su 
daržovėmis sumaišyti, nudėti į sa 
lotinį indą, papuošti svogūnų 
rinkeliais kaip retežiais, ar visą pa 
viršių pavieniais lankeliais. Vi
durį ir pakraščius apkaišyti petra 
žolių šakelėmis.

Jei tuoj nenaudojame, prideng 
ti ir laikyti šaldytuve. Kambario 
temperatūra ir saulėtumas nai
kina jautriuosius vitaminus.

Paruošė Adelė Duoblienė

Sic skyriaus vedėjas dr. Jonas Adomavičius ir Anelė Kirvaitytė skaito A. 
Giedriaus pasakėčias Lietuvio sodybos Chicagoje pažinomo programas metu.

Nuotr. M. Nagio
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DĖMESIO KNYGŲ MYLĖTOJAMS!
PIRMAS AR MITRAS SĄRAŠAS KNYGŲ — TAI 

PUIKI IR NEBRANGI DOVANA BET KURIA PROGA

i

Užsakydami ar pirkdami visas kartu žemiau išvardintas knygas moca- 
t* tik $10.00 ir $2.00 už persiuntmą. Normali knygų vertė $30.00.

Siuntinys Ne. I
ANGLŲ NOVELĖ. Sudarė Povilas Gaučya. Anglų rašytojų novelių 

aotoiogiia. 400 psl.
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE. Sudarė Povilas Gaudys. Lotynų 

Amerikos rašytojų novelių antologija. 480 pusi.
VYSK. P. P. BŪCI0 ATSIMINIMAI. Surašė prof. Z. Ivinskis. Reda

gavo J. Vaišnora, MIC. I ir n dalis. Dvi knygos. 580 pusi.
PIRMASIS RŪPESTIS. Jurgis Jankus. Velnio bala, žmogus ir šuo ir 

kitos novelės. 213 pusi.
DABARTIES SUTEMOSE. Bronius Zumeris, žvilgsnis į mūsų laiko

tarpis žaizdas ir skaudulius. 187 pust
8RĖK3MĖS NAŠTA. Jurgis Gliaudą. Romanas. 384 pust

Sbatinys Re. 2
Knygų OTigfaall kaina $25.00. Pardavimo kaina su persiuntimu taip pat 

$1100.
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Sudarė dr. Joms Balys. 230 pusi. 
PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI I d. F. M. Dostojevskis. 205 pusi. 
PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI n d. F. M. Dostojevskis. 290 pusi. 
MARUA DANGUJE IR ŽEMĖJE. Vysk. V. Brizgys. 142 pust 
PRAGARO VYRESNYSIS. Vytautas Volertas. PramijuotM

273 puti.I
SŪNUS PALAIDŪNAS. Fulton J. Sbeen. 174 puti.
AIDAI IR ŠEŠĖLIAI. Vacys Kavaliūnas. Premijuotas romanas. 234 puti. 

Užsakymus tiųstl:

DRAUGAS, 4545 W. CSrd Sc, CMea»», IL 88828 
■Baojaus gyventojai dar prideda prideda 50 et. valstijos mokesčio

x sa x to

“J. Jasys priekaištauja Hart
fordo LB apylinkei, kad jį Va
sario 16 proga rinks aukas tik 
Bendruomenei” (pabraukta ma
no J. J.) ir, kad “jis šiuo atveju 
prašovė pro šalį”.

Ne aš prašoviau pro šalį, bet 
gerb. mano kritikas šaudo į vi
sai kitus taikinius. Aš nieko 
neprikišau Hartfordo apylinkei, 
o kritikavau tik jos vaidybą ir 
ne už tai, kad ji nutarė aukas 
rinkti tik Bendruomenei Aš šio 
nutarimo tiesiogiai visai nelie
čiau, nes maniau, kad dėl jo pa- j 
sisakyti — papeikti, ar pagirti 
— yra JAV LB Krašto valdy
bos reikalas (Įst. 31-f ir 83-a 
str.).

Aš kritikavau tik Hartfordo 
LB apyl valdybą, ir už visai ką 
kita: už tai, kad ji — "‘nutarė 
nebepriimti ir netarpininkauti 
aukų rinkime” Altai ir VBkui 
(vasario 4 d. “Draugas”), ar 
tiksliau — Altai ir Tautos Fon
dui. šį nutarimą pavadinau 
“sankcijomis”', nes tuo nutari
mu, paskelbtu valdybos vardu
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spaudoje, pasigarsinta viso pa
saulio lietuviams, taigi ir tiems 
mūsų tautos iškavikams, kurie 
sėdi Maskvos kėdėse Vilniuje ir 
tokiais nutarimais džiaugiasi, 
kad štai vienos LB apyl. valdy
ba jau viešai atsiriboja nuo Lie
tuvai laisvinti veiksnių Aftos ir 
Vliko ir skelbia jiems boi
kotą.

i /

Kol tą nutarimą — “nepri
imti ir netarpininkauti” — val
dyba savo vardu skelbė (pir
mas skelbiwwm buvo ganą ii. 
gas), tik per radijo, aš spau
doje neatsiliepiau, nors ir bu-r • t • » . •
vau raginamas tai padaryti.. / i * L

J. Jasys

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tet. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal sušitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
VaL pirm., antr., ketv. irpenkt. 1:00 • 5:00 
vai. popiet, treč. ir šešt, tik susitarus

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND L CIARA
OPTOMETRISTAS

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

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

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

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos

CRAWFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. - BE 3-5893
Specialybė Akių ligos

3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. — PR 8-2220

DR. JANINA JAKSEVlClUS
JOKSA 

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 Ave Chicago 
WA 5-2670 arba 489 4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą

Įstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA
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di raudonai”. Tačiau kaip ana
listai nurodo, tas komunis
tinių rožių žydėjimas net ir 
politinėje ar karinėje srityje nė
ra jau taip žavingai raudonas.

Tiesa, komunistinė pro
paganda savo kradtą labai ro- 
žina, tiesiog visas kraštas at
rodo raudonas ne nuo kraujo, 
bet nuo rožių žydėjimo, tačiau 
net ir politikoj ir kariniuose pa
siekimuose tos rožės ne taip 
gražiai žydi, kaip dažnai vaka
riečiai, baimės apimti, bando 
vaizduoti. Kad visa taip jau nė
ra rožiška, rodo daugelis fak
tų, kuriuos iškelia amerikiečių 
laikraščiai ir žurnalai, objek
tyviai ir Saitai pažvelgę į So
vietų Rusijos pasiekimus tiek 
karinėje srityje, tiek grobiant 
svetimus kraštus.

<
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Nėra jau taip visa gerai ir 
Sovietų Rusijos pasauly. 
Amerikiečiai galvojo, kad 
Amerika atsiliko, kai Sovietai 
paleido į erdves Sputniką, bet 
vėliau Amerika susigriebė, iš
lipo j mėnuli net keletą kartų, 
toli palikdama erdvės lenk
tynėse Sovietus, kurie nesu
gebėjo mėnulio pasiekti. Šian
dien jau galvojama, kad 
Amerika pralaimi, kai So
vietai daro perversmą Afrikoj, 
kai pasiuntė į Viduržemio jū
ras lėktuvneSį, kai laimėjo pa
saulio pritarimą rengti pas sa
ve olimpiadą, kai graso užimti 
alyvos sritis, kai jų daliniai sė
di Kuboje. Amerikoje išėjo ge
rai perkamas romanas ‘First 
Strike”, “Pirmasis smūgis”, 
kuriame rašoma, kaip ato
miniame kare Amerika tuoj 
pat pralaimės. Žodžiu, yra 
daug Sovietams palankių pra
našysčių ir propagandų. Ta
čiau tikrovė nėra jau tokia, 
kaip vaizduojama. Esą nėra 
Sovietai aukštesni už ameri
kiečius dešimt pėdų nors pa
sauly ir plečiasi kaip piktžo
lės. Sovietai yra milžiniški 
blefuotojai ir jie tuo uždengia 
savo žingsnius atgaL Juk 
masinė invazija į Afganistaną 
ne tik propagandiškai, bet ir 
kariškai Sovietam nenaudin
ga, nes ten kas savaitę žūna 
apie 500 raudonarmiečių. Etio
pijoj, kur yra ir Kubos armija, 
dar ir Šiandien Sovietai tebe
turi kovoti su sukilėliais Erit
rėjoj. Pietryčių Azijoj, kur So
vietai padėjo Vietnamui 
nuversti Kambodijoe valdžią, 
dar ir šiandien tebekovojama 
ir ten susiduria Sovietai su 
Kinija.

Diplomatiškai Sovietų Rusi
ja daug kur pralaimi. Trečiojo 
pasaulio tautos nepritarė So
vietų žygiui į Afganistaną, to
kiam žygiui nepritarė net sate
litai, pvz. Rumunija

Afrikoj Zimbambwėj 
Rodesijoj gerai pravesti rin
kimai nors ir išrinko mark
sistą, tačiau raudonieji ne
laimėjo valdžios ir tuo būdu 
neįvedė pilnai komunistinio 
režimo. Viduriniuose Rytuose 
Sovietai pralaimėjo senes
niam ir išmintingesniam Egip
tui, prarasdami ten savo įtaką, 
Musulmonų kraštai po to, kai 
S. Rusija užpuolė vieną musul
monišką kraštą, šiandien daug 
daugiau atitolinti nuo Mask-

Spaudoj ir gyvenime

OLIMPIADA
Tokia antrašte “Tėviškės žibu

riai” paskelbė kovo 6 d. vedamąjį, 
kuriame be kitko rašo: “Viena taik
liųjų priemonių paspausti Mask
vai dabartiniu metu yra olimpia
dos boikotas. Tai grėsmė, kuri 
labai kompromituotų sovietų pres-
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nis už garsą lėktuvas TU -144 
tik padidino metalo laužą. Lėk
tuvnešis Kievas, kuris nelabai 
seniai paleistas į vandenis, di
desnę laiko dalį yra remonto 
įmonėje. Gyventojų moralė yra 
taip pat labai žema. Kiek- 
vieneriais metais iš Sov. Ru
sijos įvairiomis progomis pa
bėga menininkų, baleto šokėjų* 
muzikų. Ir nenuostabu, kad 
kursuoja sakinys: išvažiavę į 
Vakarus kvartetas, o grįžo du
etas.

Nepaisant, kad ir labai spau
džia Nobelio premijos lau
reatą Sahcarovą, kad ir skel- 
bia laikraščiuose jam 
suniekinti raštus, visuomenė jo 
neniekina.

Kaip amerikiečių laikraščiai 
rašo, Amerika negali užmerkti 
akių į Sov. Rusijos mili- 
tarinius žygius, tačiau Ameri
ka ir neturi išsigąsti ir perver
tinti Sov. Rusijos pajėgumo. 
Esą, nėra ko skelbti, kad Sov. 
Rusija yra tik 97 svarų ne
užauga, bet taip pat tenka pri
minti, kad tas milžinas taip 
turi ir Achilo kulnį.

*

Nėra gerai Sov. Sąjungoj ir 
su vidaus ekonomija. Netvar
ka ir kolchozai nugyvendino 
ūkį. Antra, visi pavergtieji nė
ra patikimi raudonosios im
perijos piliečiai. Tą puikiai ži
no ir Maskva. Tačiau 
nepaisant visų tų ne rožinės 
spalvos Maskvos reikalų, 
pasaulis vis tiek negali už
merkti akių ir turi tuos visus 
Sov. Rusijai nepalankius mo
mentus išnaudoti.

“Chieago Tribune” kolum- 
nistas Bob Wiedrich rašo, kad 
kultūringasis pasaulis turi lįs
ti į urvą, jeigu jis nebegali su
rasti efektingesnių priemonių 
rusų įsiveržimui į Afganista
ną sustabdyti, kaip tik olim
pinių žaidimų boikotą. Esą te
gu įsileidžia į Afganistaną 
Jungtinių Tautų gen. sekreto-, 
rių Waldheimą, kad šis patik
rintų, ar tikrai Afganistane 
yra kiniečių ir amerikiečių. 
Esą Vakarai turėtų šiek tiek 
daugiau imtis priemonių prieš 
Sov. Rusijos invaziją, negu tik 
galvoti, kaip reikia Afga
nistaną neutralizuoti.

Pasak kolumnisto, niekas 
nenori mirti Afganistane ir 
niekas nenori kariauti su Sov. 
Rusija, tačiau diplomatai tei
gia, kad Sov. Rusija labai jaut
ri viešajai opinijai, tai tą rei
kia būtinai išnaudoti. Iš viso 
liberalinio nusiteikimo galvo
čiai turi galų gale pripažinti, 
kad Sovietų Rusija yra kiek
vieno laisvo žmogaus pasau
lyje priešas.

Sovietų Rusija nėra nepažei
džiama, ji turi bėdų, tik ją iš tų 
bėdų gelbsti Amerikos deten- 
tė, kuri anot Wiedrich, visada 
teveikė tik viena kryptimi ir 
dabar jau yra visai subank
rutavusi

Suprantama, kad Sov. Ru
sijos diktatoriai gali viskuo 
rizikupti, net ir karu, bet taika 
ilgiau išlaikoma ne nuolaido
mis, o tvirtumu. Ir to daugelis 
siūlo laikytis, juo labiau, kac 
Maskvai plėtimasis prie nuo
latinių sunkumų atneša dar ir 
naujų bėdų. Al. B.

IR VERGIJA

tižą tarptautinėje plotmėje. Dėlto 
Maskva daro viską, kad tai ne
įvyktų. Ji spaudžia savo šalinin
kus veikti atitinkama linkme ir iš
naudoti vakariečių svyravimus bei 
nesutarimus. O tų svyravimų 
vakariečiuose niekad netrūko. Svy-

Nesibaigiančios pirkėjų eilės prie krautuvių Maskvoje.

POLICINE PSICHIATRIJA IR MEDICINOS ETIKA SOVIETU SĄJUNGOJE
Piotr Markovič Abovin - 

Sgides, gimęs 1917 m., po pa
skutinio karo buvo uždary
tas į lagerį septynerius me
tus. Atlikęs bausmę, dirbo 
tolchoze. Rehabihtuotas ga- 
ėjo dėstyti filosofiją Ros

tovo universitete, 1970.IH.22 
areštuotas dėl sovietinės val
džios šmeižimo, buvo rastas 
jsichiškai nesveikas ir dve- 

. us metus gydytas psichiat
rinėje ligoninėje. Savilaida 
atspausdino keletą jo prašy
mų. Dabar redaguoja slaptą 
laikraštį “Poiski” (Paieš
kos). Sakosi esąs marksis
tas.

Iš jo ilgo aprašymo apie 
psichiatrines ligonines ir jo
se politinių kalinių gydymą 
čia paimti svarbesnieji mo
mentai, iš kurių matyti ko
kia Sovietų Sąjungoje polici
nė psichiatrija ir medicinos 
etika.

Kai 1969 metų gale buvau

moja net tie, kuriems sovietų pa
vojus yra labai realus, kaip pvz. vo
kiečiai ir prancūzai. Iš jų ir kitų 
lūpų pasigirdo posakis, esą nega
lima maišyti sporto su politika. De
ja, praktiniame gyvenime tai ne
įmanoma. Nuo t<5 laiko, kai 
sportininkai pradėjo dalyvauti 
olimpiadose kaip valstybių siun
čiamos komandos, tapo savotiš
kais ambasadoriais. Ten, kur atei
na valstybės su savo vėliavomis, 
ateina ir vienokia ar kitokia poli
tika. Ji buvo ryški Berlyno, Mont- 
realio olimpiadose ir dar labiau iš
ryškės Maskvoje, jeigu ten įvyktų. 
Jau dabar ateina žinios, kad kom
partijos pareigūnai tyliai skelbia 
mintį, esą, olimpiada Maskvoje 
sovietinės santvarkos vainikas. 
Tai pratęsimas minties, jog sovie
tinių sportininkų pirmavimas 
tarptautinėse rungtynėse yra liu
dijimas komunistinės sistemos ge
rumo. Tokia galvosena rodo, kaip 
sportas glaudžiai susietas su poli
tika sovietinėje sistemoje ir net 
tarptautiniame gyvenime.

Dalyvavimas maskvinėje olim
piadoje yra ne tik politinė, bet ir 
moralinė problema. Daugebs 
sportininkų bei sporto mėgėjų no
rėtų dalyvauti Maskvos olim
piadoje betkokiomis aplinky-

POKARIO METAI
ALBINAS BARANAUSKAS

Ištrauka iš baigiamo spausdinti 

“Vinco Mazurkevičiaus romano”
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Čia tai jau man buvo nemaža staigmena. Kaž
kaip darėsi nelengva šiuos du žmogų tarpusavyje 
kaip nors glaudžiau surišti. Nors, žinoma, ne dėl 
amžiaus: Elena galėjo būti už Mazurkevičių jaunesnė 
ne daugiau, kaip du metu. Per daug nesiskyrė nė 
išvaizda: abudu tamsiaplaukiai, rudakiai, ne 
lietuviško tipo; abudu bukomis nosimis, plačiomis 
burnomis, neplonomis lūpomis ir itin baltais danti
mis: abudu kresni, bet dailiai nuaugę ir gražūs pažiū
rėti. Bet čia ir baigėsi visas panašumas. Elena — 
kaimietė, jis — miestietis, gimęs ir užaugęs 
Vilkaviškyje. Jos tėvas turėjo šešmargį, jo — šalt
kalvių dirbtuvę naujamiestyje prie plento su teki
nimo staklėmis, gręžiamąja mašina ir štampavimo 
presu, mūrą miesto centre, kurio pirmąjį aukštą 
užėmė akušerės Gliksbergienės moterų ligoninė, ir 
sklypą geros žemės ant Vilkaujos kranto į rytus nuo 
miesto, dvidešimt ar net dvidešimt penkis hektarus 
kitoje pusėje upės nuo kunigų seminarijos. Ji — vals
čiaus raštinės tarnautoja, baigusi namų ruošos 
mokyklą Karklinių dvare, jis — išėjęs gimnaziją ir 
tris metus lituanistikos universitete, per karą gim

nazijoje net ir mokytojavęs. Ji greita, judri ir šneki, 
jis sunkiai įsivaizduojamo lėtumo, tylus, maža
kalbis. Savo mintis bei jausmus reikšdavo dau
giausia vien šypsena ir akimis. Kilus reikalui grieb
tis garsų, kalbėdavo lėtai, tęsiamai, pamokančiu, 
truputį lyg pašiepiančiu tonu, nuolat sustodamas 
garsiai įtraukti oro ir beveik kiekviename sakinyje 
pavartodamas „žinai“ arba „žinokite“. Gimnazijoje 
per ištisus metus tik vieną kartą jį iš arti girdėjau 
ilgesnį laiką kalbantį- Atsitiko, štai, kokiomis 
aplinkybėmis.

Buvo labai stipraus, į tėvą kalvį, sudėjimo, 
didelis sportininkas ir visokios fizinės mankštos 
mėgėjas. Jo uniformos abidvi rankovės nuo alkūnių 
iki pečių blizgėdavo nuo sudėvėjimo — taip jas 
tempė, iš vidaus spaudė ir į šonus trynė geležiniai 
muskulai. Mūsų klasės Stasys Lazauskas, malūni
ninkės Lazauskienės sūnus (rusai juos visus išvežė 
per pirmąsias deportacijas), nore dar tik pirmokas, 
buvo su Mazurkevičiumi gerai pažįstamas — gal dėl 
kokios nore giminystės ar lankymosi namuose — ir 
kartą per pertrauką atsivedęs klasėn, įprašė mums 
juos pademonstruoti. Šis, klusniai šypsodamasis, 
nusivilko švarką, iki peties paraitojo dešinę rankovę 
ir sulenkė alkūnę. Po oda sukrutėjo, subangavo, išsi
pūtė ir sustingo kažkas panašaus į storas virves. 
Nutilę, užgniaužę kvapą, negalėjome atitraukti akių. 
Mazurkevičius, maloniai paveiktas, nors ir neiš- 
siduodąs, su apsimestu abejingumu pasiūlė tokį žai
dimą: ant įtemptų jo muskulų mėtyti suomiškus 
peilius, kurie tada buvo taip įėję madon, jog už diržo 
makštyje nešiodavosi ne vien skautai, o ir beveik visi 
gimnazijos mokiniai (rusai paskui tuoj uždraudė, 
kaip labai pavojingą ginklą). Mus pagavo tikras

azartas. Lazauskas pradėjo pirmasis. Dar dabar
matau jo peilį: ne pukko, o tikras dviašmenis 
kinžalas, tiesus, aštrus, su balzgana kauline rankena 
ir su raidės S pavidalo apsauginiu ramsčiu. Mazur
kevičius atsisėdo ir užlenkė ranką, o Lazauskas 
užlipo ant rašmosios suolo dalies. Kinžalas švysterė
jo iš beveik dviejų metrų aukščio, pataikydamas 
pačiu smaigaliu ir atšokdamas, kaip nuo gumos.
Susigrūdome žiūrėti, ar paliko žaizdą. Tesimatė 
baltas taškiukas, kuris bematant paraudo, tačiau 
greitai ir vėl išblėso, visai pranykdamas. Negalėjome 
atsipeikėti iš nuostabos. Po to lipo mėtyti kiti, kiek
vienas su tuo pačiu rezultatu. Mazurkevičius, kartą 
pravėręs bumą, daugiau jos neužčiaupė — nė iš šio, 
nė iš to ėmė pasakoti apie pašto ženklų rinkimą, 
šypsodamasis, smulkmeniškai, ištęstai ir nuobo
džiai, visą laiką švysčiojant peiliams. Man, apie fila- • 
teliją nieko neišmanančiam, tada pasirodė, jog mus 
tik pašiepia ir tyčiomis kvailina, bet vėliau įsitiki- • 
nau, kad kalbėjo rimtai, su žinojimu, iš patyrimo. *
Gal kartais stengėsi nuslėpti būkštavimą ar ' 
skausmą, o gal, priešingai, vengė rodyti pasiten
kinimo, kaip nore regimai didžiuotis. Negirdėjome nė ’ 
skambučio, nė mokytojo įėjimo, kuris, pamatęs šitokį * 
vaizdą, išvertė akis.

— O kas tamsta per vienas ir iš kur čia atsi- * 
radai, ar iš gatvės? — užsipuolė Mazurkkevičių, jo ’ 
vienmarškinio, matyt, negalėdamas atpažinti. Sis, " 
baisiai sumišęs, griebė švarkutį, kad neatimtų, ir tą / 
pačią sekundę išrūko iš mūsų klasės. *

__________________(Bus daugiau)______________________

suimtas už sovietinės valdžios 
šmeižimą, tikėjausi, kad ruo
šiant man bylą susitiksiu su 
tardytoju, kuris žino bent ele
mentariausius politikos prin
cipus, kuris mokės logiškai gal
voti ir todėl man nebus sunku 
įrodyti, kad aš nesu... kupranu
garis. Tačiau mano žmogiškas 
kilnumas atsimušė į faktą, ka
da paaiškėjo, kad mano tar
dytojas moka tik kaligrafijos. 
Kai jam pasakiau, kad ne aš, o 
tie, kurie mane areštavo yra 
antisovietiniai, jis sumišęs 
pasižiūrėjo į mane.

— ???
— Taip, jie yra antisovie

tiniai.
— Bet tada, — rodydamas 

mano rankraščius, — visa tai 
parašė jie, o ne tu?

— Ne, šituos parašiau aš.
— Bet tu puoli mūsų režimą, 

mūsų valdžią!
— O kur pasakyta, kad mūsų 

sovietinis režimas tikrai yra so-

bėmis, nes jie nesijaučia esą 
atsakingi už vienokią ar kitokią 
politiką. Bet jie turėtų atsiminti, 
kad jų dalyvavimas maskvinėje 
olimpiadoje būtų bendradarbiavi
mas blogyje, ty. sovietinės ver
gijos plėtime. Dalyvauti sporto 
šventėje tokio šeimininko, kuris 
užgrobė ne tik Afganistaną, bet ir 
daug kitų valstybių, reiškia sąmo
ningai ar nesąmoningai pritarti 
įvykdytam užgrobimui. Tada, kai 
laisvasis pasaulis protestuoja, o 
sportininkai vis tiek Maskvon va
žiuoja, pastarieji tampa užgro
bimo pritarėjais. Tai nemoralu. Vi
si matome, kad sovietinė imperija 
plečia vergiją, tapo tarptautiniu 
vėžiu. Jai pritarti, ją vienu ar kitu 
būdu palaikyti reiškia prisidėti 
prie tautų bei paskirų žmonių ver
gijos plėtimo. Bet tokia taktika ve
da prie to, kad ilgainiui ir laisvieji 
vergijos pritarėjai gali tapti tarp
tautinio vėžio auka. Vienintelis lo
giškas sprendimas tokiu atveju — 
sulaikyti vėžio plitimą ir jį paša
linti iš tarptautinio.organizmo, kol 
dar nevėlu. Jeigu jau Sacharovas 
kviečia boikotuoti maskvinę olim
piadą, jeigu taip mano ir Solženi
cynas, tai laisvasis pasaulis tu
rėtų pagaliau vadovautis 
išmintimi, o ne apgaule.”

vietinis?
— Tu nori iš manęs pasity

čioti, arba “čia” (parfodė pirštu į 
smilkinį) kažkas nefunkcio
nuoja.

— Nei vienas, nei antras, — 
atsakiau, — tik draugas užmir
šai, kas yra sovietinis režimas.

— Kaip tai, — atsakė, — mū
sų režimas yra sovietinis reži
mas.

— Ne, bandyk prisiminti. 
Kuo skiriasi, pavyzdžiui, So
vietų valdžios idėja nuo Pary
žiaus komunos idėjos?—Bet jis 
negalėjo prisiminti ir neturėjo 
apie tai jokio supratimo.

— Štai, — tęsiau dar pagilin
damas jo abejojimą. — Sovie
tai atsirado kaip organizuoti 
valdžios organai ne pagal teri
torinius kriterijus, bet pagal 
produkciją. Antra, nebuvo virš 
jų pramatyta jokios proletaria
to diktatūros. Trečia, jie turėjo 
realizuoti darbininkų demo
kratiją. Stalinas sugriovė visą 
šitą sistemą ir iki šiol ji neat
statyta. Tai kas pagaliau yra 
antisovietiški?

— Užteks, — nutraukė mane 
išsigandęs tardytojas, — čia 
žaidimas žodžiais ir demagogi
ja nieko nepadės.

Taip mūsų teisingume nor
mali logika virsta žaidimu žo
džiais, o žodžiais žaidimas tam
pa normalia logika. Vieną 
dieną perkėlė mane iš kalėjimo 
vienutės į psichiatrinę ligoni
nę. Jos direktorė moteris laikė 
rankose mano rankraščių ry- 

^šulį ir, matyt, buvo sumišusi. Ji 
dar nebuvo įgudusi politinėje 
psichiatrijoje. Tardytojas jai 
perdavė nusikaltimo įro
dymus. “Žiūrėk, visa Šita pec- 
kelynė, strėlės, paraštės ženk
lai, — visa tai aiškūs psichinio 
nenormalumo ženklai: gra
fomanija, įsikaltos idėjos, ir ši
ta barzda... Visa tai didybės 
manija. O šitie ilgi ir smulkūs 
apskaičiavimai, bandymai 
vertinti metinį balansą, suda
rytą mūsų krašto specialistų, —
aišku, tai įsikaltos idėjos”.

Neapsisprendžiau, kaip ge
riau: leistis į šitą žaidimą ar jo
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ve lygini su Marksu. Aiški di
dybės manija, aiški paranoja!

Jei iš karto mūsų psichiatrė 
dar abejojo, tai dabar šitokia 
“išvada” ją visiškai nuramino. 
Man liepė išeiti iš gydytojos 
kabineto. Po valandos vėl ka
lėjime.

Po kelių dienų nugabeno ma
ne į Serskij institutą — teis
minę psichiatrijos ligoninę. 
Anksčiau galvojau, kad gy
dytojai, padarę Hipokrito prie
saiką, tie baltais chalatais as
menys, kurie man atrodė 
gailestingumo ir gerumo sim
boliai, negali būti velnio įran
kiai, slaptosios policijos mario
netės, nusistatę paminti 
medicinos etiką.

Atsidūriau pas profesorių 
Lunc, žymiausią psichiatrą po
licininką. Jis mane, eilinę au
ką, stebėjo primerktomis aki
mis, piktai šypsodamasis. 
Pirmasis klausimas vėl ta ma
no barzda. Nesistebėjau, gar
sus profesorius nusmuko iki ba
nalumo. /

— Taigi, dėl ko užsiauginai 
barzdą?

— Visai atsitiktinai. Kartą 
kirpėjas nukirpo plaukų dau
giau, negu aš prašiau, ir mano 
galva buvo panaši į partijos pa
reigūnų, kurie labai rūpinasi iš
ore ir nori imituoti Staliną net 
ir plaukų nukirpime. Pasiju
tau blogai ir leidau augti barz
dai.

— Štai, štai, reikšminga, — 
šnibždėjo, barškindamas pirš
tais stalą. — Taigi ir Marksas, 
Leninas, Fidel Castro? Jie taip 
pat... reikšminga. Tu visuomet 
jautiesi didžiųjų asmenybių 
draugystėje, matai save ap
suptą klasikų. Bet eikime prie 
reikalo: kokio tikslo siekei, kai 
rašei šiuos dalykus? — Ir pa
rodė man pirštu ryšulį rank
raščių, čia pat gulinčių ant sta
lo.

— Nieko kito, kaip tik to, kas 
parašyta: mūsų visuomenės 
tikroji demokratija, be kurios 
socializmas neturi prasmės.

— Štai, tai yra reformizmas, 
įprastas paranojos ženklas, 
maniakizmas.

— Bet tada ir Speranskis bu
vo maniakas, paranoikas, ne
sveiko proto?

— Ir vėl save lygini su isto
riniais asmenimis

— Bet palyginimas nėra susi-

ivxuixxiuwiiuo ivauovęio, on«t~

tėsi su realybe, su realiomis 
galimybėmis, kai tuo tarpu tu 
esi Don Kichotas, utopistas, 
idealistas. Prieš ką tu keli ran
ką? Prieš milžiną! Prieš re
žimą, kuris vis stiprėja. Tau 
trūksta arba esi praradęs suge
bėjimą orentuotis realybėje, 
mokėjimą prisitaikyti, o tai yra 
iškreiptos psichologijos ženk
las.

— Šiuo atveju psichiškai nor
malūs asmenys, kaip Sčedrino 
išminčius arba Griboiedovo 
Malčalinas buvo oportunistai, 
konformistai, padlaižiai, 
davatkos. Tai yra tie, kurie yra 
morališkai iškrypę, laikomi 
psichiškai sveikais. Bet mo
rališkai sveiki negali tylėti, ne
gali nekelti rankos prieš mil
žiną, prieš neteisybę, prieš tuos,, 
kurie pagal jūsų logiką yra psi
chologiškai nesveiki? Tai yra 
pseudologika, ir jūs tai supran
tate labai gerai.

— Štai, štai, ir vėl išlenda 
tavo manija lygintis su ne
paprastais asmenimis. Bet tu 
esi tik smėlio grūdelis. Būsi 
nupūstas.' To tau nelinkiu. 
Nuoširdžiai nelinkiu., supūsi! 
Negali būti, kad visi eina blo
gai, ir tik kai kurie eina ge
rai... Tu užmiršti, kur gyveni, 
pareiškė profesorius ciniškai, 
bet gana įtikinančiai.

— Bet nuo kada bendroji 
moralė, bendras garbingu
mas, normalus savo idėjų pa
reiškimas, kas yra kiekvienos' 
civilizuotos visuomenės nor
ma, staiga pasidaro kažkas 
nepaprasto? Kodėl tai yra sa
vybė ne eilinių, o nepaprastų 
žmonių? Kodėl žmogus, kuris 
siekia ko nors aukštesnio ne
laikomas herojum? Štai klau
simai, kuriuos psichiatrai tu
rėtų analizuoti. Visa tai turėtų 
būti normalu, kiekvieno eili
nio žmogaus norma. Kitaip, 
kokia prasmė gyventi? Jūs 
man patariate, bet aš negaliu 
kitaip gyventi, kitaip pa
smerkčiau save, kaip nežmo
gišką būtybę.

— Štai, štai, štai, tu esi li
gonis, ligonis. Tu turi būti 
gydomas, gydomas. Štai, ką 
tu rašai, darbininkų klasės nu
skurdimo įstatymas, pa skelb
tas Markso, negali būti taiko-., 
mas mūsų laikams. ...

(Bus daugiau)
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SUSIRŪPINĘ VAIKAI

/jKovo 1 d. Philadelphijos ir 
apylinkių jaunimo iniciatyva 
dėtuvių namuose buvo suorga- 
nizuotos diskusijos, kurių metu 
norėta išgirsti pasisakymus apie 
lietuvybę jaunimo esančio mo
kyklose bei baigusio universitetą 
5-’ tėvų augusių bei brendusių
Siame krašte. Be to, bandyta rėš 
koti priemonių, kurių dėka mū
sų kolonijos jauni pasyvūs žmo
nės įsijungtų į tautinę veiklą ir 
darytųsi sąmoningesniais lietu
viais.

Virgus Volertas, pradėdamas
pokalbį, pastebėjo, kad anksčiau 
skųstasi, jog tėvai, atvykę iš Lie
tuvos, nesupranta čia bręstan
čių savo vaikų, o šiuo metu ai
manuojama, kad naujai generaci
jai tapus tėvais ir susilaukus vai 
kų, kartojasi ta pati tragedija.

Diskusijų moderatorius Vytau
tas Volertas, sr., pridėjo, jog “kaž 
koks instinktas ūgtelėjusius vai
kus nesąmoningai skatina savo 
tėvus laikyti keistuoliais, aplin
kos nesuprantančiais, net juokin
gais. B kitos pusės daugelis tė
vų tik tada pradeda vaikais rū
pintis, kai juos patys baigia suga
dinti”.

B jaunimo tarpo simpoziume 
dalyvavo Jūratė Stirbienė, Rima 
Pliuškonytė, Vytautas Surdėnas 
ir Gintaras Dragūnas. Tėvams at
stovavo Jūra Viesulienė, Putinas 

talaitis, dr. Romas Šnipas ir 
Roma Krušinskienė. Kiekvienam 
g suminėtų buvo pateikti tie pa 
tys 5 klausimai: (1) kokia man 
lietuvybės reikšmų šiuo laiku
(2) Ar mūsų tėvai (vaikai) pil
ni! atlieka pareigas lietuvybei?
(3) Ar mano vienmečiai pilnai 
įsijungia į lietuvišką darbą? (4) 
Ko man trūksta lietuvybės požiū
riu? ir (5) Ką siūlau Philadelphi
jos veiklai pagyvinti? ,

Diskusijose dalyvavusių atsa
kymai į iškeltus klausimus buvo 
įvairūs ir įdomūs. Deja dėl vietos 
stokos ištisai juos paskelbti yra 
sunkoka. Norėtųsi suminėti bent 
cbarakteringesnius.

Jaunimas, atsakydamas į klausi
mą, kokia man lietuvybės reikš 
mė šiuo metu, pareiškė: juntu 
pasididžiavimą savąja kilme, kai 
demonstracijose matau tūkstan
čius lietuvių, kai girdžiu nepap
rastos drąsos žmones Lietuvoje 
PA prašančius po peticijomis, džiu 
gn kai amerikietis pradeda pasa
koti apie mano tėvų kraštą, di
džiuojuos, nes moku dvi kalbas, 
savotiška* malonumas dalyvauti 
lfofcuviškose organizacijose, chore, 
tautinių šokių grupėje bei lanky
ti šeštadieninę mokyklą. “Lietu
vybė reikšmė man (vienos jau
nuolė pasisakymas) yra neatski
riama nuo lietuvybės išlaikymo ir 
pavergtos Lietuvos bei ten gyve
nančių lietuvių išlaisvinimo. 
Mes turime padaryti tai, ko žmo
nės negali atlikti Lietuvoje”.

Gvildenant klausimą ar mano 
tėvai pilnai atlieka savo perei
gas lietuvybei, atsakyta: apie 20 
proc. atlieka pilnai (veža vaikus 
( stovyklas, susirinkimus, litua-

Išklausius tėvų pasisakymus, 
juos buvo galima suskirstyti į dvi 
grupes: auginančius mažus vaią ----- y — - - ~ —- .... - ----

niitinę mokyklą, aukoja laiką bei kus ir turinčius paauglius. Tėvai 
pinigus), apie 40 proc. šiuo tuoj konstatavo, kad augdami ir šiuo

. I

metu yra veikiami dviejų kultu* 
rų: lietuviškos ir amerikietiškos. 
Be to, ekonomiškai, darbo pa
rinkime jie yra geresnėje padėty
je negu jų tėvai, šiame krašte 
pakėlę didelius sunkumus. Todėl 
jaunosios generacijos pažiūros į 
lietuvybę ir į vaikų auklėjimą 
kartais skiriasi nuo vyresniosios 
kartos. ,

Kokia man lietuvybės reikšmė
šiuo metu? Sutrauktai stsakyta: 
esu gimęs beturiu, todėl mano 
pareiga yra rūpintis gimtuoju 
kraštu, sekti kas jame dedasi, pa
laikyti glaudžius santykius su 
ten gyvenančiais, darbu ir pini
gais remti visus man naudingus 
užmojus, kol Lietuva taps nepri
klausoma valstybe. Išlaikyti tau
tinius papročius bei tradicijas ir 
jas paduoti vaikams. Šeimoje var
toti beturiu kalbą, kad prieaug
lis, ją išmokęs, galėtų vartoti per 
visą gyvenimą.Prie kiekvienos pro 
gos populiarinti Lietuvos vardą 
svetimųjų tarpe. Viena diskusijų 
dalyvė, baigdama kalbėti, pasa
kė: “Asmeniškai smagu, kad esu 
lietuvaitė”.

Į klausimą, ar mūsų vaikai pil
nai atlieka savo pareigas lietuvy
bei, pasisakyta įvairiai. Pirmiau 
šia buvo pabrėžta, kad simpoziu-

gelbsti lietuvybės išlaikymui, o li
kę 40 proc. laikosi nuošaliai ir 
niekuo neprisideda. Tačiau ir
paskutinieji, nors būdami pasyvūs,------------rr
pajunta pasididžiavimą savo kil- i me kalbantieji pasidarė sąmonin- 
me, kai lietuviai pasiekia kokius !Sais lietuviais dėka didelių tė- 
didesnrus laimėjimu* ' V1’ "astamm- rarinn kalbėti lie-vų pastangų: ragino kalbėti be 

tuviškai, vežiojo į mokyklas, sto
vyklas, susirinkimus — kartais 
padarytdami dideles keliones ir 
ilgai laukdami, kol viskas pasi
baigs — aiškino, kodėl minėti 
dalykai yra reikalingi. Tų sunkių 
darbų rezultatais dabar galime 
pasidžiaugti, stebėdani aktyvių
jų veiklą. Buvo pabrėžta, jog kai 
kurie jauni tėvai galvoja, jog jų 
vaikai pasidarys sąmoningais lie
tuviais ir be didelių pastangų. 
Čia padaroma pirmoji rimta 
klaida. Konstatuota, jog juo to
liau, juo tėvų pareigos darysis 
sunkesnės, norint išauginti vai
kus gerais lietuviais.

Patys jauniausi pareiškė, kad 
jiems sukelia didesnio noro jung
tis į lietuvišką veiklą ir aktyviai \ 
joje dalyvauti, kai pajunta, jog 
tėvai jų darbais domisi ir patys, 
kur tik galima, su jais dalyvauja. 
Vienas jų net tarė: “Aš asmeniš
kai turiu pasakyti ačiū tėvams, 
kad man atidarė duris į lietuvy
bę”.

Ar mano vienmečiai pilnai įsi
jungia į lietuvišką darbą? Visi 
kalbėtojai pasisakė neigiamai.. 
Buvo kaltinami tėvai, kad jie ne
išmokė vaikų lietuviškai kalbėti, 
nesukėlė juose susidomėjimo Lie
tuva bei lietuviškais reikalais, ne
sistengė jų įjungti į lietuviškuo
sius sambūrius.

Jaunimas buvo ir kaltintas ir 
teisintas. Tarpe kitų buvo kons
tatuotas vienas pavyzdys, jog daug 
vargo sudaro, kol telefonu su
kviečia jaunus žmones laiškų ra
šymui senatoriams dėl Lietuvoje 
persekiojamų rezistentų, kai su
sirenka, reikia padėtis nemažai 
pastangų, kol išaiškini kas yra 
Petkus, Gajauskas. Gana didelė 
dalis jaunimo lietuviškoje veiklo
je visai nedalyvauja. Sąmoningie 
ji januobai, kalbėtojų manymu, 
gal ir daugiau prisidėtų prie lie
tuviškų reikalų, jei jie nebūtų 
labai užimti: mokosi, dirba ir tu
ri visokių kitokių asmeninių 
problemų.

Nagrinėjant klausimą, ko man 
trūksta lietuvybės požiūriu Phila- 
delphijoj, nusiskųsta, kad mūsų 
kolonijoj yra per mažai jaunų _ 
žmonių, neturime subatvakarių, E 
kurių metu būtų pravedami įdo- " 
mūs pokalbiai, skaitomos aktua
lios paskaitos. Trūksta gerai iš
mąstytų planų, pagal kuriuos 
jaunimas, baigęs lituanistinę mo 
kyklą būtų įvestas į lietuvišką 
kultūrinę, politinę, visuomeninę 
veiklą. Vyresniu i ne visada reikia
mai paremia jaunųjų organiza
cinius planus. Konstatuota, kad 
ryšiai tarpe įvairių organizacijų 
tūrėtų būti glaudesni.

Į klausimą, ką siūlau Philadel
phijos veiklos pagyvinimui, atsa
kyta, jog reiktų megzti glaudes 
nius ryšius su įvairaus amžiaus 
Lietuvos vyčiais, įtraukiant juos į 
tradicines mūsų veiklos sritis. Mė 
ginti išjudinti pasyviuosius 30 —
50 m. tėvus bei jų prieauglį. Rū
pintis, kad kiekvienas vaikas lan
kytų lituanistinę mokyklą. Jauni
mui skirti daugiau dėmesio ir pi
nigų, siųsti jį į Lietuvių jauni
mo sąjungos ruošiamus kursus, 
paremti bent dalinai finansiniai 
vykstančius į jaunimo darbo suva
žiavimus. Ruošti kultūrinius pa
rengimus, kurie patrauktų ir 
jaunimą.

Tėvų pccreišfcimai

Paauglius turintieji tėvai ap
gailestavo, kad jų vaikai nepilnai 
atlieka savo pareigas lietuvybei. 
Juose trūksta lietuviškiems dar
bams entuziazmo, socialinių 
kontaktų, ko pasėkoje sukuriamos 
mišrios šeimos. Jie atlieka tik spe
cifinius darbus: dalyvauja demon
stracijose, tautinių šokių grupė
se, chore ir panašiai. Už visus trū
kumus šios grupės tėvai kaltę pri
siėmė sau.

Ar mano vienmečiai pilnai at
lieka pareigas lietuvybei? Atsaky
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LIETUVIŠKI SŪRIAI
ANDRIUS MICHIGAN FARM CHEESE (SŪRIAI) 

ŠVENČIA 45 METŲ SUKAKTUVES

s Per paskutinius 20 sūrių 
S gamybą tvarko jų sūnus AUan An- 
= drulis, kuris dabar vadovauja Mi- 
s cbigan Farm Cheese korporacijai

E Sis natūralūs sūris dabar yra 
s pardavinėjamas po visą Ameriką 
5 ir yra siunčiamas ir j Havajų sa-
Ę bs-

= Sj skanų naturabad gaminamą 
= ANDRULIO sūrį gydytojai reko- 
= menduoja savo pacientams kaip 
E dietai ir sveikatai pataisyti.
| MICHIGAN FARM CHEESE 

| DAIRY, INC.
Ę Fountala, Mkblgan 46410
| TeL (616) 462-8301

AL LAN AND R ULIS 

GAMINA

YPATINGO SKONIO SŪRIUS.

Gyvenantieji Chicagoj Sj pui
kų, skanų ir natūralų sūrį gali 
paragauti ir nusipirkti atvykę j 
Marijos MetrUdenės parduotuvę.

FARM FOOD COMPANY, 1811 W. 47tk St — TeL 927-8898 1
Atdara 9 vai. ryto iki 5 vai. p p. pirauuL, antrad., treč. ir ketv. i 

Ptnaininkams duodama nuolaida.
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ta: kai kurie taip, kai kurie ne. 
Bendriau paėmus, apie 40 proc. 
yra visai atkritę nuo Betuviškų 
siekių. I šį skaičių įeina dauge
lis aukštuosius mokslus baigusių, 
kurie yra pinigingi, bet betuviš
kų užmojų neremia nei darbu 
nei finansiškai. Pasak kalbėtojų 
mūsų tikslas bent dalį jų sugrą
žinti į lietuviškas gretas. Kai ku
rie tėvai savo pranešimuose aiš
kino, kad neturint aktyvių vien
mečių, teko jungtis į vyresnių
jų veiklą, nors ir mažai ką bendro 
su jais turint

Ko man trūksta lietuvišku po
žiūriu Philadelphijoj? Pakartoti
nai nusiskųsta, kad nemažas bū
rys talentingų visuomenininkų 
(turėta galvoje JAV Liet bend
ruomenė) yra įsijungę į visos 
Amerikos lietuvišką veiklą ir per- 
mažai rūpinasi savąja kolonija. 
Pasigesta aukštesniųjų lituanis
tinių kursų, kuriuos galėtų pra
vesti Philadelphijoj gyvenantieji 
įvairių šakų specialistai. Trūks
ta sklandaus tęstinumo, pasikeitus 
mokyklos, šokių grupės, choro 
vadovams:

Po visų pranešimų įsijungus 
auditorijai, įvyko gyvos diskusijos, 
kurių metu buvo dar labiau pa
ryškinti iškeltieji klausimai Susi
darė geras vaizdas, kokiais lietu
viškais kebais žygiuojame, ko 
mums trūksta. Po nuoširdžių iš
siaiškinimų, galimas dalykas, 
kad ateityje viena generacija ge
riau supras kitą ir išvengsime iki 
šiol darytų klaidų bei panaudo
sime reikiamus metodus jaunes
niųjų tautinio sąmoningumo su 
sirūpinimui bei jų veiklos pagy
vinimui.

šios rūšies simpoziumas Phila- 
delphijoje, suruoštas pirmą kartą 
ir užtrukęs apie porą valandų, 
praėjo sklandžiai ir dalyviuose pa
liko gerą įspūdį. Pakartotinai pa
geidauta, kad jaunimas panašias 
diskusijas suorganizuotų bent 2 
kartus per metus.

Bronius Vaškaitis
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Lietuvos atsiminimai
Radijo Valanda jau 39 metus tar
nauja New Jersey. New York ir Con- 
nectlcut lietuviams 1
Kas šeštadieni nuo ♦ iki 5 vai. po
piet iš WEVD Stoties New Yorke 
1330 kll..'AM ir nuo 7 iki 8 vai 
vak. 97.9 meg. PM.
Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS 

284 SuDlit Drive 
Watchung, N. J. 07060 
TEL. - 753-5636 (201) 
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“ 4 butai. Marinis. Lemonte.

2-jų butų mūrinis. Gerai užlaiky

tas. Marąuette Parko rajone.
E Reeotranas su namu ir visais jren-

SIMAITIS REALTY
Tnsurascs — Income Tax 

Notary Public

2951 W. 63rd St. 436-7878 
TeL 839-1784 arba 839-5568
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ŠEIMOS MALDOS 

LIETUVIŲ KALBA
Per kun. B. Kuhn, OFM, gar 

Ę lite gauti lapeŲ su rytmetinėm, 
| vakarinėm ir jvairiema reika- 
5 lama maldomas. ši» gražiai ak- 
| spausdint&A lapelis (6 pusla- 
E plų), kuris atstoja mtlrtakny- 
§ g? paprastom maldom, gauna- 
3 i mas he mokesčio. Passyskite

pašto ženklelį su pavarde ir ad
resu dienraščio ^Draugo“ ad- 
ministrarijai: 4545 W. 63rd St, 
Chicago, UL 60629.

CLASSIFIED GUIDE
B E A L ĮSTATE

PASKUBĖKIT
7 kamb. Tumai. 2 vonios. Gazu Šil
dymas. Marąuette Parite. Del ligos 
parduoda pigiausia kaina. $29.500.

Pofldauaio mūro 22-Jų metų bun-
gak>w. 2 miegami. Pušų sausas beis- 
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru Šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
kta užimti. Marąuette Parke. — 
$52,500.

natos sklypas. Geroje vietoje ta 
▼aatuoti ateičiai, ir kaina nuderiu.

Oflee veikia automatinis telefonas.

prataa kalbėti lietuviSkai 
ar angliškai Ir paduoti savo telefoną 
bet pavardę, kada jums patogu namus 
apžiūrėti.

Valdis Real Estale
2625 (Vest liet Street 

Tel. 737*7200 ar 737-8534
SAVININKAS Marąuette Parke 
parduoda 4-rių miegamų namą

Skambint— 476-8889

PARDUODAMAS DEL MIRTIES

8 kamb. mūr. namas prie pat Mar
ąuette Parko. Gražiai užbaigtas rū
sys. 45 p. sklypas. Tinka didelei 
šeimai arba pajamoms. Kreiptis j

NORVILĄ — 778-5454

M I S C E LL A N E O U S
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BUTŲ NUOMAVIMAS
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas

INCOME TAX
Notariatas — Vertimai

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2238

SIUNTINIAI j LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4051 Archer Avė. 
CMcago, UL 60632, tei. 927-5680

— 30 pigiau mokėsit 
uz apdraudą nno ugnies ir automo
bilio pa mus.

FRANK ZAPOLIS
Telef. GA 44654 
22wya W. 95th Street

iiiiiiiiuiiiiiiiinmiimiiiiiHiinnuntmmt

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas.

MIGLINAS TV
SO W. M st, UL 77L1«« 
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A. VILIMAS 
M O V I N G

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5096 
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We ll help you mokė the right movė. '

2- jų butų medinis apyl. 60-os ir 
Lawndale. $39,000.

3- jų butų mūr. 41 ir Albany. 
$59,900.

42 ir Richmond. 2-jų butų medi
nis. Naujai atrem. ’ $47,500.

59 ir Mozart. Naujesnis 8 butų 
mūr. Geras investavimas.

64 ir Keelar. 1^ aukšto mūr. Tin
ka giminingom Šeimom. $72,000.

66 ir Mozart 6 kamb. mūr. Mo
demus $47,500.

61 ir Fairfield. Gerai prižiūrėtas 
mūr. 6 kamb. bungalow. $47,000.

69 ir Maplewood. 2-jų butų’mūr. 
Nebrangus.

72 ir RockwelL Modemus 7 kamb. 
mŪT. bungalOW. Garažag Tik 
$45,000.

69 ir Talman. Taverna ir 5 butai 
$94,800.

71 Ir RockwelL Krautuvė ir 3 bu
tai. Tik $57,500.

63 ir Tripp. Mūr. Krautuvė nau
jame pastate. Labai nebrangiai.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

Kreipkitės į

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaski Road 

Tol. — 767-0600
Independently owned and operated

VALOME
KILIMUS IB BALDUS 

Plauname ir vašknojame
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — Tei. BE 7-5168

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

Tet — WA 5-8063

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimnuniininn 
įvairių prekių pMirtnktiaas ne

brangiai tt mūsų sandfilo.
COSMOS PARCELS EXPR£8S

2561 W. M St, CMcago, UL 6662*

SIUNTINIAI j LIETUVA
TaM. — 125-2737

Vytautas Valantinas
lllllHIHIHIHIlllUiiiniHumniiĮHiuninii
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P L U M B I N G
Ucenaed, Bonded, Inaured

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

SERAPINAS — 686-2960

HIIIIIKlIlIUlUIIIIIIIIIIIIIIIIIlliiiiHiuiruj,
M. A. SINKUS
EMOOME TAX 8ERVICE 

NOTARY PUBUO 
«66 So. Mapiewood, teL 254-7456

Taip pat daromi VJERTIMAI. 
GIMINŲ lAkrletJmai, pildomi 
PIUETTBE8 PRAŠYMAI Ir

kitokia btaaknL
UlimilllHIIHIIIIIIIIUinintiiiiiiiuMiiimii
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VIZUOTŲ KORTELIŲ 

REIKALU 
★

Vizitinių kortelių naudoJmaa yra 
graiua paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražiai vizi
tine* korteles.

Kreipldtėa j “Draugo” admlais- 
tradją visais paneliais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu.

HELP WANTEP — MOTERY b

31,60000 PER MONTH
Working on eocpansion program, 
pert time from home.

TeL from 9 to 2 _ 957-2882
From 2 to 6 - 425-4071

Rakai ingos tik vidutinio amžiaus 
MOTERYS dirbti pilną ar daliBą 
laiką lengvą dirbtuvės darbą.

ASSEMBLY-STOCK CLERK
JOKIO PATYRIMO 

Kreipkitės —
Nuo 8 vaL ryto iki 340 popiet 

pirmad. fld peufctad.
Seėtad. 8:30 iki 1:80 popiet

TeL - 651-7400

CLEANING SERVICE
Eart Time, 6 asu - ltaan. DaQy 

Knowledge of ūoor cleaning pgnlp. 
ment belpful. Apply in pereon, IO 
a-m. - 5 pjn., Monday thru Friday.

V E N T U R E
Div. of May Dept Stores 

4101 W. 95th SL, Oak Lawn HT 664S3 
An. Equai Opportunltz Employer M/T

PANTBY PEBSON

Woul prefer lady vrith baking 
exp. Immediate opening loc. fa 
Rolling Meadows. See Misa K2m 

352-6920

WANTED

CASHIER
Houra 5 AJC. to 2 P-M

Profit aharing plas.
Other bemefita

South Water Market area.

CaM ORAIS ai 828-7700

M ra .P ffANTED VYRAI

Tool & Die Maker
Small clean shop needs die maker 
for new, aharpening and repair oi 
dies. Part time or full time. Kirst 
shift or second shift Top wagea. 
Stockyards area.

CALL — 847-1281

MAC HIN I S T
TOOL ROOM MACHINIST needed in 
Machine Development Group. Mušt do 
own set-up. Non-production work. 
Full company benefits. Apply ta per- 
son or call 640-1917.

TW1NBROOK RESEARCH 
* development 

1600 Pauly, Eik Grove, HUnott

TRIMMCR DR MAK£R
Needed by west suburbau Forge 
ahop- Top rates. All benefits 
and profit aharing.

Oafl — 879-1225

LAUNDRT ERGINES)
Fine opening for experienced man 
in busy laundry/cleaning plaut

CaU or apply in penson; 
SkoUe Vailey Laondry/Clennem 

$14 Sheridan R<L, Highwood 432-3316

ISNCOMOfAMA — FOR BENT

ISNUOM. 5 kambarių butas 
aukite 65«e ir Mozart apylinkėj.

Skambhit GB 6-1117

D t MIS IO

PACKAGE EXPRES8 AGENOT 
MARIJA MORKIIIUH*

SIUNTINIAI | LIETUVA
paceMaoJamaa ra —-

r- fa •*-. Cbioaso, riT 
TBL — WA a-STST

Yra iiėjuai nauja knyga

ZMAVYKUA, 11.
Red. Alicija Rūgytė, spaudė_____
go spaustuvė. Pirmame tome ęp- 
raioma Zanavykijoa istorija, krai
tes, ūkis, papročiai, inekta ir kai 
kurios vietovės. Knyga turi 368 
psl. Gale yra vietovardžių ir as
menvardžių rodyklė, muštruota.
Knyga gaunama Dranga. Kaina su 
persiuntimu $18.41. IR gyventojai 
Prideda 5% valstijos mokesčių.
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Vitaiaus s-gos nariai iškilmėse Jaunimo centro sodelyje, Chicagoje.
' Nuotr. M. Nagjo

MINTYS "RYTŲ LIETUVA” VEIKALUI PASIRODANT
Po nenuilstamų pastangų ir vių kalba, 

kruopštaus darbo redakcinė ko-| Mūsų, lietuvių, potencialas 
legiįa, vadovaujama dr. Algirdo; valstybingumui yra kaip ledo kail- 
Budreckio, pačio dr. Budreckio mas, kurio dauguma slepiasi po 
žodžiais tariant, praneša: “Rytų vandens paviršiumi. Mes jį įrodė- 
Įaetuvos pirmasis tomas baigė sa- me amžių bėgyje, nežiūrint ne-
vo Odidėją, kuris buvo pradėtas 
1954 metais”.

Vilniaus Krašto lietuvių są
junga, išleisdama šį veikalą, lau
kia pritarimo ir pagalbos iš visų 
laisvo pasaulio lietuvių. Dar už
truks kiek laiko, iki veikalas išeis 
iš spaudos. Didelis pasiryžimas 
iš lietuvių pusės, platinant ir fi
nansiškai .paremiant šias pastan-

pailankių sąlygų ir gausių pne- 
šų. '13-to ir 14-to amžiaus (Lietu
va buvo sucementuota kaip vie
na iš galingiausių ano meto Eu
ropos valstybių. Mūsų valstybin
gumas sužydėjo dvidešimties me
tų nepriklausomu gyvenimu, ku
ris mūsų gyvenimą praturtino 
visais atžvilgiais. Jeigu mes šian
dieną džiaugiamės didesniu pū

gas, užtikrins ateities planus iš-j pažinimu ir supratimu lietuvis- 
leisti moksliškai — informaci- ko tai
nius veikalus, supažindinant pa kas kita buvo mūsų nepriklauso

mo gyvenimo laimėjimai. Tad, 
lai būna ta mūsų valstybingumo 
giliai įsišaknijusi samprata aksti
nu ruoštis ateities neprikiauso-

saulį su mūsų lietuvių aspiraci
jomis. Ne vien lietuviams šie vei
kalai reikalingi, jie yra būtini ir 
ne lietuviams, kurie studijuo- 
ja ar yra glaudžiau surišti su lie^ mam gyvenimui
tuvių reikalais. Šio pobūdžio 
veikalai yra ir bus reikalingi Lie
tuvai, o ypatingai būsimoms kar
toms ir atsikuriančiai nepriklau
somai Lietuvai. - — - -

LIETUVIAI FLORIDOJE
Miami, Florida

Tūkstančius metų prabėgęs 
laikas daug ką ištrynė ir iš taip 
negaucįų praeities L archyvinių 
liekanų, liečiančių lietuvių gy
venimą. Daug su praeitimi su
rištų dokumentų dingo iš Lie
tuvos, gausių priešų nualintj, 
išvežtų ir atsidūrusių mums ne
prieinamose vietose. Susidariusios 
sąlygos neleido lietuviams pačio
je mūsų valstybinio gyvenimo is
torijos užuomazgoje suregistruo
ti lietuviško gyvenimo kroniki
nes žinias ir perduoti ateinan
čioms kartoms. Svetimieji dažnai 
mums nepalankūs kronikininkai, 
skelbdami kad ir minimalias ži
nias apie mūsų protėvius, da
žė juos tamsiomis spalvomis ir iš
kreipdami faktus. Vėlesnių lai
kų mokslininkai, remdamiesi to
kiomis žiniomis nieko gero neža
dėjo mūsų vėlesniais laikais sun
kų jungą nešančiai tautai. Laikas 
ir laikas šiandien pradėti mums 
patiems nagrinėti ir labai kritiš
kai vertinti tas, kad ir negau
sias žinias, mėginti atsukti tą ra
tą mums tinkama ir teisinga link
me. Laikas mums veržtis i tuos 
negausius mūsų praeities ir da
barties priešų išplėstus ir sveti
mose vietose sutelktus archyvus 
ir skelbti žinias, kurios parodytų 
pasauliui ir jau ateinančioms 
kartoms, kad Lietuvos istorija ir 
lietuvių tauta buvo viena iš tų 
valstybių, kuri kariaudama ne 
tik gynėsi pati, bet ir daug kitų 
Europos tautų apsaugojo nuo 
grobuoniškų barbarų. Mums 
draugingos tautos ne dėl savo 
kaltės, bet pasinaudodamos ten
dencingais šaltiniais ir iškraipy
tomis žiniomis, dažnais atvejais 
nutyla.

Mokslinė dirva apie mūsų pra
eitį reikalauja daug darbo. Mūsų 
pareiga, šventa pareiga, tos dir
vos neužlerst, juo labiau, kad 
mes turime šioj srity savo gabių 
darbingų ir pasišventusių moks-, 
lininkų. Mums taip pat reikalin-1 
ga padėti ir palaikyti svetimų 
tautų mokslininkus, kad jie ne-j 
praeitų pro šalį ir mūsų nepa-Į 
stebėtų, šiandieną mums drau
giški universitetų studentai pra
šo žinių apie Lietuvos praeitį ir 
lietuvių tautos golgotą, o mes; 
jų turime tik mažą dalį ir tai sve
timtaučiams neprieinama lietu- •

PAMALDOS

Kovo 9d. sekmadienį Miami 
lietuvių kolonija turėjo lietuviš
kas pamaldas, kaip ir kiekvieną 
mėnesi, Sv- Petro ir Povilo baž
nyčioje Miami mieste. Sv. Mišias 
atnašavo kun. dr. Vincas An
driuška, kolonijos kapelionas. 
Gausiai susirinkę lietuviai giedo
jo “Pulkim ant kelių” ir ‘'Mari
ja”. Vargonininko A. Steponavi
čiaus nebuvo. Atrodo, ir jo neap
lenkė “flue” epidemija. Gabus 
pamokslininkas kun. V. Andriuš
ka akcentavo kaip labai svarbią 
kataliko pareigą patiems apaš
talauti ir pritraukti bažnyčiai 
atšalusius lietuvius, kaip senovė
je darydavo Kristaus apaštalai. 
Pamaldoms pasibaigus visi išsku
bėjo prie automobilių, kuriais 
nuvažiavo į Lietuvių Amer. Pil. 
klubą.

Klubo parengimas

Klubo pirmininkė Sofija Šepu- 
rienė pranešė apie kriauklių me
no parodą su daug stambių par
duodamų eksponatų. Taip pat 
parduodamos knygos: stalas su li- 
pinukais (automobiliams) ir kny
gomis iš Bostono, taip pat auto
rės J. Narūnės — vaikams ir su
augusiems knygos, Velykoms do
vanėlės. Pirmininkė pasidžiaugė 
gausiais svečiais, kurių sąrašą per
skaitė vėliau klubo valdybos se
kretorius Juozas Gruzdąs, šį kartą 
buvo daug iš toliau atvykusių 
svečių.

Kriauklių ineno paroda

Aldona Aleknavičiūtė - Biliū
nienė iš Juno Beach atsivežė ke- 
liasdešimts eksponatų. Efektin
gai atrodė jos grandiozinė kriauk
lių meno paroda. Rūpestingai, 
kruopščiai paruoštos vazos įvai

o atitinkamai 
jam ruošiantis turime reikalus 
spręsti mokslo ir mokslinio pasi
ruošimo šviesoje. Tikėti ir ruoš
tis atstatyti nepriklausomą Lie
tuvą yra visų mūsų lietuvių, ar 
tai tėvynėje ar būnant išblaš- 

l kvtiems po visą pasaulį, neginči
jama pareiga.

Yra ne mažiau svarbu ne tik 
patiems būti pasiruošusiems, bet 
taip pat paruošti ir pasaulio opi
niją. Mums nevalia būti užklup-

troškimus įgyvendinti, turėtų! 
iš anksto žinoti, kad mūsų pasi
ryžimas yra surištas su pagrindi
niais žmogaus teisių reikalavi
mais, pagrįsti teisingumo baze ir 

tiems nenumatytų įvykių ir tikė- Į vieningu visų lietuvių frontu 
tis, kad mūsų priešai bus mums ginti tai, kas Lietuvai priklauso, 
palankūs ir lengvai įsitikins mū- Turint užnugarį jau iš anksto
sų prigimta teise būti nepriklau
somais.

Ruošiant pasaulio opiniją ir 
diskutuojant apie lietuvių tau
tos reikalavimus, turi būti paruoš
ta tam tikra bazė, siekianti gi
lių šaknų senovėje, puoselėjant 
tęstinumo natūralią eigą, kuri au
tomatiškai baigtųsi teisėtu troš
kimu atgauti nepriklausomybę 
ir atstatyti Lietuvą be jokių kom
promisų ant tokių pagrindų, 
kurie būtų respektuojami atei
ties amžiams. Reikalinga visokiais 
būdais, ginant lietuvių teisėtus et
nografinius reikalavimus, teisin
gu ir nepalaužiamu ryžtu re
miantis, pristatyti skaitančiam pa
sauliui norą būti nepriklauso
miems — lietuvių apgyvendin
tose teritorijose.

Atstatant Lietuvos nepriklau
somybę lygiagrečiai yra svarbu 
išvengti praeities klaidų ir ne
galavimų.

•Po pirmo pasaulinio karo kai 
kurios sienos buvo nustatomos 
paskubomis, nesutartinai ir kar
tais pripuolamų aplinkybių ver
čiamos. Yra tad reikalas dabar, 
neatidėliojant svarstyti šias pro
blemas, pasiruošiant patiems ir 
paruošiant tuos, kurie tarpiškai 
ar betarpiškai būtų su tomis pro
blemomis surišti. Tie, kurie kėsi
nosi prie lietuviškų žemių ir 
ieškotų būdų savo ekspansinius

paruoštų draugingų, supažin
dintų valstybininkų tarpe, lietu
viškų reikalų pasisekimas būtų 
labiau suprantamas.

Etnografinės “Rytų Lietuva” 
knygos išleidimas ir yra rikiuoja
mas minėtų minčių pagrinde. 
Šios knygos lietuvių kalba teks
tas prisidės bent dalinai užpildant 
tam tikras spragas savųjų tarpe. 
Vilniaus Krašto lietuvių sąjun
ga tikisi šį leidinį ateityje išleis
ti ir anglų kalba. Lietuviškų et
nografinių žinių skleidimas turi 
•pasiekti galimai daugiau žmo
nių ir ypatingai supažindinti 
tuos, kuriems dėl ignorancijos lie
tuviškos problemos neegzistuoja 
arba jos yra astronominių to
lių atskirtos.

Vilniaus Krašto lietuviams, be 
abejo, jų tėviškių reikalai yra tie 
šiai įaugę į jų širdis, todėl vilnie
čių įdėtas darbas tebūna jiems at
pildas kaip galimybė prabilti sa
vo tėviškių interesais ir paskelb
ti jas plačiam pasauliui. Tiems, 
nevilniečiams, kurie prisidėjo ir 
prisidės prie šio veikalo studiji
nių darbų, o taip pat ir jo išlei
dimo, tebūna nuoširdi vilnietiš- 
ka padėka ir atpildas žinant, kad 
ši knyga pasitarnaus visai Lietu
vai ir visų lietuvių labui.

Dr. Jonas šalna, 
Vilniaus Krašto lietuvių 

centro valdybos pirm.

Brangios Motinos netekus, liūdinčiam sūnui, 
Vilniaus Krašto Liet. Sąjungos centro valdybos 
pirmininkui

DR. JONUI ŠALNAI 
IR ŠEIMAI

nuoširdžią užuojautą reiškiame.

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungas 
Centro Valdybos Nariai

raus dydžio ir formos. Ant stalo 
didingai iškilusi baltoji vaza, ant 
balto kriauklyčių fono įsegtos 
stambios rudos rožės, ovalo for
mos nemažas veidrodis, įrėmintas 
į puikių rožių vainiką, burbu
las vazelė smulkučių neužmir- 
šuolių fone (iš kriauklų), ap
juosta baltų rožyčių juosta, nu
švinta balčiausių žiedų vaza, 
tartum balta nuotaka stovi tarp 
įvairių spalvų. Nemažai yra įvai
riausių natiurmortų — kriauklių 
paveikslų ant tamsaus medžio 
skoningai išdėstyta gėlių puokš
tė. Negalima čia visko apsakyti, 
reikia pamatyti, nes eksponatai 
verti dėmesio. Bendrai, paroda 
maloniai akis vilioja dėl kūrėjos 
gero skonio, spalvų gražaus su

derinimo bei kriauklių meniško 
išdėstymą Tokius eksponatus ga
lima būtų parodyti plačiau, ne 
tik lietuvių salėse.

DANIAUS GIMTADIENIS
Socialinio Moterų klubo pirmi

ninkė Heien Sabai pasveikino se
nąjį klubo narį James Danis, ku
ris švenčia 91 gimtadienį ir yra 
drauge su žmona atvykęs į klu
bą. Jis buvo pirmasis klubo na
rys. Visuomet gerai nusiteikęs ir 
daug prisidėjęs savo darbais ir 
aukomis. Dar ir dabar dažnai jis 
paaukoja klubui “bačkutę alaus” 
seniams palinksminti. Pirm. S. še 
putienei prašant, James Davis 
pasirodė publikai smagiai plo
jant Jam sugiedota Ilgiausių 
metų. Iš svečių tarpo paminė
tina didelė visuomenės veikėja 
Liucija Skripkutė iš Kanados.

J. Narūne

A. f A. VYTAUTAS Y, KREGŽDYS
Gyveno Chicago, Illinois, Marųuette Parko apyL
Mirė kovo 23 d., 1960 m., sulaukęs 77 am. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Sakių apskrityje, Buhlelių vaisi., Rudžių kaimo
Amerikoje išgyveno 30 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Juozas Kredys, marti Eteris, 

žentas Petras Juodikis, 4 anūkai: Anthony ir John Kredžiai, Petras 
ir Jonas Juodikiai, Lietuvoje brolis Petras su šeima ir kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Velionis buvo vyras a. a. Anelės, tėvas a. a. Danutės Juodi
kienės.

Priklausė Sv. Vardo dr-jai, Balfui, Liet Ūkininkų S-gai ir Lietu
vių Benduromenei.

Kūnas bus pašarvotas trečiadienį, 2 vai. popiet iki 10 vai. vak. 
Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 27 d. Iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pa tįsta mn<s 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus, marti, žeptas ir anūkai.

Laid. direkt. Donald A. Petkus. — Tel. 470-2345.

[ Brangiam broliui

A. f A. PETRUI ŠLIKUI 1

Lietuvoje mirus, STASIUI ir TERESEI ŠLKAMS 
reiškiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime.

Anelė Ragažinskienė 
Teresė Barušauskaitė 
Puodžiūny šeima 
Hunzikers šeima

Brangiai Motinai Lietuvoje mirus, 
DR. JONUI ŠALNAI 

ir jo šeimai reiškiame giliausią užuojautą.

Pranė ir Julius Pakalkai
Beverly Shores, Ind.

Brangiai Motinai Lietuvoje mirus, 
sūnui

DR. JONUI ŠALNAI 
ir visai jo šeimai nuoširdžią užuojautą

•V< •

reiškia
Domanskių šeima

DR. JONUI ŠALNAI 
SU ŠEIMA

reiškiame gilią užuojautą, jo brangiai MAMY

TEI Lietuvoje mirus.

Marytė, Unda Ir Kazys Menčial

BBrangiam ir vienatiniam sūnui ANTANĖLIUI 
mirus, jo tėveliams

ANTANUI ir VALEI OSTEIKAMS
reiškiame gilią užuojautą.

Ida k Joms Vatmkal

DRAUGAS, antradienis, 1980 m. kovo mėn. 25 <L

A. f A.
ANTHONY P. SHOPES

Gyveno Chicago, Illinois.

Mirė kovo 23 d., 1980 m., 2:15 vai. popiet sulaukęs 96 m. 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje, Biržų apskrityje, Saločių parapijoje, Kiburių 
kaime. Amerikoje išgyveno 75 m.

Velionis buvo vyras a. a. Teklės.
Kūnas bus pašarvotas antradienį nuo 2 vai. popiet iki 9 vaL vak. 

Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 26 d. IŠ koplyčios 9 v*L 
ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.

Nuoširdžiai kviečiami visi draugai, ir pažįstami dalyvauti šiose 
laidotuvėse.

Laidotuvėmis rūpinasi Valerie ir William Kazlauskai.

Laid. direkt Donald A. Petkus. — Tet 476-2345

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

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ.
Tel. 737-8600-01

9837 SOUTH KEDZIE AVĖ.
Tel. 422-2p00

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
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKASk

3307 SO. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213

11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, III. Tel. 974-4410

PETRAS BIELlONAS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. 50th Avė.. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003
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® DRAUGAS, antradienis, 1980 m. kovo mėn. 25 d.

X Mokytojų stadijų savaitė 
vasarą bus Dainavoje nuo 

rugpjūčio 17 ligi 24 ir Kenne- 
bunkporte nuo rugpjūčio 24 ligi 
31. Jas rengia JAV LB švieti
mo taryba. Lituanistinių mokyk 
lų direktoriai ir vedėjai ligi ba
landžio 15 d. atsiunčia švietimo 
tarybos pirmininkui Jonui Ka
valiūnui dalyvių sąrašus.

X. “The CathoBc Voke”, 
Omahos arkidiecezijos laikraš
tis, kovo 14 d. laidoje išspaus
dino žinią apie LKB kroniką, 
pacituodamas iš 37 kronikos nu 
merio apie Lietuvos katalikų pa 
stangas ginti savo teises.

X Pat Trowbridge, Amerikos 
lietuvaitė (Juzelis), pirminiuose 
rinkimuose į Du Page apskri
ties tarybą gavo daugiausia bai 
sų iš trijų respublikonų kandida 
tų iš trečio distrikto. Illinois Lie 
tuvių respublikonų lyga tautie
tę rinkiminėj veikloje rėmė ir 
ragino apylinkės lietuvius pa
remti mūsų kandidatę. Trečia
me distrikte gyvena nemaža lie
tuvių, ir jie visi džiaugiasi, jog 
turės savo atstovę apskrities 
valdyboje.

XDr. Vytenis Damušis ir dr. 
Jonas Račkauskas, abu JAV
LB —Švietimo tarybos nariai, 
baigia rengti naują projektą fe 
deralinės valdžios paramai mū
sų švietimui gauti.

x Kahimieras Oksas, Illinois 
Tautinių grupių respublikonų ta 
rybos pirmininkas, paskirtas 
prisiekusiųjų teismo (Cook 
County Jury Commissioner) ko 
misionierium. Tai nuopelnas 
naujo Cook County respubliko
nų partijos pirmininko Robert 
Barr, kuris skaito, jog partijai 
nusipelnę darbuotojai turi būti 
įvertinami. Įdomiausia, jog pa
skyrimas yra demokratų kont- 
roliuojamoj įstaigon,, tačiau su 
daroma proga ir mažumos perti 
jos reprezentacijai.

X Juozas Kacfiauskas, le-
montiškis, atvykęs į “Drangą”, 
nusipirko vertingų lietuviškų 
knygų už 56 dolerius.

x Dr. Stasys K. Balys, “Drau 
go’’ bendradarbis Grand Ra- 
pids, Mich. atnaujindamas pre
numeratą, atsiuntė Garbės pre
numeratos mokestį. Nuoširdžiai 
dėkojame.

x Antanas Zavadskas, New
London, Conn., parėmė mūsų 
spaudos darbus 10 dol. auka. 
Ačiū.

X Alfonsas Stankaitis, We-
thersfield, Ct., prie prenumera
tos mokesčio pridėjo 10 dol. au
ką. Dėkojame.

x Marija Vizgaitienė, Nau- 
lrus, N. J., padėkojo už gerą 
dienraštį ir parėmė jį 10 dol. au
ka. Labai ačiū.

X Jei SKILANDŽIŲ tau tik 
reik, tuoj pas Petrą ir užeik! 
— INTERNATIONAL MEAT 
MARKET. Medžioklinės dešre
lės, kumpiai, aviena, veršiena, 
dešros ir t. t. Užsakymus siun
čiame paštu bet kur Amerikoje. 
2913 West 63rd SL, Chicago, B 
90629. TeL (312) 489-4337. (ak.)

x Mlami Lietuvių Klubui rei
kalingas prižiūrėtojas. Pagei
daujama pora. Duodamas bu
tas ir geros sąlygos. Kreiptis į 
Klubo prezidentę Sofiją Sepu- 
tienę, 9140 Abbott Avs^ Surf- 
side, Florida 33154. TeL (305) 
888-1199. (ak.)

X Prof. dr. Vytautas Bie
liauskas iš CSncinnati, Ohio, 
sekmadienį buvo atvykęs į Chi
cagą skaityti paskaitą apie 
“LKB Kronikas” ir pristatyti 
naujai išleistą “Kronikų” tomą. 
Paskaita buvo Jaunimo centre. 
Svečias buvo apsistojęs sūnaus 
dr. Lino ir Britt Bieliauskų šei
moje šiaurinėje Chicagoje. Sek
madienio vakare jis išskrido at
gal į savo pareigas.

X Kun. Petras P. Cinikas, 
MIC, “Draugo” administrato
rių, praleidęs pustrečios savai
tės poilsio, grįžo namo ir nuo 
pirmadienio vėl eina savo parei 
gas “Draugo” administracijoje.

X Bronius Kasakaitis, čika- 
giškis, aukojo 10 dol. Labai 
ačiū.

X Tadas Margis, MIC, ilga
metis “Draugo” spaustuvės dar 
buotojas, po sunkios širdies ope 
racijos sustiprėjęs, pereitą sa
vaitę išvyko į Long Beach, Ca
lif., kur gyvena jo senutė moti
na. Pas savo motiną ir kitus gi
mines žada pabūti bent kelias 
savaites ir galutinai sustiprėti.

x Aukų po 3 doi. atsiuntė: 
Ksavera Žilinskienė, Pranas 
Špakauskas; po 2 dol. — Jonas 
Tamulionis, M. Vasiliauskienė, 
Aldona Vasonienė, V. Jonynas, 
K. Jakštas, A Bu knis, Elena 
Bernotienė, K. Gogelis, J. Kau
nas, A Šalkauskas, VI. šatei- 
kis, M. Mockapetris, J. Paškevi
čius. Visiems dėkojame.

X Renata Bielskytė atliks 
meninę programos dalį Eu
genijaus Kriaučeliūno vardo pre 
mijos įteikimo iškilmėse kovo 
30 d., sekmadienį, 3 vai. p. p. 
Jaunimo centro kavinėje. Premi 
ja šiemet paskirta Joanai Ku- 
raitei iš Hamiltono, Kanados, už 
plačią pereitų metų veiklą lietu
vių tarpe, ypač tarp jaunimą

X “Noticiero de los Paisęs 
BaJticos”, ispanų kalba Argen
tinoje leidžiamas informacinis 
biuletenis, šių metų pirmo ket
virčio numeris, pasiekė redakci
ją. Informacijai panaudota dau
giausia lietuviškų žinių, bet lie
čia taip pat ir kitus Pabaltijo 
kraštus, net ir kitas pavergtas 
tautas. Redaguoja Zeferinas 
Juknevičius.

X Mūsų Operos šio sezono 
pastatymams aukojo šie mece
natai: Jurgis Janušaitis ir Jur
gis Mažeika, Paramos krautu
vės savininkai, 200 doL, Adelė 
ir Kazys lietuvninkai. Nidos 
restorano savininkai, 150 doi., 
Stepas Lukausbaą naujas Ope
ros mecenatas, 150 doL, Biru
tė Ir Anicetas Šadauskai 135 
dol., Tomas Leonas 125 dol., 
dr. Meilutė ir Kęstutis Budriai 
100 dol., AngeRna Ir Anicetas 
Garbos, nauji Operos mecena
tai, 100 dol., Anelė ir Jonas 
Gumbelevičiai iš St. Louis, nau
ji Operos mecenatai, 100 doL, 
dr. Albina Prunskienė 100 doL, 
Aldona tr dr. Vytautas Urbos 
100 dol. Visiems šiems mecena
tams už Carminos Buranos ir 
Pajacų operos išlaidų sumažini
mą Opera taria nuoširdžiausią 
ačiū. (pr.)

X Savo dienraštį aukomis pa 
rėmė: po 7 doL — FeL Andriū- 
nas, Alfas Gilvydis; po 5 doL — 
Stasė Miltakienė, Angelė Kate- 
lienė. Nuoširdžiai dėkojame.

Hamiltono “Gyvataro” vyresniųjų šokėjų grupė 1900 na Nostr. J. Miltenio

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
čiojančius ir lietuvių dienose lėk-MARIJONŲ BENDRADARBIU 

SEIMAS

Marijonų bendradarbių drau
gijos 53-čiasis seimas įvyko kovo 
23 d. šv. Mišias 11 vai. Marijo
nų koplyčioje laikė vienuolyno 
vyresnysis kun. V. Rimšelis, pa
sakydamas ir specialų pamoks
lą, kuriame priminė, kad vie
nuolija ir jos bendradarbiai sie
kia to paties tikslo — tarnauti 
kartu Dievui ir žmonėms, dary
dami gerą, remdami visus lietu
viškus, krikščioniškus darbus ir 
katalikiškas institucijas. Šv. Mišių 
metu vargonais grojo ir giesmes 
vadovavo muz. Marytė Mondei- 
kaitė-Kutz, giedojo visi koply
čioje susirinkusieji

Po pamaldų buvo bendri pie
tūs vienuolyno svetainėje. Čia 
buvo pasikalbėta, pasidžiaugta at
liktais darbais ir apgailėta miru- 
siųju ypač apskrities vicepirmi
ninkės a. a. Pr. Dvilaitienės.

Pasibaigus pietums seimą trum
pu, nuoširdžiu žodžiu pradėjo 
Bendradarbių apskr. pirmininkė 
Anastazija Snarskienė, pakviesda- 
ma kun. V. Rimšelį vadovauti 
seimui. Seimo pradžioje kun. V. 
Rimšelis sukalbėjo maldą ir prie 
prezidiumo stalo pakvietė vice
pirm. P. Tamošiūnienę ir A. 
Snarskienę, o sekretore — S. Kau
lakienę. Praeito seimo išsamų 
protokolą perskaitė S. Kaulakienė.

Sveikino Šv. Kazimiero vienuo
lijos atstovė sės. M. Perpetua, 
pranciškiečių rėmėjų vardu — 
pirm. S. Klatt, Šv. Vardo draugi
jos vardu — J. Vilkas, eilėraščio 
forma pasveikino neseniai iš Ar
gentinos grįžęs V. Kuliešius savo 
ir žmonos Onos vardu, Vyčių 
vardu sveikino S. Jonutienė, Brid- 
geporto bendradarbių skyriaus 
vardu sveikino M. Janavičienė, 
Marųuette Parko — Iz. Gedvi
lienė, Cicero — P. Tamošiūnie
nė, Brighton Parko sk. —M. Pa- 
keltienė, Town of Lake ir apskr. 
vardu — A Snarskienė. Visi svei
kintojai taip pat įteikė aukas, 
kad Marijonų bendradarbiai to
liau galėtų sėkmingai veikti.

Apie arkiv. Jurgio Matulaičio 
beatifikaciją papasakojo kun. V. 
Rimšelis, nusakydamas jo paskel
bimo šventuoju bylos eigą ir vil
tis greitai susilaukti altoriaus gar
bėje. \

Bendrą Chicagos apskr. veiklos 
pranešimą dsvė pirm. A Snars
kienė, padėkodama bendradar
biams ir lietuvių visuomenei už 
rėmimą jų veiklos ir pastangų 
ir prašydama P. Tamošiūnienę 
įeiti į valdybą ir užimti miru
sios a. a. P. Dvilaitienės vietą. 
Iždo pranešimą padarė ižd. Stelle 
Kaulakienė. Taip pat sveikino ne
seniai grįžęs iš poilsio “Draugo” 
administratorius kun. Petras Ci
nikas.

Mandatų komisiją sudarė S. 
Wabol, Leo ir Victoria Leone ir 
H. Kodis, S. Wabal pabaigoje da
vė mandatų komisijos praneši
mą.

Nutarta vėl turėti žaidimų po
pietę, susirinkimus kas mėnesį, 
už mirusią vicepirm. a. a. Pran
cišką Dvilaitienę turėti Marijo
nų koplyčioje gegužės 19 d. 9 vaL

Šv. Mišias ir kiek galima jose dau
giau dalyvauti.

Seimas baigtas malda, kurią su
kalbėjo kun. P. Cinikas. Visa 
šventė praėjo gera nuotaika, 
darniu seimo pravedimu ir nuo
širdžiu pasidalinimu mintimis ir 
pasiryžimais ateičiai.

Svečių tarpe buvo sės. M. Mer
cedes, Šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos narė, žinoma dailininkė. 
Pasigesta provincijolo kun. J. 
Dambrausko, kuris vienuolijos 
reikalais išvykęs į Marianapolį, 
dvasios vadovo kun. J. Duobos, 
kuris veda misijas Kanadoje, buv. 
dvasios vado kun. P. Cibulskio, 
kuris tuo metu sirgo. Jiems palin
kėta sėkmingai atlikti savo dvasi
nes pareigas ir pasveikti.

O vakare seimo dalyviai skirs
tėsi patenkinti, kas 53-čiasis sei
mas gražiai praėjo. Valdybą su- 
dybą sudarė pirm. A Snarskienė, 
vicepirm. P. Tamošiūnienė, sekr. 
S. Kaulakienė, dvasios vadas kun. 
J. Duoba Ps.

SPALVINGAS LEIDYKLOS
KULTŪRINIS VAKARAS

Amerikos Lietuvių bibliotekos 
leidyklos, leidžiančios puošnaus 
apipavidalinimo leidinius anglų 
ir lietuvių kalba, kultūrinis va
karas įvyko praėjusį šeštadienį, 
kovo 22 d., Jaunimo centre. Su
sirinkusius (dalyvavo apie 400 
svečių) pasveikino leidyklos var
du Ant Dundzila, pažymėdamas, 
kad toks vakaras ruošiamas, no
rint sustiprinti ryšius tarp bib
liotekos rėmėjų. Kvietė surasti 
draugų, kurie paremtų leidyklos 
užmojus, dėkojo leidyklos na
riams.

Leidyklos vadovas kun. Algi
mantas Kezys parodė įdomių fil
mų iš mūsų jau mirusių kultū
rininkų gyvenimo. Prieš kiekvie
ną vaizdą aktorė Elena Blandy- 
tė paskaitė to autoriaus kūrybos 
ar jo pasisakymų. Net graudu bu
vo, kai, palyginti, neilgose filmų 
ištraukose matėme susimąsčiusį 
prel. M. Krupavičių, pasakojantį 
apie naujakurių daibus tuoj po 
žemės reformos, po jo matėme 
Dariaus ir Girėno pasiruošimą 
skrydžiui per Atlantą. Filmas 
suktas bevelk prieš 50 metų, ta
čiau labai ryškus ir labai įdo
mus. Tą filmą sukęs Vidugiris jį 
perleido kun. A Kezrui ir dabar 
daugelis su nuostaba žiūrėjo į 
tuos lakūnus, kaip gyvus vaikš-

Jonai Urbonas, Detroito Dievo Apvaizdos Dėtuvių parap. tarybos pirm., 
dėkoja čiksgtotei dali. Zitai SodeOdenei ui padovanotą paveikslą Kukūroa 
centrui. DaHinlnkėe kūrinių pandą suorganizavo LB spyl. valdyba.

J. JL VALSTYBĖSE
— Santa Monica, Calif., LB 

Talkos Lietuvai komisija yra 
viena iš aktyviausių svetimųjų 
informavime lietuviškais klau
simais. Kasmet jos pastangomis 
keliasdešimt laiškų redakcijai 
išspausdinama Los Angeles ir 
Santa Monicos amerikiečių laik
raščiuose. Siais metais Lietuvon 
nepriklausomybės šventės pro
ga taip pat sėkmingai pasidar
bavo. Vasario 16 d. “Los Ange
les Times” tilpo Antano B. Ma
žeikos laiškas sukakties proga. 
Santa Monicoje leidžiamas “Eve 
ning Outlook” vasario mėnesį 
išspausdino dr. P. G. Pamatai
čio, J. Kojelio, J. Gliaudos ir du 
N. G. Nyerges laiškus. Pasta
ruosiuose paliesta Afganistano 
invazijos, Maskvos olimpiados, 
Molotovo — Ribbentropo pakto, 
Irano šacho investigacijos klau
simai į juos įvedant ir Pabalti
jo laisvės problemą.

— Dr. Mikas Pakštys, New
Londono, Conn., LB apyg. val
dybos pirm., kreipėsi į prez. J. 
Carterį su prašymu išlaisvinti 
lietuvius rezistentus Viktorą 
Petkų ir Balį Gajauską. Šiomis 
dienomis gautas Valst. dept. 
sekr. padėjėjo Atwood laiškas, 
kuriame iškeliama JAV vyriau
sybės pastangos politiniams ka
liniams pagelbėti. —

— Patersono LB apylhikėje
sudaryta komisija rūpintis Lie
tuvos Diplomatinės tarnybos il
gamečio tęstinumo užtikrinimu. 
Ją sudaro kun. Vikt. Dabušis, 
kun. Vyt. Palubinskas, Angelė 
Stankaitienė, Jurgis Jesulaitis 
ir Ant. Juškaitis. Patersono LB 
apylinkei vadovauja Ant. Ru
gys.

— Jaunimo stovyklai DAI
NAVAI reikalingas vasaros 
stovykloms WSL Studentas, 
virš 21 m. amž., turįs vandens 
saugumo instruktoriaus leidimą 
ir galintis dirbti DAINAVOJE 
nuo liepos 1 d. Kreiptis iki bai. 
20 d. adr.: J. Damušieoė, 25830 
Forestview, Southfield, Mielu 
48034. (sk.)

tuvu bevežiojaneius tautiečius 
Chicagoje ar kituose miestuose.; 
Kaip inž. A Dundzila teigė, šiuo, 
tik 350 arklio jėgų motorą tetu
rinčių lėktuvu ryžtingieji vyrai 
skrido per Atlantą, kai šiandien 
mūsų 'ne vienas važinėjame daug 
galingesnio stiprumo motorus tu
rinčiais automobiliais. Po didvy
rių matėme kalbininką Ant. Sa
lį, dail. Adomą Galdiką, poetę 
Juozę Viačiūnienę ir poetą Joną 
Astį. Jų tinkamai parinktos kū
rybos gražiai ir įdomiai perteikė 
akt. E. Blandytė. Iš viso buvo .pa
rodyta po maža, bet pakankamai 
daug. Buvo įdomu, gražu ir grau
du, nes viskas liudijo žmogaus di
dybę ir trapumą. Susirinkusieji 
filmus demonstravusį kun. A Ke- 
zį nuoširdžiai sutiko.

Po to Lemonto tautinių šokių 
entuziastinga grupė „Spindulys“, 
vadovaujama Rasos SoJiūnaitės, 
nuotaikingai perteikė suaktua
lintas keturias pasakas. Tai Arv. 
Žygo kūryba. Matėme suaktua
lintą Meškiuką Rudnosiuką, Mie
gančiąją gražuolę, Raudonkepu
raitę ir Jūratę ir Kastytį. Sąmo
ningos ir nesąmoningos klaidos, 
gyvenimišką tikrovę liudijąs žar
gonas, linksmai ir spalvingai per
teiktos suaktualintos pasakos la
bai .patiko susirinkusiems. „Spin
dulio“ jaunieji tikrai buvo ne
kaltai pokštaująs linksmumo at
nešęs spindulys. Akt E Blandy- 
tei ir akordeonistei, „Spindulio“! 
grupės vadovei Rasai Šoliūnaitei, Į 
leidyklos vadovybė įteikė dovanų 
paskutinį leidyklos leidinį "Li
thuanian Writers in the West“.

Svečiai ant stalo rado vyno, 
sausainių ir sūrio, ir tai buvo la
bai pakankamos vaišės. Buvo iš
dalinta dovanų, tarp jų ir Burš- 
teino dovanotas kailis. Pranešta, 
kad į leidyklos narius istojo ke
letas asmenų, buvo ir daugiau 
pranešimų, ko kartais Šurmu
liuojanti salė ne labai galėjo už
girsti. Plojimais nutarta tokį pat 
kultūrinį susitikimą suruošti ir 
kitais metais.

Vėliau svečiai, vadovaujant So- 
lrūnaitei, turėjo progos padainuo
ti, nes buvo išdalinti dainorė- 
liai. B viso, vakaras buvo spal
vingas, malonus, o svarbiausia, 
sustiprinęs ne tik pačią leidyklą, 
bet ir jos narių draugystę.

L. Galinis

STREIKAS KAINAVO 
165 MIL.

Apskaičiuojama, kad ugnia
gesių streikas Chicagos miestui 
padarė apie 16.5 miL doL išlai
dų.

MILIJONAI ENERGIJOS 
TAUPYMUI

Illinois mokyklos, ligoninės, 
šeimų globos namai ir vyriausy 
bės įstaigos gavo 11 —mil. doL 
pertaisymams, kad būtų labiau 
taupoma energija.

2 MIL DOL STUDENTUI

Du milijonus dolerių gaus stu 
dentas St. R. Bluestein, 24 m. 
Jis turėjo veido išbėrimus ir gy 
dėsi Upjohn bendrovės pagamin 
tais vaistais, bet jie sukėlė jam 
vidurių uždegimą. Jis buvo pri
verstas gulti į ligoninę 32 kar
tus. Gydymosi išlaidos pasiekė 
98,000 dol. Jis iškėlė bylą vais
tus gaminusiai bendrovei, kodėl 
ji nebuvo įrašiusi perspėjimo, 
kad vaistai gali sukelti uždegi
mą. Bylą laimėjo Cook apskr. 
teisme.

PABRANGO “VISA”

First Federal bankas Chica
goje ims po 20 —doL metams 
už išdundamąjį pirkimo kredi
tan “Visa” korteles.

MIRTIS D«L NARKOTIKŲ

Narkotikais spekuliavęs W. 
McGee, 25 m. buvo nušautas 
prie 1500 —W. North Ave., Chi 
cago je. Jis taikstėsi dviem vy
rams parduoti 35 svarus ma
rihuanos ir, išsitraukęs revolve
rį, pareikalavo 8,000 dol. Tiedu 
vyrai atėmė iš jo revolverį ir jį

— «---snuAove.

IŠARTI IR TOL!
LATVIJOJE

— Mokytoja Malvina Mbtft- 
naitė mirė 1979 m. gruodžio 25 
d., sulaukusi 92 metų amžiaus. 
Palaidota gruodžio 29 d. Rygos 
vad. Mikelio kapinėse. Baigusi 
Rygos Marijos moterų gimna
ziją šio amžiaus pradžioje, tęsė 
studijas Maskvos mokytojų kur 
suose. 1906 metais pradėjo mo
kytojauti “žvaigždės” draugi
jos lietuvių mokykloje Rygoje. 
Pirmojo karo metu pasitrauku
si Maskvon, dirbo lietuvių iš
eivių mokykloje. 1917 metais 
grįžusi Latvijon, nuo 1919 metų 
mokytojavo Rygos I-je šešia- 
klasėje pagrindinėje mokykloje 
ligi pasitraukimo pensijon 1948 
metais. Per daugiau kaip'40 me 
tų mokė tūkstančius lietuvių 
jaunimo. Jos daug mokinių yra 
Latvijoje, Lietuvoje, netrūksta 
ir laisvojo pasaulio lietuvių išei 
vijoje. M. Misiūnaitė dirbo taip 
pat lietuvių tautinį visuomeninį 
darbą, ypač dalyvaudama “Kan 
kliu” draugijos vaidinimuose ir 
remdama jaunimo ratelio “Rū
tos” veiklą.

. KANADOJE
— A. a. Alfonsas Skrebūnas

mirė kovo 6 d.. Jis buvo lietuvis 
verslininkas, Toronto lietuvių 
bendruomenės veiklus narys, 
gimęs 1925 m. sausio 10 d. Kur 
kliuose, netoli Anykščių. Mokė
si Anykščių gimnazijoje, kurio
je suspėjo užbaigti tik šešias 
klases. 1944 m. pasitraukė į Vo 
kietiją. Čia po karo mokėsi 
Spackenbergo Tumo - Vaižgan
to gimnazijoje, kurią baigęs 
1946 m. įstojo į Pabaltijo uni
versitetą. 1947 m. atvyko į Ka
nadą ir, atlikęs sutartį miškų 
darbuose, apsigyveno Toronte. 
Velionis paliko savo gyvenimo 
draugę Onutę (Telksnytę) ir su 
nūs Vytautą ir Algį. Velionis 
buvo labai veržlus, nuolat ieš
kantis kelių į geresnį materiali • 
nį gyvenimą. Toronte susidomė
jo statybomis ir po keletos me
tų intensyvaus darbo sudarė fi
nansinį pagrindą.

CHICAGOS ŽINIOS
MILIJONAS 

UNIVERSITETUI 
IBM bendrovė paskyrė Chica
gos universitetui milijoną dole
rių, kad būtų įsteigta stipendija 
fizikos studijoms ir kad būtų 
sustiprintase verslo tyrimų fon
das.

MASKVA ŽIAURĖJA
Į Chicagą atvykęs rusų disko 

nas A. Levitin, 64 m., su pa
skaitomis keliaująs po JAV, ren 
ka aukas persekiojamųjų para
mai. Jis pareiškė, kad A Sacha 
rovo bei stačiatikių dvasininkų 
G. Jakunino ir D. Dutko areš
tai rodo, jog Maskva labiau ima 
persekioti religinius vadovus ir 
disidentus.

VAIKŲ PIEŠINIAI
Iš 43 kraštų suvežti vaikų 

piešti Jeruzalės vaizdai išstaty
ti Mokslo ir pramonės muzieju
je, Chicagoje. Parodoje 130 pie
šinių, atrinktų iš 150,000. Paro
dą suorganizavo Izraelio gene
ralinis konsul&tas.
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LIETUVA
1978 m. gegsšės Ir 

1979 m. vasario

Redagavo ir vardų rodyklę su
darė Jonas Dainauakas. Išleido 
Akademinė Sksutijos Leidykla 
Chicagoje 1980 m. 290 pusi Kai
na su persiuntimu 35-85.

Užsakymus siųsti DRAUGO 
adresu.

DliaoU gyventojai dar prideda 30 
ct valatijoa mokesčio.
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