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RAGINA PAREMTI 
KOVĄ UŽ TEISES 

Pareiškimas apie teisių laužymą 
Roma. — Grupė Italijoje gy-1 nes, jis gynė įvairių krikščionis-

venančių Centro ir Rytų Euro 
pos atstovų, jų tarpe lietuvis 
prelatas Vincas Mincevičius, 
paskelbė pareiškimą, kviečiantį 
italų visuomenę paremti Sovie
tų Sąjungoje ir jos valdomuose 
kraštuose vedamą kovą už pa
grindinių žmogaus teisių bei 
laisvių apsaugojimą. Vakarų 
pasaulio abejingumas nesiliau-
jantiem sovietų valdžios pasikė
sinimam prieš kilniausias žmo
giškąsias vertybes ir elementa
riausias žmogaus teises, pažymi 
pareiškimo autoriai, tegali iš
šaukti Sovietų Sąjungoje tik 
dar griežtesnę represinę poli
tiką. 

Pareiškimo pradžioje prime
nami šie popiežiaus Jono Pau
liaus II pasakyti žodžiai: Mes 
negalime neprisiminti tų mūsų 
brolių, kurie yra teisiami, o kar
tais net pasmerkiami fizinei 
arba pilietinei rnirčiai vien dėl 
to, jog išpažįsta savo tikėjimą. 
Akademikas Andrei Sacharo
vas, rašo pareiškimo autoriai, 
yra paskutinė ilgos persekiojimų 
grandinės auka. Jis buvo suim
tas ir ištremtas dėl savo tikėji
mo, dėl tikėjimo laisvės idealų. 
Akademikas Sacharovas visada 
nepaliaujamai gynė dėl savo įsi
tikinimų persekiojamus žmo-

kųjų bendruomenių tikinčiuo
sius, visus, kurie drįsta laisvai 
mąstyti. Dėl to sovietų valdžia 
ryžosi jį nutildyti Panašiai bu
vo nutildyti nesuskaitomi žmo
gaus teisių gynėjai, jų tarpe pa- j 
staruoju laiku suimti stačiatikių 
kunigai Gleb Jakunin ir Dimit-
rij Dudko, Levas Regelsonas, 
lietuviai Terleckas, Sasnauskas 
ir Skuodis. 

Pareiškimo autoriai pažymi, 
jog religinė laisvė yra pati es
minė iš visų žmogaus asmens 
laisvių. Kol Sovietų Sąjungoje 
nebus gerbiama religinė laisvė, 
tol ten bus beatodairiškai min
džiojamos kojomis ir visos ki
tos žmogaus laisvės. 

Pareiškimo autoriai baigdamii 
j pažymi, jog Popiežiaus Jono! 
j Pauliaus U-ojo žodžiais tariant, į 
tikroji taika gali ir turi būti pa- į 

! grįsta "tiesos jėga" ir tarpusa- į 
jvio pasitikėjimu. 

Be lietuvio prelato Vinco Min
cevičiaus, kreipimąsi į italų vi
suomenę dėl žmogaus teisių ap
saugojimo sovietų valdomuose 
kraštuose taip pat pasirašė bu
vęs rusas politinis kalinys filoso
fas prof. Eaghin ir lenkų, če-
koslovakų, vengrų bei rumunų 
bendruomenių Italijoje atstovai. 

Šiandien svarbus 
pirminiai rinkimai 

Prez. Carterfs ir R. Reagan — favoritai 
Manchester. — Šiandien JAV 

prezidento rinkimuose svarbi die
na — New Hampshrre (pirminiai 
rinkimai. Praėjusių rinkimu isto
rija rodo, kad ši nedidelė valsti
ja, paprastai, gan tiksliai numa
to, kas bus didžiųjų politiniu par
tijų kandidatas. Paskutiniai viešo
sios opinijos tyrimai parodė, kad 
respublikonu partijoje stipriausiu 
kandidatu liko Ronald Reagan, 
nors stipriausias jo konkurentas 
George Bush atsilikęs vos 5 nuo
šimčiais. Kiti respublikonu kandi
datai net sudarė šiokią tokią ko
aliciją „sustabdyti Buschą". 

Kandidatų susikirtimas prasi
dėjo šeštadienį, kai „Nashua Te-
legraph" surengė Reagano ir Bu
šelio debatus. Už jų organizavi
mą išlaidas sumokėjo Reagano 
komitetas. Salėn atvyko ir kiti 
respublikonų kandidatai: sen. Ba
ker, sen. Ddle, kongresmanai An-
derson ir Crane. Debatų pirmi
ninkas, minėto laikraščio redak
torius, atsisakė praplėsti debatus 
ir aiškino, jog žmonės susirinko 
pasiklausyti tik Reagano ir Bu-
scho. Reaganas, matyt, nenorėda
mas susikirsti su Buschu „akis į 
•akį", reikalavo, kad ir kitiems 
būtų duota proga pasisakyti. Ren
gėjai, tačiau, neleido ir minėti 
kandidatai iŠ salės išėjo, supykę 
ant Buscho, kuris JŲ dalyvavimo 
nepalaikęs. Busch tvirtina, kad jis 
salėje buvęs tik svečias, negalėjęs 
keisti rengėjų nustatytos tvarkos. 

Demokratų pusėje, opinijos ty
rinėtojų nuomone, prezidentas 
Carteris yra toli pralenkęs kitus 
kandidatus, ir senatorius Kenne-
dy neturįs vilčių laimėti New 
Hampshire pirminiu rinkimų. 

Po visų kampanijos kalbų, kan
didatų pasirodymų, pasisakymų 
ir pažadų, kolumnistas Richard 
Reeves rašo, kad jei spaudai bū

tų galima parinkti partijų kandi
datus, tai laimėtų Illinois kong-
resmanas John Anderson. Jis vie
nintelis napataikavęs balsuoto
jams, rėžęs tiesiai į akis savo pa
žiūras, nepritardamas susirinku
siu nuomonėms. Tuo būdu jis su
silaukęs švilpimo iš ginklų sąjun
gos narių, kai pasisakė už ginklų 
registravimą IT kontrolę. Jis ne
bijojęs paremti didesnių mokes
čių gazolinui ir kitų kontroversi
niu projektų, kada daugelis kitų 
kandidatu pataikavo tiems, 'ku
riems kalbėjo, rašo autorius. 

Rodezijos rinkimai 
Salisbury. — Rodezdjoje visu 

įkarščiu vyksta rinkiminė kam
panija. Pirmieji nepriklausomos 
Rodezijos rinkimai prasideda 
šį trečiadienį ir vyks 3 dienas. 
Dar likę Rodezijoje baltieji bijo, 
kad bus išrinkti komunistinių 
grupių atstovai, sukilėlių vado 
Mugabes partijos nariai. Jau du 
atentatai bandė Mugabe nužu
dyti. Gwelo mieste sekmadieni 
bombos sprogimas sugriovė Mu
gabe palaikančio laikraščio įs
taigą, žuvo du žmonės. Be Mu
gabes parlamentan kandidatuo
ja svarbių Joshua Nkomo ir 
vyskupo Muzorewos part"jų atsto
vai. 

PADĖTIS AFGANISTANE 
Maskva pranešė apie kovas Kabule 

Olimpinių žaidynių slidžių slalomo nugalėtoja Harmi Wen zei, 23 metų, tapo Lichtenšteino valstybės herojė. Ji lai
mėjo vieną aukso, vieną sidabro medalius, o jos brolis Andreas gavo sidabro. Jiedu dviese medalių skaičiumi 
pralenkė tokias valstybes kaip Italiją, Kanadą, Vengriją, Prancūziją, Bulgariją, Japoniją, šia proga pasaulio 
spauda daug rašo apie 24,000 gyventojų turintį Lichtenšteiną, ]0 sienas, gyvenimo būdą, mokesčius, pramonę ir 
pašto ženklus. 

Užb aigti olimpiniai 
žiemos žaidimai 

Sovietai kritikuoja Lake Placid sąlygas 
Washingtonas. — Prezidentas Į neleido lėktuvui nusi'eisti, o jam 

Carteris vakar priėmė Baltuose į nusileidus reikėjo 2 vai. laukti, 
Rūmuose olimpinių, žaidimų La- paskui vėl skristi į Dūles aero-
ke Placid dalyvius amerikiečius, dromą prie Washingtono. "Esa-
Prezidentas atidžiai sekė žaidi- me pasipiktinę'' paskelbė straip-
mų eigą ir dukart skambino te-1 sni Izvestijos. ''Iš visko spren-
lefonu, sveikindamas ledo ritu- j džiant, oficialiame Washingto-
lio komandą, sudarytą iš jaunų I ne susidarė tokia atmosfera, ku-
studentų, kurie pasiekė visą eilę l ri atvirai skatina net oficialių 
netikėtų pergalių ir laimėjo auk- Į asmenų storžievišką elgesį su ta
šo medalį. Amerika sulošė ly- į rybiniais žmonėmis", rašė laik-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Islamabadas. — Iš Afganista
no ateinančios žinios sako, jog 
keturių dienų riaušėse sostinėje 
Kabule žuvo šimtai žmonių. Par
duotuvės ir turgavietės uždary
tos, visame mieste girdisi šūviai. 
Streikuoja net valdininkai. Net 
ir sovietų „Pravda" sekmadienį 
pripažino, kad Kabule vyksta su
kilimas, riaušės ir streikai, tačiau 
kariuomenė ir milicija jau paėmu
si viršų ir padėtį kontroliuojanti. 

Žinios iš Indijos praneša, kad 
sovietu kariuomenė sekmadienį 
užblokavo tiltus per upę, kuri 
skiria Kabulą į dvi dalis. Ypa
tingai sustiprinti pastatai, kuriuo
se yra sovietų ambasada ir kitos 
rusų įstaigos. Miesto gatvės tuš
čios, virš jo skraido sovietų lėk
tuvai ir malūnsparniai. 

Afganų šaltiniai Indijoje pa
skelbė, jog iš Sovietų Sąjungos i 
Afganistaną buvo atvežti dviejų 
Maskvos ligoninėje mirusių vy
riausybės narių kūnai. Vasario 7 
d. valdančioje revoliucinėje tary
boje įvyko susišaudymas, kuria
me buvo sužeisti sultonas Kesh-
tmand ir prezidento Karmalo bro
lis Baryari. Sovietu lėktuvas juos 
išvežė į Maskvą gydyti, tačiau 
jie nuo žaizdų mirė. Korespon
dentų klausinėjama Afganistano 
ambasada Maskvoje pripažino, 
kad Keshtmand yra ligoninėje, 

išvežti iš Afganistano tadžikus, 
kirkizus, Afganistano kaiminys-
tėje esančių respublikų kareivius 
ir pakeitė juos iš toliau atveža
mais kareiviais. 

Pakistane afganų „Islamo są
jungos" pirmininkas prof. Rabba-
ni paskelbė, kad artimiausiu lai
ku afganai sukilėliai sudarys lai
kiną Afganistano vyriausybę, ku
ri sustiprins kovą prieš Sovietu 
Sąjungos okupacinę kariuomenę. 

Iš Afganistano išvykę užsienie
čiai pasakoja, kad neramumus 
Kabule pradėjo afganų kareiviai, 
kurių mieste ir apylinkėse buvo 
apie 8,000. Apie pusė tų kareivių 
atsisakė panaudoti ginklą prieš 
demonstruojančius žmones. Ta
da sovietų patarėjai įsakė nepa
klusnius kareivius nuginkluo
ti. Įvyko mūšiai, kuriuose žuvu
sių ir sužeistų gali būti apie 500. 
Po to prasidėjo generalinis strei
kas. 

Pakistano vyriausybė katego
riškai atmetė sovietų ir Afganis
tano vyriausybės tvirtinimus, kad 
neramumus Kabule sukėlė Pakista 
no agentai. 

— Rumunijos ambasados tre
čiasis sekretorius Ion Horondin-
ca pasiprašė Washingtone politi- Į jis tačiau sveikstąs. 
nio prieglobsčio. Į Vakarus išleisti sovietų disi-

— V. Vokietijos žurnalas į dentai Vladimirovas Bukovskis, 
"Der Spiegei" rašo, kad prezi- Leonidas Pliuše ir Nataša Gaba-
dentas Carteris prašė buvusį Į nevskaja pasakė spaudai, jog jų 

— Egipto prezidentas Sada-
tas pareiškė "October" žurnalui, 
kad Egiptui reikia modernių 
ginklų pačiam gintis ir padėti 
ginti kitas arabų valstybes. 

—JAV ambasadorius Jungti
nėse Tautose Donald McHenry 
pareiškė Tuniso premjerui Hedi 
Nemira, kad Amerikai svarbi 
Tuniso nepriklausomybė ir ne
liečiamumas. 

giom su stipria švedų komanda 
2—2. Nugalėjo Čekoslovakiją 
7—3, nugalėjo Norvegiją 5—1, 
Rumuniją 7—2, Vakarų Vokie
tiją 4—2, pagaliau laimėjo prieš 
"Big Red Hockey Machine", 
kaip amerikiečiai vadino Sovie
tų Sąjungos komandą. 4—3 ir 
paskutinę dieną nugalėjo Suo
miją 4—2. 

Nepakartojamu žaidynių he
rojumi tapo jaunas Eric Heiden. 
greito čiuožimo čempionas, lai
mėjęs penkis aukso medalius 
įvairiose distancijose. Žiūrovų 
dėmesį patraukė pašliūžininkas 
Phil Mahre, nežiūrint sunkių 
praeities sužeidimų, laimėjęs 
pašliūžų varžybose sidabro me
dalį ir figūrinio čiuožimo žvaigž
dė Linda Fratianne, gavusi si
dabro medalį. 

Žiemos žaidynės Lake Placid 
pakėlė ABC televizijos progra
mos žiūrovų skaičių. A. C. Niel-
seno Co. tyrimai parodė, kad 
kiekvieną dieną žaidynes televi
zijoje sekė vidurkis — apie 36 
milijonai amerikiečių. Iš visų 
stočių, ABC turėjo 42 nuoš. žiū
rovų. 

Didžiausią dėmesį patraukė 
lodo ritulio komanda. Sporto 
specialistai prieš žaidynes ge
riausiomis komandomis laikė: 
Sovietų Sąjungos, Čekoslo
vakijos, Švedijos ir Suomijos. 
Tačiau jaunų žaidėjų, kurie iki 
pernai rugsėjo mėnesio nebuvo 
vienas kito matę, grupė, treni
ruojami Herb Brooks. sumušė 
visas minėtas komandas. 

Sovietų Sąjungos grupė žai
dynėse jau nuo pirmųjų dienų 
neslėpė savo nepasitenkinimo. 
"Šaltasis karas'* pasitiko sovie
tų sportininkus dar lėktuvui su 
122 sovietinės sportinės delega
cijos nariais nenusileidus. New 
Yorke Kermedžio aerodromas 

rastis. 
"Sovietskaja kultūra" išspaus

dino interviu su Sovietų Sąjun
gos kūno kultūros ir sporto ko
miteto vicepirmininku V. Syču. 
Jis pasakė, kad "nė vienoje iš 
ankstyvesnių olimpiadų, kuriose 
startavo mūsų sportininkai, ne
buvo tokio, atsiprašant, olimpi
nio kaimelio. Niekuo negalima 
pateisinti tokį antihumainšką 
faktą, kad sportininkams reikės 
gyventi pastate, skirtame kalė
jimui. Jokios kritikos neatlai
ko buitinės sąlygos. Dviejų 
aukštų lovos aštuonių kvadra
tinių metrų kambarėliuose, o 
aptarnaujančiam personalui dar 
blogiau — mažytėje patalpoje 
trys lovos ir tiek pat spintelių. 
Nėra nei tualetų, nei prau-
syklių". 

kanclerį Wii!y Brandt padėta pa-
j gerinti Amerikos santykius su 
Į Sovietų Sąjunga. 

— Jugoslavijos prezidentas 
Tito šalia inkstų negerovių dar 
gavo plaučių uždegimą. 

— Turkija pratęsė iki kovo 
31 d. JAV karinių bazių susita
rimą. Derybos dėl pastovios su
tarties vyksta toliau. 

— Indijoje sudužo karo avia
cijos lėktuvas, vežęs į prati
mus parašiutininkų dalinį, žuvo 
46 kariškiai. 

— Sen. Henry Jackson, sena
to energijos komiteto pirminin
kas, pasakė, kad gazolino kai
nos 

turimomis žiniomis, net Raudo
nosios armijos karių tarpe yra 
daug nepritariančiųjų intervenci
jai Afganistane. Turimomis ži
niomis, sausio 9 d. buvo sušau
dyti 15-ka raudonarmiečių, atsi
sakiusių pakelti ginklą prieš mu
sulmonus Afganistano gyvento
jus. Po to įvykio sovietai pradėjo 

Izraelis nubaudė 
CBS korespondentą 
Tel Avivas. — Izraelio vyriau

sybė atšaukė spaudos kreden
cialus amerikiečiui CBS kores-

šfaiTmetai7 | a h " pasiekti! pondentui Dan Raviv, kuris pa-

Irano įkaitai 
dar nepaleidžiami 

Teheranas. — Jungtinių Tau
tų komisija Irane turės aplan
kyti šacho saugumo policijos 
tardymo kambarius, kalėjimų 
celes, susitikti su kankintais 
iraniečiais, žuvusių šeimomis, 
aplankys invalidus ir žuvusių 
kapines, skelbia Irano spauda. 

Jau keli Irano vyriausybės 
vyrai pasakė, kad komisijos at
vykimas nieko bendro neturi su 
amerikiečių įkaitais, nors juos 
komisija planuoja pamatyti. 
Ajatola Khomeinis pasakė, jog 
įkaitų klausimą turės svarstyti į kad j r <ya yra atšaukti Maskvos 

2 dol. už galioną. 
— Meksikos policija išvarė 

okupantus iš Danijos ir Belgijos 
ambasadų. Žmonių aukų nebu
vo, beginklius užpuolikus iš
kraustė moterų policijos dali
nys. 

— Kandidatas į prezidentus 
Ronald Reagan siūlo sumažinti 
amerikiečių mokamus pajamų 
mokesčius 10 nuoš. Tas padėtų 
sumažinti ir infliaciją 

Atšaukė koncertus 
— Sovietų vyriausybė atšau

kė Milane numatytą lietuvio 
vargonų virtuozo ir pianisto 
Leopoldo Digrio vargonų muzi
kos rečitalį, kuriuo čia turėjo 
būti užbaigtas sovietų solistų eu-
rofestivalis. Festivalio organi
zatoriam telegrama iš Maskvos 
buvo pranešta, jog Leopoldo 
Digrio koncertas negali įvykti 
dėl Italijoje susidariusios Sovie
tų Sąjungai nepalankios atmos
feros. Tais pačiais motyvais bu
vo taip pat panaikintas praėju
sią savaitę Milane numatytasis 
ruso pianisto Pletnyovo rečita
lis. Iš Paryžiaus pranešama. 

skelbė žinią, jog Izraelis išban
dė netoli Pietų Afrikos krantų 
atominę bombą. Nors Izraelio 
vyriausybė šią žinią paneigė, 
korespondentui uždrausta dirbti 
Izraelyje, nes jis sulaužęs Izrae
lio karinę cenzūrą ir paskelbęs 
žinią iš Romos. 

būsimas Irano parlamentas, ku
rio rinkimai numatomi kovo 14 
d. h- balandžio 3 d. Todėl mažai 
vilčių, kad įkaitai būtų paleisti 
iki rinkimų, o ir po jų dar neaiš
ku, ką gali sumanyti Irano vy
riausybė. 

Didžiojo Teatro lyrinio ansamb
lio koncertai. Spėjama, kad šie 
koncertai buvo atšaukti dėl bai
mės, kad kai kurie ansamblių 
dalyviai nepasirinktų laisvės 
Vakaruose, kaip keli žymūs to 
paties teatro baleto šokėjai. 

Egiptas atidarė 
ambasadą Tel Avive 
Tel Avivas. — Jeruzalėn at

vyko 23 Egipto diplomatai, ku
rie apsistojo Tel Avivo Hiltono 
viešbutyje, kur laikinai bus 
Egipto ambasada, šiandien Iz
raelio ambasadorius Kaire ir 
Egipto — Jeruzalėje įteiks savo 
kredencialus. 

Po santykių užmezgimo, kurį 
pasmerkė daugelis arabų val
stybių, laukiama platesnių san
tykių užmezgimo. Kovo mėn. 
turi atsidaryti tiesioginė lėktu
vų linija tarp Kairo ir Tel Avivo. 
Baigiama tartis dėl kultūrinio 
bendradarbiavimo ir prekybos. 

Kennan pritaria 
Kubos blokadai 

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

1990 m. Olimpinių Žiemos žaidynių 
medaliai: aukso, sidabro ir bronzos, 
kuriais buvo apdovanoti laimėtojai. 
Daugiausia medalių surinko Rytų Vo
kietijos sportininkai. Auksiniai me
daliai, užsakyti Tiffany bendrovėje 
New Yorke dar 1978 m. kovo mėn., 
kainavo komitetui po 255 doi., nes 
auksas tada buvo daug pigesnis. Me
dalyje yra 6 gramai 22 karatų aukso. 
Likusi dalis — sidabras 

— Romoje įvyko komunisti
nio jaunimo riaušės, buvo degi
nami, autobusai, daužomi langai. 
Italų policija suėmė du Raudo
nosios Brigados narius, ieško
mus nuo 1978 m. gegužės mėn. 

KALENDORirS 
Vasario 26 d.: Aleksandras, 

Izabelė, Jogintas, Joninė. 
Vasario 27 d.: Fortūnatas. 

Vilana, Ginvilas, Vilmantė. 
Saulė teka 6:32, leidžiasi 5:36. 

ORAS 
Saulėta, šalčiau, temperatūra 

dieną 25 L, nakt4 15 L 

1 



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

KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 
GarffeJd Blvd., Chicago, CL 606S6 

PROSTATOS OPERACIJOS IR JŲ 
KOMPLIKACIJOS 

Nekaltinkime chirurgo j mėtina vienas labai svarbus fak-
dėl susikomplikavusios ope į tas visiems vyrams. Jei vyras yra 
racijos: net geriausio chi- j tikrai lytiniai pajėgus prieš ope-
rurgo darbai susilaukia j raciją prostatos — jis toks palieka 

ir po prostatos operacijos. Jei 
priešingai — jis nėra minėtai ak
tyvus, tai nėra jokios galimybės, 
jog toks vyras po prostatos opera
cijos pasikeis į lytiškai pajėgųjį. 
Todėl reikia prieš kiekvieną ope
raciją surinkti — išklausinėti ir 

iki 10 nroc komplikacijų. 

Mediciniška tiesa 

Iki šiandien dar nėra žino
mas patenkinantis mediciniškas 
(ne chirurgiškas) gerybinis pro
statos padidėjimo (benign pro-
itatic hyperplasia) gydymas. Ne 
žinoma prostatos gerybinio pa
didėjimo priežastis, taigi nežino
mas ir tokio padidėjimo sėkmin
gas neoperuojant tvarkymas. To
dėl neprašykime gydytojo vaistu 
ar kitokiu priemonių gerybiniam 
prostatos padidėjimo gydymui. 
Žinokime, kad tokios prostatos 
dabartinis tvarkymas yra išimti
nai chirurgiškas: reikia operuo
ti — išimti prostatoje esamą gu
zą (gerybinę adenomą), kuris už
spaudžia šlapumo lataką (uret
rą). Išimant prostatoje esamą 
guzą (adenomą) paliekamas tik
ro prostatos audinio plonas pa
kraštys — guzas suvarė prostatos 
audinius į šonus. Tas plonas pro
statos audinio sluoksnis kartais 
esti tiek suspaustas, kad vien tik 
prostatos kapsulė (išorinis pro
statos apvalkalas) tėra palikusi. 
Dažniausiai tas plonas prostatos 
audinio sluoksnis ir kapsulė pa
lieka neišimta prostatą operuo
jant. Tik prostatos džiovos (tu
berkuliozės —TB) atveju bei vė
žiui esant prostatoje — ji esti ra
dikaliai išimama (radical pro-
statectomy). Tada prašalinama 

_ visa prostata su jos kapsule. 

«- s Prostatos operavimo keliai 

Operuojant prostatą chirurgas 
eina prie jos vienu iš keturių ga
limų kelių. 1. Per varpos kana
lą (uretrą) transurethral prosta-
tectomy — T U - P ) , 2. Virš gėdi-

M kaulio esančio pilvo apačioje (gė 
dikaulis vadinasi pubis, suprapu-, 

~Z bic prostatectomy), 3. Žemiau 
gėdikaulio (retropubic prostatec
tomy), 4. Per šakumą einant 
(šakumas vadinasi perineum). 

Kuriuo iš keturių kelių pro
stata operuojama priklauso nuo 
dviejų dalykų: prostatos padi
dėjimo dydžio ir paties chirurgo 
pasirinkimo pagal savo įgudimą. 
Todėl neprašykime urologo, kad 
jis mus operuotų vienu ar kitu 
keliu eidamas, sakysim operuoti 
per varpos kanalą, o ne per vir
šų pilvo apačioje. Palikime visą 
reikalą chirurgui nuspręsti, jei 
juo pasitikime — jei jį pasirin
kome savo prostatos tvarkytoju. 

Operaciįos komplikaci\os 

Nė viena operacija nėra vi
sikai saugi nuo komplikacijų. 
Taip yra ir su prostatos operavi-
mu. Gerybinę prostatą operuo
jant susilaukiama sekančių kom
plikacijų. Dažniausiai pasitai
kančios komplikacijos būna pen
kios sekančiu dažnumu: 1. Krau
javimas (hemorrhage) — ma
žiau negu 5 procentai visų ope
ruotųjų dėl gerybinės prostatos; 
2. Atbulinis (ne laukan per var
pos kanalą, bet į šlapumo pūs
lę) sėklos tekėjimas (retrograde 
ejaculation) — 60 procentų vi
sų dėl minėtos priežasties operuo 
tųjų. 3. Susiaurėjimas iš šlapu
mo pūslės einančio kanalo — 
uretros — mažiau negu du pro
centai; 4. Kiaušinėlio priedelio 
(epididymis) uždegimas (epidi-
dymitis) — mažiau negu trys pro 
centai; 5. Šlapumo nesulaikymas 
(urinary incontinence) — trys 
procentai. 

Varpos sustangrėjimo pajėgu
mas (erectile potency) retai kada, 
dažniausiai niekada nebūna su
mažinamas po nevisiško prosta
tos prašalinimo operacijos (sub-
total prostatectomy). čia įsidė-

aišku kiekvienam, kad ne 
chirurgas čia kaltas, bet visos ap
linkybės kurioms esant reikia pa
cientą operuoti 

Todėl nė vienas vyriškis ne
kaltinkime operatoriaus ir neim-
kime lyginti vieno paciento po 
operacijos stovį su kito taip ope
ruoto stoviu. Sakysim, vieną 
prostatiką operavo gydytojas Jo
nas, kitą — gyd. Petras. Jono 
operuotasis jokios komplikacijos 
neapturėjo — jis neįėjo į minė
tas komplikacijas gaunančiųjų 
skaičių, O gyd. Petro operuotasis 
susilaukė komplikacijos, sakysim 
tokio kraujavimo, kad jo šlapu
mo pūslė prisipildė pilna kraujo. 
Tas sukėlė didelius skausmus — 
reikėjo kraug'o krešulius prašalin
ti iš šlapumo pūslės ir sustabdy
ti kraujavimą iš operuotos vie
tos. Ta i sudarė pacientui daug 
vargo, o gydytojui daug rūpesčio. 
Ir kas dėl to kaltas? Daugelis ap
linkybių, tik ne gydytojas ir ne 
pacientas. Mat, vieno prostata yra 
savitai padidėjus, vieno paciento 
kraujas yra savitai pajėgus krešė-
ti . Taip pat ir kiti organai kiek
vieno paciento esti savitai sveiki. 
Dar ir kitos aplinkybės čia prisi
deda, ta ip ir gaunas t am tikras 
procentas komplikacijų po minė-

KAI SVEIKAS MAISTAS j 
NOSl SUKA 

Klausimas. Kam. spausdinate to
kius sveiko maisto receptus, kurie 
be sviesto ir be trynių? Geriau 
man bus mirti dešimt metų 
anksčiau su sviestų, negu su jū
sų peršama, beveik visur recep
tuose ta prakeikta smirdalyne. 
kuri man nosį suka. 

Atsakymas. Ne tamstai spaus
dinama mediciniška tiesa: jai 
reikia purios dirvos, kad ji prigy
tų — gerua sveikus vaisius neš
tų. Dar daug kelio tamsta turė
si žingsniuoti per erškėčius, per 
uolas, per sausas dirvas, kol priei
si purią dirvą. Nenusimink — ne 
vienas tamsta stokoji palankių 
sąlygų pasisavinimui sveikų da
lykų. Taip pat tokio gėrio stoko
ja visi rūkantieji, geriantieji svai
galus, artimą apkalbantieji bei 
narkotikuose skęstantieji ar tėvy 
nę ginti atsisakantieji. Jiems to
kiems sveiki — naudingi dalykai 
"nosį riečia". Jie nori būti laisvi 
nuo juos saugančių nuo anksty
bos mirties varžtų. Tokie velija 
greičiau pulti giltinės glėbin. Čia 
laisvas kraštas — tamstos valia 

LIETUVIAI 
FLORIDOJE 

Lake Worth, Fla. 
LIETUVIU KLUBAS VEIKIA 

Po sėkmingo kūčių pobūvio, 
Lietuvių klubas gyvybingai reiš
kiasi ir 1980 metais. Sausio mėn. 
12 dieną įvyko Metinis klubo 
narių susirinkimas, kuriame 
slaptu balsavimu buvo išrinkta 
nauja klubo vadovybė — (septy
ni direktoriai), kurie pareigomis 
taip pasiskirstė: Vincas Dovydai
tis pirm., kun. Andrius Senkus 
— vicepirm., Liudmila Stulpinie 
nė — sekr., Juozas Navasaius — 
žžd., Stasė Augūnienė, Elena Mi-
kelionienė ir VVilliam Rinlrin — 
direktoriai be pareigu. Revizijos 
komisijon išrinkti: Stasys Stulpi
nas, Kazys Tuskenis ir Juozas 
Virškus. 

Apie 1979 metų klubo veiklą 
pranešimus padarė valdybos pir
mininkas V. Dovydaitis, iždi
ninkas J. Navasaitis ir rev. komi
sijos vardu J. Virškus. Iš prane
šimų paaiškėjo, kad praeitieji 
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Lietuvos himnas. 
Kun. A. Senkus skaitė paskai

tą apie Lietuvos garbingą praei-
, m _, , t „ 4į (Prelegentas visus lietuvius 

elgtis kaip nusiteikus esi. Tik kam i m e t a i SUVesti su gražiu likučiu, kvietė būti vieningais, remti Lie-
kabinėtis prie naudingą darbą I Susirinkimas klubo vadovybei iš-, tuvos laisvinimo pastangas ir tu-
daugeliui ^ dirbančiųjų — net : reiškė ^ į ^ už g e r ą šeiminin-j rėti viltį, kad Lietuva vėl bus lais-

tos, o ta ip pat ir kie^ienos opera- j naktis pašvenčiančiųjų saviškių j į ^ į į j j - į £ ^ ^ 
" * * • - —* I 1U„J0 ir;«.L. r ,n«»- i \ r r a m i a i ! , . Z , , 

Howardo universiteto profesorius -
urologas George W. Jonės, M. D. 
Jo žinioje prostatikai po operacijos 
susilaukia mažiau negu 2 nuoš. kom
plikacijų. 

nustatyti vyro lytinį pajėgumą, 
surenkant lytiniu reikalu medi
cinišką istoriją. Toks darbas turi 
būti kiekvieno gydytojo atlieka
mas pirm negu jis bet ką mėgins 
daryti savo pacientui. 

Pirm negu gydytojas mėgina 
instrumentais tirti, ar operuoti 
pacientą, jis surenka minėtą ly
ties reikalu medicinišką istoriją. 
Tas darbas atliekamas todėl, kad 
išvengus neteisėto ir neteisingo 
gydytojo kaltinimo (net teismuo
se) dėl tariamos gydytojo kaltės 
dėl sumažėjimo lyties reikaluo
se pajėgumo, kurio nebuvo prieš 
operaciją — todėl neatsirado ir 
po operacijos. Gyvename tokia
me krašte, kur ne retas pacien 

cijos. Būkime išmintingi ir su 
tikime, kad komplikacijų nesu
lauksime, jei nesioperuosime — 
tada be laiko mirsime. Tai bus 
apturėta didžiausia komplikacija 
— dargi be operavimo. 

Po operacijos reikia lankyti 
urologą 

Neapsileiskime pooperacinia
me laikotarpyje. Pildykime uro
logo nurodymus visu šimtu pro
centų. Mat, po gerybinės prosta
tos operacijos pacientas būna gy
dytojo priežiūroje 2 — 3 mėne-

pagalbai? Kirsk sviestą ir ramiai { j c e s t i s 5 ^ Į 
lauk savo su sveikata nesirišančio > 
likimo. Sėkmės! I B u v o ^ a z i a i 

SVEIKO MAISTO RECEPTAS 

Žemės riešutu sviestas 

Produktai: 2 puodukai išlukš
tentų be druskos žemės riešu
tų, 0,25 puoduko Sunflower cold 
pressed alyvos, 0,25 šaukštelio 
druskos. 

Darbas: Žemės riešutus apdžio
vinti įkaitintoje prie 300 F. orkai 

Buvo gražiai pagerbti Adelė 
Mažeikienė ir Juozas Virškus, ku>-
rių gimtadieniai yra sausio mė
nesį. Susirinkimas baigtas pietu
mis, kuriuos pagamino Adelė Ma 
žeikienė ir Ona Dovydaitienė. 

I PAMINĖJO VASARIO 
ŠEŠIOLIKTĄJĄ 

Vasario Šešioliktosios minėji
mas įvyko vasario 9 dieną. Lietu
viškas pamaldas atnašavo kun. 
Andrius Senkus. Dalyvavo arti 
60 asmenų. Tuoj po pamaldų 
minėjimas buvo tęsiamas Carpen-
ters salės patalpose. Minėjimui 

va. 
Pirmininkas padėkojo kun. A 

Senkui už turiningą ir prasmin
gą paskaitą ir paprašė visus at
sistoti ir pagerbti žuvusius ir nu
kankintus už Lietuvos laisvę. Bu
vo renkamos Lietuvos laisvini
mui aukos: Altai, Liet Bendruo
menei ir tautos Fondui — VlikuL 
Aukas rinko Antanas Rugys ir 
Ona Dovydaitienė. 

Širdžiai sunegalavus, sunkiai su
sirgo Kdininkas Juozas Navasai
tis. Visi klubo nariai linki jam 

greitai pasveikti. 
Šį mėnesį gimtadienius šven

čia Antanas Rugys, Liudmila 
Stulpinienė ir William Rinlrin. 
Visi klubo nariai linki jiems daug 
laimės ir sveikatos. 

Minėjimas baigtas vaišėmis, ku
rias paruošė S. Augūnienė ir Ona 
Dovydaitienė. 

V. Z . D. 

Advokatų Draugija 

VALDEMARAS BYLAITIS 
IR 

VINCAS BRIZGYS 
T M Š Ų daktarai 

24M. W. 89th Street, Chioųo, m. 
Visi teL 778-8000 

Valandos pagal susitarimą. 

. - _ -, , . . . tėję ąoie 20 minučių, iki odelė 
sius. loks sekimas urologo PMfiiengvai atsiskirs. Bent kiek juos ap
žiūroje esant esti reikalingas, uz- j s m u l k i n t i ) s u d ė t i į b l e n d e r į s u ^ ^ 
tikrinimui, ar buvęs uždegimas) l ė m > ^ ^ d a l į a l y v o s i r ijlxxlgUSĮ vadovavo pirmininkas V. Dovy-
visiškai pranyko. Tada urologas j m y g t u k u į "blend" leisti veikti! daitis. Kun. A. Senkus sukalbėjo 
siunčia tokį pacientą pas jo nuo- ą g m i n u t e S - išjungus, ir nustūmus 
latiriį gydytoją idant pastarasis 
toliau sektų pacientą ir padėtų 
pacientai už akių užbėgti viso
kiems netikėtumams. 

Išvada. Nuodugniai pažinki
me prostatos reikalus, tik tada 
pajėgsime tinkamai savo prosta
tos reikalus gydytojui padedant 
tvarkytis. Net pajėgiausias gydy
tojas nepajėgia pacientui daug 
gero suteikti, jei pacientas eina 
savais nesveikatos keliais ir ne-

tas gydytojui yra vilkas. Nuo to- I paiso gydytojo nurodymų. To
kių vilkų gydytojas turi apsi- j kie savamoksliai daugiausia nu
ginti tinkamai atlikdamas savas j 
pareigas. 

Naujausi duomenys liečia kom
plikacijų dažnumą, gauti iš Ho-
wardo universiteto ligoninės, per- | 
žiūrėjus 701 paciento operuoto 
dėl gerybinio prostatos padidėji-1 

mo ligos istorijas. Dažniausios 
minėtos komplikacijos toje ligo
ninėje dėl prostatos gerybinio pa
didėjimo operuotiems pasitaikė 
mažiau kaip du procentai. T a i p 
pat ir mirtingumas po minėtos 
operacijos buvo mažesnis už pu
sę procento. Ta ligoninė randa
si Washington, D. C. Jos urologi
nio skyriaus vedėjas yra juodu
kas profesorius George W. Jonės. 
Dabartiniu laiku ir kitose ligoni
nėse dėl minėtos operacijos kom
plikacijų dažnumas yra žymiai 
sumažėjęs. 

Prostata gali po operacijos 
vėl ataugti 

Kadangi dėl gerybinio prosta
tos padidėjimo (benign prostatic 
hyperplasia) prašalinamas šla
pumo latako užsikimšimas — 
prostatoje esąs auglys (adeno-
matous growth), o paliekama tik
roji prostata (likęs suspaustas pro 
statos audinys), tai vėl apturėji
mas prostatizmo (nusiskundimų 
šlapinimosi sunkumais kaip ir 
prieš operaciją turėtų) gali gau
tis laikotarpyje nuo trijų iki 
penkiolikos metų. Toks sugrįži
mas nusiskundimų šlapinimosi 
reikale po prostatos gerybinio pa
didėjimo operacijos pasitaiko nuo 
šešių iki dešimties procentų. 
Taigi, net kas dešimtam minėtai 
operuotiems gali vėl gautis nege
rumai tokie, kokie jie buvo prieš 
prostatą operuojant Dabar bus 

kenčia, nes jie vos raidžių medi
ciniškų palaižę, jau tariasi la
bai daug žiną. Girdi, giminaitė 
dirba ligoninėje ir ji pataria taip 
ir ta ip elgtis. O ką gydytojas uro
logas nurodo prostatikui — kar
tais toks mokslinčius nekreipia 
dėmesio. Taip ir apleidžiamas svei 

žemyn iškilusius riešutus vėl už
pilti alyva ir baigti jų sutrynimą 
iki vientisumo ir purumo. 

Baigiant sudėti druską, gerai 
išmaišyti ir sudėti į užsukamą 
dangteliu stiklinį indą, laikyti 
šaldytuve 

Namų gamybos žemės riešutų 
(peanutų) sviestas skiriasi tuo, 
kad išvengiami hydrogenuoti rie
balai, didesnis nepageidautinas 
kiekis druskos ir cukraus bei ki
tų nepageidautinų sveikatingu
mui priedų. 

Žemės riešutai — aukšto kalo
ringumo produktas. Todėl jį nau
doti 

invokaciją. Antanas Rugys per
skaitė Lietuvos tarybos 1918 me
tų vasario 16 dienos nepriklau
somos, demokratinės Lietuvos val
stybės atstatymo aktą ir visų šio 
akto signatarų vardus ir pavar
des. S. Augūnienė perskaitė Flo
ridos gubernatoriaus Bob Graham 
1980.1.24 pasirašytą proklama
ciją, kuria jis skelbia 1980 me
tų vasario mėnesio 16 dieną Lietu 
vos Nepriklausomybės diena vi
soje Floridos valstijoje Sugrotas 

kad turi sveikatai naudingą rieba
linę rūgštį (Arachidonic acid), 
kuri retai kur maiste yra uztin-

ribotai. Jų vertė yra tik ta, karna. Paruošė Adelė Duoblienė 

DĖMESIO KNYGŲ MYLĖTOJAMS! 
PIRMAS AR RNTRAS S P A M S KNYGŲ — TM 

PUIKI IR NEBRANGI DOVANA BET KŪMA PROGA 

Sveiko, skanaus lietuviško maisto 
gamintoja Alvudo parengimuose Ma
rija Bosienė. 

Nuotr. M. Nagi* 

katon kelias dėl į medicinišką 
purvą vedančio takelio. Ačiū mū
sų senoliams taip gražiai mus pa 
tarlėse patarusiems elgtis išmin
tingai — neapleisti kelio dėl ta
kelio. Taip ir visiems vyrams lin
kėtina elgtis visuose, įskaitant ir 
prostatos negerumų reikaluose. 
Daugiau apie tai kitą kartą. 

NAUDINGA PATARIME 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI 

Ufaakydami ar pirkdami visas kartu žemiau išvardintas knygas moa»-
te tik 110.00 ir 12.00 ui persiuntimą. Normaii knygų vertė $30.00. 

Siuntinys No. I 
ANGLŲ NOVELĖ. Sudarė Povilas Gaucys. Angų ralytojų nevėlių 

aatotogiia. 400 psl. 
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE. Sudarė Povilas Gaucys. Lotynų 

Amerikos rašytojų novelių antologija. 480 pusi. 
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Siuntinys No. 2 
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$12.00. 
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PRAGARO VYRESNYSIS. Vytautas Volertas. Premijuotas romanas. 
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Amerikiečiai skundžiasi, kad vi
sur per d a u g muzikos. Žmogus nori 
kiek ir ramybes . Esą nueini į krau
tuvę — groja, gydytojo laukiama
jame groja, svetainėse ir alinėse sto
vi grojamosios mašinos, ir žmogus 
turi k lausyt is muzikos, kokia gal pa
t inka tik svečiui, kuris, įmetęs į 
mas iną pinigą tą muziką pasirinko. 
Groja salėse, aikštėse, ka imynų kie
muose, ne t ir tada, kai tu norėtum 
pailsėti. Š iame skunde gal ir y r a kiek 
tiesos, ga l kitur ir būtų gal ima ap
sieiti be muzikos, bet visa ši muzika 
išplaukia ne iš valstybes noro sa
vo piliečius pal inksminti ar , kaip 
Hitlerio metais , nus ta ty t i kovai, bet 
iš privačios iniciatyvos. 

Sovietų Sąjungoje ne tik muzika, 
bet ir v isa poezija yra užsakoma. Tos 
poezijos ten yra labai gausu, žmo
nėms nor i a r nenori ji g rūdama ne 
dėl poezijos meilės, bet kad poezija 
padėtų plakt i žmogų, palaikytų dik
tatūrą, keltų darbininko nuotaiką 
arba nus ta ty tų prieš kapital is tus. 
Tokia y r a poezijos užduotis už ge
ležinės uždangos. Ir tie, kurie patys 
nori ten siųsti a r jau išsiuntė savo 
r inkinius , j au įsitikino, i šmesdami iš 
tų r inkinių patriotinės ir religinės te
mos kūrybą. 

Pavergtoje Lietuvoje per daug ei
lių, nes ten rašoma Vietnamo karui 
pasmerkt i ir Afganis tano liaudžiai 
sust iprint i eilėraščiai, buvo rašomi 
visada, k a d a tik kur nors žengė 
komunis t in is ba t a s n e š d a m a s prie
spaudą. Netenka many t i , kad bui
tinė ei lėdara jau ta ip visiems 
pavergtuose kraštuose pat inka. 
A t s i r anda asmenų, kurie išdrįsta 
pr ieš taraut i va rdan savikrit ikos jų 
pas i sakymai praleidžiami sovie
tinėje spaudoje. Pavyzdžiui poetas 
A. Dubulskis savo knygoje "Basas 
P e g a s a s " rašo: "Knygose — eilės. 
Laikraščiuose — eilės, Automobi
l iams i r b u t a m s eilės. Kur žvelgsi — 
poezija, poezija. Peilis". 

Kaip matome, čia poetas pasijuo-
į kia ne tik iš poezijos, bet ir iš eilių, su

p l a k d a m a s eilėraščius su eilėmis 
prie krautuvių. Čia žodžių žaidimas, 
tačiau jis komunist iniam pasauliui 
labai re ikšmingas , nes visur, kur tik 
pasisuksi , buitinė poezija, visur bui
tiniai, dalykinia i eilėraščiai. 

Tai l aba i supran tama , nes , kai ge
rų da ik tų nėra, ta i visus t rūkumus 
turi užpildyti poezija, kai t rūks ta to 
a r kito, ta i visur turi būti eiliuojama, 
pakil iai ka lbama, supoet inama, kad 
būtų m a ž d a u g taip, kaip toj dainoj, 
kur sakoma , kad niekur t a ip laisvai 
n e a l s u o j a žmogus, kaip Sovietų 
Sąjungoj. O taip da inuojama todėl, 
kad komunis t in iame kraš te t rūksta 
oro, k a d t rūks ta daiktų, kad trūksta 
ne tik geros nuotaikos, bet ir papras
čiausios šypsenos, kad t rūks ta įvai
rių smulkmenų, tik net rūksta pa
t rankų ir poezijos. 

K a d a n g i žodžių apstu , t a i Sovietų 
Rusijos poetai nu ta rė vietoj ameri
kiečių grūdų aruodus užpildyti poe
zija. 

AMERIKOS PAGALBA AFGANISTANO INVAZIJAI 
Moderni technologija jgalino rusus apsiginkluoti 

-

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

Maskva to nebegalėjo nuslėpti . Ir 
s taiga pasipylė atsakymai, išsisu
kinėjimai ir gąsdinimai, kad toks 
grūdų sulaikymas veda Ameriką 
prie bankroto. Pasirodė Sovietų 
laikraščiuose karikatūros, kur 
amerikietis farmeris alpsta iš bai
mės, ką j is darys, kai nebebus su 
Maskva prekybos, pasirodė pieši
niai , kuriuose vaizduojamas nus
mukęs doleris. Na, ir, žinoma, tuoj į 
grūdų reikalą buvo įjungta ir poe
zija. Ir š ta i , poetas Oleg Scestinsky 
"Ogoniok" žurnale įdėjo eilėraš
tį: "Mes apseisime be jūsų", kurį dėl 
l inksmumo paskelbė pasaul iui 
"Associated Press" agentūra, išver
tusi angl iškai . Tame eilėraštyje, ku
rį verčiame iš minėtos agentūros per
teikto teksto anglų kalba, poetas 
sako: "Turt ingos Amerikos min tys , 
naivios ir piktos, lyg nuo javų nekro-
vimo laivuos mūsų pilvai pradėtų 
gurgėti. Supyko, sumišo, kongreso 
vyrai , bet t rumpai ir tiesiai paklau
siu: ar gal iu mano brolius Kabule 
parduoti už kepalą Teksaso duonos? 
Melskis, J i m Carteri, melskis, kad 
tavo toks kraštas didingas nesu
silauktų a tga l šimteriopai velniško 
likimo smūgių". Šiuose trijuose pos
muose g rasoma Amerikai i r aiš
k inama, k a d Maskva negali išduoti 
afganistaniečio, tačiau, ka ip jau 
pasirodo, Maskva ne tik išduoda 
afganistanietį , bet ir jį žudo. 

Toliau poetas taip pila savo poezi
ją į nenupirktų grūdų aruodus ir ta ip 
mai t ina tarybinius žmones: "Dan
guje saulė tebešviečia, pavasa r i s vi
sa i jau ar t i , mums tai reiškia į darbą 
a tgal , prie plūgo, prie sėjos, piūties. 
Nuo Bresto iki Vladivostoko m u m s 
aiški kryptis , kuria einama, n o r s il
ga kelionė mus laukia, tačiau be ta
vęs mes apsiesim". 

Kaip matome, poetams prisi
pažįsta, k a d ne viskas yra t a i p jau 
gerai , bet tikina, kad Sov. Rusija be 
Amerikos apseis. Ir sup ran tama , 
kad apseis, kaip apsėjo ir seniau, 
k a d dešimtis milijonų i šmar ino ba
du. 

Sovietų Rusijoj poezija re ikal inga 
ne tik Vietnamo ar Etiopijos karui 
vesti, bet ta ip pat ir a ruodams pri
pildyti. Eilėraščiai ir eilės y ra neat
sk i r iama sovietinio ūkio dal is , kad 
eilėje pavargęs žmogus galėtų pasi
guosti eilėmis. Kai kurie Lietuvos 
kri t ikai j au yra pasiskundę, k a d poe
ta i į savo rinkinius sudeda Vietna
mo karo tematika parašytus eilėraš
čius, esą, k a r a s jau baigėsi ir nebėra 
ko ten d a u g rašyti. Bet šie duoniniai 
eilėraščiai išsilaikys gerokai ilgiau, 
nes duonos klausimas Sov. Rusijoj 
buvo ak tua lus nuo pat revoliucijos 
pradžios. 

Mes lietuviai jau esam pr ipratę 
prie visokiausių Sov. Rusijos ir jos 
užgrobtų kraštų propagandinių ėji
mų, bet amerikiečiams eilėraštis a-
pie grūdus, kuriame poetas tiesiog 
a tsako Amerikos prezidentui, buvo 
nauj iena ir todėl eilėraštis atsi
dūrė daugelyje Amerikos laikraš
čių. Šis eilėraštis turi daugiau reikš
mės, negu tik tos Associated Press 
agentūros paskelbtas eilutės, nes jis 
liudija ne tik, kad trūksta duonos, ne 
tik, kad reikia rūpintis Afganis tano 
okupacija, bet liudija, kad poezija tu
ri t a rnau t i ir grūdų prekybai. Žino
m a , a t s i ras teigiančių, kad reikia 
atskirt i poeziją nuo prekybos, bet 
greičiau atskirsi pelus nuo grūdų, ne
gu Sov. Rusijoj atskirsi poeziją nuo 
politikos. 

AL B. 

Gal ke i s toka i s k a m b a , kad 
Amerika netiesiogiai būtų prisi
dėjusi prie Sovietų Sąjungos į 
Aganis taną invazijos, kuri sukėlė 
tiek daug įtampos Baltuosiuose rū
muose, privertė prezidentą paskelb
ti vadinamą Carterio doktriną arba 
pažadą priešintis tolimesniam So
vietų veržinruisi į Persijos įlanką pa
naudojant net karinę jėgą. Carterio 
doktrinos terminas jau įsitvirtino 
politiniame žodyne ir pilietybę gavo 
su Afganistano įvykiais, kurių eg
zaminus padėjo išlaikyti t a s pats 
prezidentas, spaudžiamas ne t di
džiųjų biznio bendrovių. 

Surankioti i i spaudos duomenys 
kalba, kad sovietinės Rusijos 
sunkvežimiai ir transportiniai lėktu
vai prieš Kalėdas atgabenę raudon
armiečius į Afganistano sostinę Ka
bulą, buvo p a g a m i n t i p a g a l 
amerikietiškus modelius, ne t pa
naudojant naujausius išradimus ir 
technologinius patobulinimus. 

T e c h n o l o g i n i ų r e i k m e n ų 

p a r d a v i m a s 

Dar prieš Afganistano invaziją 
prezidentas, nekreipdamas dėmesio 
į kai kurių kongresmanų ir sena
torių kritiką, pasirašė leidimą par
duoti Maskvai už 144 milijonus dol. 
labai aukštos vertės ir dideles tech-

P.INPREIKA 

l i a u s a g e n t a m s p a d i d i n u s 
spaudimą, leidimas parduoti buvo 
pasirašytas ir leista šiuos reikmenis 
išgabenti į Maskvą. 

Dr. Gosticko pranešimu sovietinė 
Rusija pradėjo palaipsniui supir
kinėti iš amerikiečių firmų gami
nančių plačialiemenius transporto 
lėktuvus, dalis. Iš pradžių Sovietai 
pradėjo supirkinėti nereikšmingas 
dalis. Vėliau jau pradėjo užsakinėti 
įvairesnes, kol galų gale patys pa
jėgė iš šių dalių pastatyti moder
nišką t ransporto lėktuvą, panau
dodami jį kariuomenės permetimui į 
Afganistaną. 

K a i p K r e m l i u s g a v o 

t e c h n i n i ų ž inių 

Dalių lėktuvui pirkimas Krem
liaus buvo gudriai suplanuotas ir jų 
pirkimui agenta i labai gerai paruoš
ti. J ie lengvai įsipiršo į jas gaminan
čias įmones, lyg norėdami geriau 
susipažinti su perkamomis pre
kėmis. Įmonių vadovybei nieko blo
go neįtariant , jie nuoširdžiai buvo 
supažindinti su jų gamyba. Agentų 
tikslas buvo nustatyti , iš kokių 
metalo lydinių yra gaminamos da
lys, kad Maskvos pagaminti lėktu-

,._, . , vai atitiktų amerikietiškas kvalifi-
nologines kvalifikacijas turinčius k a c i j a g fc b U m a m { 
įrankius naftos ieškojimui ir giliųjų 
šulinių gręžimui grąžtus ir jų gami
nimui maš inas . Jų pardavimui la
bai priešinosi sen. H. Jackson ir 
Valstybės saugumo taryba, per-
spėdami prezidentą, kad šios maši
nos gali būti panaudotos kitiems 
t ikslams — gaminti prieštankinę 
amuniciją ir pan. Iškilus stipriam 
pasipriešinimui, prezidentas sudarė 
reikalui ištirti komisiją, pakvies
damas jai vadovauti Fred Bucy, 
Texas Instruments korporacijos pre
zidentą. Komisija ištyrinėjusi visą 
reikalą patarė prezidentui susilai
kyti nuo leidimo parduoti šiuos reik
menis Sovietų Sąjungai. Bet Krem

as ir 
m a s i n ę g a m y b ą . A t s i ų s t i e j i 
Maskvos pirkliai dėvėjo specialiai 
pagamintus batus, kurių paduose 
buvo įmontuoti magnetai prie kurių 
prikibo metalo dulkelės. Iš surinktų 
dulkelių Sovietų Sąjungos chemikai 

jau lengvai galėjo nustatyti metalo 
lydinį ir be didelio vargo pradėti lėk
tuvų gamybą. 

Šarvuoti sunkvežimiai ir kiti gink
lai gaminami Gorkio mieste, į kurį 
dabar yra iš tremtas Sacharovas, bet 
užsieniečiams įvažiuoti į Gorkį nelei
džiama. Prie automobilių pramonės 
išvystimo labai daug prisidėjo For
do kompanija, įrengdama moder
niškas jų gaminimui mašinas , aprū
pindama modeliais ir brėžiniais. 
Ant pagamintų sunkvežimių šar
vus uždėti jau sugebėjo patys rusai ir 
juos paleido į Afganistaną. 

A m e r i k i e č i a i d i d ž i u o j a s i 
povandeniniais laivais Trident kla
sės, kuriuose yra įruošta super-
moderniški kitų laivų sekimo apa
ratai . Šiuos aparatus jau sugebėjo 
įsigyti ir Sovietų Sąjunga iš 
Geospace korporacijos ir Litton ga
myklų. Šie aparatai labai daug 
pagelbės jiems besiveržiant prie Ber-
muzo sąsiaurio ir kontrolės naftos 
tiekimo kelių. 

S a v ę s a p g a u d i n ė j i m a s 

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

naudojo "Backfire" bombonešio ap-
š a u d o m o l a u k o t i k s l u m u i 
apskaičiuoti. 

Iš šių pavyzdžių matome, kad So
vietų Sąjunga besiruošdama Afga
nistano invazijai susilaukė nema
žos pagalbos iš Amerikos. 

Užtat dažna i susilaukia J A V pre
zidentai, da lyvaudami svarbiuose 
tarptaut inės reikšmės turinčiuose 
susitarimuose, iš Leonido Brežnevo 
jausmingų išpuolių, a r tai G. Fordas 
p a s i r a š y d a m a s H e l s i n k i o ba i 
giamąjį aktą, pa l ikdamas karo gro
bį ir 150 milijonų žmonių, kartu ir 
Pabaltijo va ls tybes komunizmo ver
gijai, ar J . Car ter is Vienoje pasi
r a šydamas SALT II susitarimą, 
susilaukęs Judo pabučiavimo. Da
bar Brežnevas gal apkabintų pre
zidentą meškos glėbiu, re ikšdamas 
padėką už imant Afganistaną. 

Dabar ateitų eilė Amerikos prezi
dentui pabučiuoti ayatollą už įkaitų 
paleidimą, jeigu Sovietų Sąjunga iš
trauktų savo armiją iš Afganistano, 
gal ir Brežnevą. Aišku, kad J A V 
spauda pradėtų liaupsinti Maskvą, 
jog ji t ikrai t rokš tan t i taikos, Edv. 
Kennedy būtų teisus, kad reikia sus
tabdyti apsiginklavimą, sporti
ninkus siųsti į Maskvos olimpiadą ir 
t.t. Kaip grei tai Amerika užmiršta 
komunistų nusikal t imus. 

— Popiežius J o n a s Paulius I I 
atskirose privačiose audiencijose 
priėmė Jėzuitų vienuolijos vyriausiąjį 
vadovą kunigą Arrupe, Dominikos 
respublikos ambasadorių ir Kanados 
parlamento pirmininką. 

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

krizės? Pirmiausia, tai iliuzijų sunai
kinimas apie Sovietų Sąjungą ir komu
nizmą. 

Po Jaltos, Postdamo, Berlyno sienos, 
Vengrijos, Čekoslovakijos ir Kubos pa
vyzdžių naujos pamokos turėjo būti 
nebereikalingos, bet lengvatikiams jų 
neužteko. Atrodo, kad, jei Kremlius ko 
nors bijo, tai nėra Amerikos sankcijos ir 
šūkavimai, o Amerikos sukrėtimas iš pa
togaus sėdėjimo. Kremlius žino, kad 
Amerika nėra bejėgė ginti savo intere
sus, jei pasiryžta. Vis dėlto Amerika nė
ra lengvai pažadinama — ji buvo už
k lup ta abiejų pasau l in iu karų 
nepasiruošusi. 

Nereikėtų stebėtis, jei rusai stengsis 
aliarmo jausmus nuslopinti. Įtvirtinę 
sau paklusnią valdžią Afganistane, jie 
gali atitraukti kariuomenę susitaikymo 
ženklan. Lieka klausimas, ar Amerika ir 
jos vadai, įskaitant geriausius ir protin
giausius, vėl neatkris j patogumo bū
seną, kai Sovietai galės ruoštis tolimes
niems užgrobimams. 

J.A.V. 
JAV-bių krašto gynybos sekreton 
tanką. Kalbame apie glaudesnį A brikos—Kinijos bendravimą ir net karinę sąjungą. 

PALIKAU MIELĄ 
TĖVIŠKĘ 
Atsiminimai 

F E L I K S A S P E M P Ė 

Spaudoj ir gyvenime 
AMERIKOS UŽSIENIO POLITIKA 

• 

Visai neseniai buvo sunku įpiršti ame
rikiečių spaudai informaciją, rodančią 
Sovietų tikrąjį veidą. Detentės iliuzija 
reikalavo viską užglostyti, blogumus 
nutylėti, jų nematyti. Po Afganistano ir 
Irano įvykių ta pati spauda rašo taip, 
kad būtų galima straipsnius pasirašyti, 
nekeičiant nė vienos raidės. Štai ištrau
kos iŠ Vermont Royster straipsnio, til-
pusio "Wall Street Jounal" vasario 6 d. 
"Pozityvioji krizės pusė." 

Krizė ne visada yra baisus dalykas. 
Geriau, jei ji įvyksta anksčiau negu vė
lai, kada pasitaisymo galimumai ma
žesni. 

Nėra reikalo nematyti pavojų, ku
riuos rodo naujausioji Sovietų agresija. 
Dabar net didžiausi trumparegiai mato, 
kad Sovietai neboja jokių tarptautinių 
įsipareigojimų ar dorų žmonių nuomo
nės. Jų tankams netrukdo jokios žmo
nių teisės ar civilizuoto pasaulio taisyk 

lės. Jei kas iš jų pačių žmonių 
protestuoja, jie nutildomi be skrupulų. 

Daugiau praktiška išdava yra ameri
kiečių visuomenės ir politinių vadų pa
žiūros į tautos gynybą pakitimas. Prezi
dentas Carteris, atėjęs į valdžią su 
nusiginklavimo pažadais ir tikrai 
sumažinęs kai kurias gynybos dalis, 
apsigręžė ir nebegali realybės ignoruoti. 
Pasikeitė ir viešoji nuotaika. Sovietai 
matomi kaip priešai, kurie gerbia tik 
karinę jėgą. Tačiau Afganistano už
puolimas taip pat atidengė, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės, didžiausia 
pasaulio jėga, šiuo metu yra beveik be
jėgės atsikirsti. Šūkaujama piktai ir gar
siai, nes tai maždaug viskas, kas įma
noma. Pasitraukimas iš olimpinių 
žaidimų negali atsverti Sovietų militari-
nio stiprumo. 

Jei ūkinės sankcijos taip pat negali pa
keisti Sovietų užmojų, tai kur nauda iš 
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Įėjusios kambarin ir mane pamačiusios, tie
siog sustingo iš nustebimo, nes visai to nesi
tikėjo. Po trumpo pasikalbėjimo tuoj ėmė vaka
rienę ruošti. Paruošusios puikią lietuviško 
skonio vakarienę, pakvietė į ją ir savo kaimy
nus vyrą su žmona, gyvenančius tame pat na
me, I-me aukšte. Atsirado ant stalo lietuviško 
krupniko ir kitokiais vardais vadinamos namų 
gamybos "giros". Vienu žodžiu, buvau pa
vaišintas puikiai. Ypač man labai patiko 
įvairūs mėsos gaminiai, kurių Vokietijoj ir už 
krūvą reichsmarkių nebuvo galima gauti. Ten 
pat ir pernakvojau. 

Ryte atsikėlęs ruošiausi važiuoti į Jiezną pas 
savo namiškius. Nors galva ir svaigo iš po 
vakarykščių vaišių, bet padedant vakar vakaro 
maloniam kaimynui suradau sunkvežimį, kuris 
ruošėsi važiuoti į prienus Jiezno link ir, susita
ręs su šoferiu dėl kainos, juo iš Kauno išva
žiavau. 

Atvažiavęs į Prienus sutikau savo seną pa

žįstamą, buvusį Kud. Naumiesčio saugumo po
licijos viršininką Surblį, dabar tas pareigas 
einantį Prienuose. J i s mane apkvietė užeiti į 
vietos restoraną pasistiprinti, pasikalbėti. Ten 
atradau du senus pažįstamus iš Balbieriškio. 
Na, ir prasidėjo vėl vaišės. Artinosi jau ir va
karas. J iems padedant , suradau sunkvežimį, 
važiuojant į Alytų. Atsisveikinęs su savo mie
lais pažįstamais iš Prienų išvažiavau. 

Pravažiavę Birštoną tuojau pasiekėme plen
tą, einantį nuo Alytaus pro Jiezną (mano tėviš
kę) į Kaišedorius. Pavažiavęs tuo plentu apie 1 
km Alytaus link atsiradau prie mano brolio 
Vlado gyvenvietės. Paprašiau sunkvežimio vai
ruotoją sustoti. Sustojo. Išlipęs ir su juo atsis
veikinęs nuėjau pas brolį. Atėjęs atradau jį su 
šeima vakarienę bevalgančius. Mane tarpdury 
pamatęs sušuko: "Feliksas! Ar tai tu?!" Ir visi jo 
šeimos nariai mane apsupę pradėjo sveikinti ir 
pro ašaras džiaugsmą reikšti, kad sveiką ir gy
vą vėl sutiko. Tą vakarą iki vėlybos nakties su 
broliu kalbėjomės, savo gyvenimo nuotykius 
pasakojom. 

Ryte atsikėlę ir pusryčius pavalgę, ruošė
mės važiuoti pas mamytę. Suskambėjo (brolis 
buvo plento sa rgas ir turėjo valdišką telefoną). 
Priėjusi jo žmona ir pakėlusi ragelį pradėjo kal
bėti kažką man nesuprantamo. Baigusi kalbėti. 
savo vyrui (mano broliui) pasakė: "Vokiečiai iš 
Jieznio išvažiavo ir atvažiuoja į mūsų kaimą gy
vulių rekvizuoti. Važiuok tu vienas su Feliksu 
pas mamą, o aš liksiu namie". Tą pasakiusi su
šuko savo vaikams (turėjo 2 dukras ir 1 sūnų): 
"Vaikai! Tuojau bėkite pas kaimynus ir jiems 
praneškite, kad vokiečiai atvažiuoja gyvulių-

rekvizuoti! Taip pa t pasakyki te jiems, kad jie ir 
kitiems ka imynams tą pasakytų ir kad gyvu
lius, kaip galint, greičiau į mišką išvarytų!" 
Mat, visai arti to kaimo buvo didelis Vėžonių 
miškas. J ieznas nuo to ka imo buvo apie 6 km 
atstumo. 

Brolis pasakojo, kad dažna i būna tokios" gy
vulių "medžioklės", bet jų kaimo gyventojams 
iki šiol vis dar pavyko savo gyvulius miške pa
slėpti. 

— O kas tą jums visuomet praneša, — už
klausiau brolį. 

— Valsčiaus savivaldybės tarnautojai, — jis 
man atsakė. 

Pagal iau, spar taus bėrio vežami pasiekėme 
ir mūsų tėviškę, kuri buvo apie 2 km kelio už 
Jieno. Ten gyveno m a n o miela mamytė ir jau
niausias brolis Ju l ius , vis da r nevedęs. Laba i 
apsidžiaugėme visi susitikę. 

Praleidęs pirmą dieną pas mamytę, a n t r ą 
dieną mamytė mane išsivadino aplankyti ma
no sesutę Bronę, ištekėjusią už Izidoriaus No
reikos ir gyvenančią apie 2 km atstumo nuo ma
no tėviškės Vilūnėlių ka ime. Ten vėl buvo 
didelio džiaugsmo susi t ikus. Svainis I. Noreika 
kaip tik tą dieną prie pat jo sodybos esančiame 
valdžios miške buvo įs i taisęs degtinės gamyklą 
ir gamino "naminę" . Teko ir man prie to da rbo 
"prisidėti" ir dar šiltos degtinės paragaut i . 

(Bus daugiau) 



MOSU KOLONIJOSE 
Sioux City, Iowa 

ĮSPŪDINGAI MINĖJOME 
VASARIO 16-TĄJĄ 

Sioux City lietuviai vasario 17 
A, sekmadienį, įspūdingai minė
jo Vasario 16-tą ją; 

Vietos klebonas kun. S. Mor
kūnas vasario 10 d. paskelbė 
bažnyčioje minėjimo programą, 
kviesdamas visus lietuvius ir kita
taučius, lankančius Šv. Kazimie 
ro bažnyčią, melstis ir priimti 
komuniją už lietuvius, kenčian
čius pavergtoje Lietuvoje, Sibire 
ir kitose Rusijos vietose, ir lais
vojo pasaulio lietuvius bei jų bi
čiulius, nenuilstamai kovojančius 
už Lietuvos ir visų pavergtųjų 
laisvę. 

Parapijos biuletenis lietuvių ir 
anajų kalbomis vasario 10 ir 17 
buvb skirtas žinioms apie paverg
tą '̂ Lietuvą. 

Kun. S. Morkūno pastangomis, 
asmeniškai prašant, diecezijos 
savaitinis laikraštis "The Globė" 
įsidėjo straipsnį ir "Tikinčiųjų 
teisėms ginti katalikų komiteto" 
kunigų J. Kauneciko. A. Svarins
ko, S. Tamkevičiaus, V. Velavi-
čiaus ir J. Zdebskio nuotraukas. 

Savo straipsnyje kun. S. Morkū
nas plačiai nušvietė Lietuvos ne
teisėtą pavergimą, sulaužant vi
sas nepuolimo sutartis, iškėlė ne
girdėtus istorijoje Sovietų žiauru-
mus, sunaikinant milijonus ne
kaltu žmonijų ir šimtus tūks
tančių Lietuvos geriausiu patri-
jotų "— arkivyskupu, vyskupų, 
kunigų, vienuolių, seserų, pašau 
liečiu Lietuvos ir Sibiro vergų 
stovyklose. 

Dvejas Mišias už pavergtą Lie
tuvą aukojo pats klebonas, tre
čias prel. L. M. Ziegmann, Sioux 
City diecezijos kancleris. Kun. S 
McnikSnas pasakė keturis patrio
tinius pamokslus lietuvių ir ang
ly kalbomis, gyvai paaiškinda
mas tragišką religijos būklę Lietu
voje ir rusų komunistų vedamą 
žiaurią kovą sunaikinti lietuvius, 
vercKrirlaunimą "vyktf "f "Sibirą 
vergų darbams, šaukiant jaunus 
vyrus į kariuomenę, iš kurių jų 
didelė dalis negali grįžti į tėvy
nę. Taip pat jis kalbėjo apie lie
tuviu mokslininku siuntimą į 
psichiatrines ligonines baisioms 
kančioms, kur sveiki, protingi 
žmonės padaromi bepročiais. 

Kun. S. Morkūnas pats yra per
gyvenęs pirmą rusų okupaciją. 
Penkis mėnesius buvo nuolat tar 
domas, o jo daugumas giminių 
mirė kankinių mirtimi kalėjimuo 
se ir Sibiro taigose 

Parapijos salėje minėjimas bu
vo pradėtas 3 vai. p.p. giesme j 
"Marija, Marija" ir Lietuvos bei 
Amerikos himnais. Kun Leonar 
das Musteikis, Sv. Povilo bažny
čios klebonas Plainview, Nebr., 
skaitė minėjimui pritaikytą pa
skaitą. Po to buvo iškilmingas 
banketas, kurį pradėjo malda prel. 
L. M Ziegmann. 

Banketą grynai lietuviškai pa 
ruošė prityrusios šeimininkės M. 
Kuncienė, A Yourkus, V. Zvirgž j 
dinienė, M. Mugenienė, J. De-, 
Hain. Atsargos kapitonas S. Mes 
kauskas uoliai rinko aukas ir su 
M. Ltmecku talkino klebonui ruo
šiant minėjimą. Minėjimas pra
ėjo labai jaukiai. Jo dalyviai pa
sveikino kleboną 78-tojo gimta
dienio proga (jis gimęs Vasario 
16 d.). 

Lietuvai laisvinti aukojo: 
kun. S. Morkūnas — 300 dol., po 
25 dol. M. Kuncienė, S. Meškaus
kas, A, Zvirgždinas, po 20 dol. — 
J. Cicėnas, M. Luneckas, E. Ru-
donienė, P. Strozdas, K Zolpys, 
po 15 dol. — H. DeMarest, J. Yor 
kus, po 10 dol. — B. Christo-
pherson, D. Donovan, J. Kauspė 
das, A. Laudanskas, L Skuodas, 
P. Skuodas, L Sunclades, J. Uk- j 
nes; JR., J. Ulanskas, L Urbanas. Į 
B. Temoshek, B. Zebus. po 5 dol. Į 
— M. Berlin, D. Bisland, L. Kedi-1 
kes. K Lukšys, J. Maskevičius, J. i 
McGennis, G. D. O'Day, S. Ošti-1 
nas, B. Reburn, S. Ručinskas, E. I 
Strozdas, po 3 dol. - T.Migis, A. \ 
Skuodas. Iš viso surinkta 686 dol. j 
Pasiųsta Altai. L Bendruomenei I 
ir Vlikui. i 

B 163 įsipareigojimų kortelių jo svečiai iš Cicero, Rita Marke-
tik vienas atsisakė dalyvauti va 
juje. Tačiau jo vietą užpildė trys 

lyte - Dagienė, kuri sudainavo 
pynę liaudies dainų. Toliau pasi-

PARAPlįOS APYSKAITA 
Šv. Kazimiero lietuviu parapi

ja yra vienintelė lowos valstijoje, 
turinti 99 šeimas. Parapiečiai pa 
prasti darbininkai ir daugiausia 
pensininkai. Užsidarius Zenith te-

į levizijos ir radijo, Armour maisto 
fabrikams, 25 asmenys visiškai ne 
teko darbo. Čia lietuviai skaitomi 
ne tūkstančiais, šimtais, bet de
šimtimis. 

Kun. S. Morkūnas paruošė me 
tinę aukotojų knygą. Praeitais 
metais turėta pajamų 81,095.13, 
išlaidų 83,745.26. Deficitą 2,640. 
13 padengti panaudota dalis 1978 
metų pertekliaus. 

Sausio 1 d. parapijos pinigų 
bankuose, iždo laikytuose buvo 
278,938.12. Didesnės išlaidos nuo 
savybei pagerinti, dviems nau
jiems šildymo pečiams (boile
riams), po bažnyčia ir kleboni
joje 25,722.40. Centrinei kataliku 
aukštesnei mokyklai išlaikyti 
18,043, algoms, klebonui, kun. 
talkininkui sekmadieniais, šei-

niininkei, dviem religijos moky
tojoms, seserims vienuolėms, 
10,200', kurui, elektrai, vande
niui 3,050.10, apdraudai 1,889.80, 
diecezijos reikalams, misijoms 

9,684 (įskaitant 1,200 lietuviškam 
mišiolui ir 800 LKR šalpai). Iš vi 
so didesnės sumos išleista 68, 
589.30. 

SV. KAZIMIERO PARAPIJA 
PENKTĄ KARTĄ LAIMĖJO 

PIRMĄ VIETĄ 
Prieš vajaus pradžią, rugsėjo 
27 d., vietos diecezijos laikraš

tis "The Globė" įsidėjo kun. S. 
Morkūno nuotrauką ir didelėmis 
raidėmis užvardintą straipsnį "Šv. 
Kazimiero parapija kartoja tra
diciją diecezijos vajuje. Ji jau pir
mauja. Surinko 368 proc. įsipa 

nekatalikai, paaukodami 450 gry 1 rodė Lemonto apylinkės tautinių 

KONKRETUS PAIABIMAS 

Jei norite ilgai gyventi, nie
ko nėra paprasčiau: turėkite 

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

nais. Buvo ir tokiu šeimų, iš ku- šokių vienetas, "Spindulys", k u - ! < W draugų, dažnai Busitikinė-
riam vadovauja Rasa Šoliūnaitė.»kitę, stenkitės gyvai viskuo do-
Jaunimo grupė pašoko tris tauti- \ mėtis... Trumpiau kalbant, ir 

rių du, trys dalyvavo vajuje. Tai
gi ir šiuo atveju laimėtas rekor
das. Kai 30 proc. amerikiečių 
atsisakė dalyvauti vajuje, nieko 
neaukodami, ir iš įsipareigojusių 
10,15,20 proc. jų nesumoka. O 
Šv. Kazimiero parapiečiai įsipa 
eigojimus sumoka 100 proc, todėl 
ir čia pirmoje vietoje 

Praeitais metais didžiausią įsi
pareigojimų sumą parapija gavo 
atgal — 9,271. , 

Visų 140 diecezijos parapijų, 
6,000 vyrų ir moterų vykdė įsi
pareigojimų rinkimą. Tačiau 
kun. Morkūnas, vietoj 42 pasau
liečių, pats vienas, eidamas iš 
namo į namą. per tris savaites 
kiekvieną dieną nuo 10 vai. rytoj 
iki 9 vai. vakaro atliko šį sunkų 
uždavinį. 

Koresp 

Lemont, IU. 
VASARIO 16-J1 

Lemonto apylinkės lietuviai 
minėjo Vasario 16 d. sekmadie
ni, vasario 17 dieną. Ši diena pra
dėta su lietuvių vėliavos pakėli
mu Lemonto miesto centre, 1:30 
v. Kdkli grupė lietuvių sugiedo
jo Lietuvos ir Amerikos himnus, 
vėliavai kylant į saudėtą dangų. 
Antrą valandą po pietų šv. Mi
šios buvo atnašaujamos kun. 
J. Prunskio, De Andreas Semina
rijoje, prie )127 kelio, Lemonte. 
Koplyčia buvo pilna. Giedojo so
listė Roma Mastienė, akompa
nuojama Manigirdo Motekaičio. 

Minia susirinko į Lemonto 
Maironio mokyklos patalpas ne
priklausomybės šventės minėji
mui. Vėliavos buvo įneštos Le
monto apylinkės skautų, ateiti-

nius šokius. Programos paskuti 
nę dalį atliko Maironio lituanis
tinės mokyklos mokiniai, ku
riuos puikiai paruošė mokytoja 
— muzikė Rasa Šoliūnaitė. Ypač 
linksma ir malonu buvo stebėti 
mažųjų mokinukų dainas ir prog
ramą. Kai vyko vyresniųjų choro 
pasirodymas ir montažas, svečiai 
stebėjo įspūdingas ir gražias 
skaidres Lietuvos vaizdų. 

jūs išgyvensite bent šimtą me-
tų. Taip mano ir sako daktarė 
Liza Berman iš Honolulų. To
kią išvadą ji padarė po kelerių 
metų tyrinėjimų Daktarė įsiti
kinusi, kad nebendraujantys 
žmonės miršta daug greičiau, 
negu žmonės, gyvenantys drau
giškame sambūryje. jm. 

GUDRUS PASIAIŠKINIMAS 

— Maryte, "kodėl neišteki už 
savo draugo, juk su juo sugy
venote aštuonis vaikus!" — pa
klausė smalsus žurnalistas 31 
metų Elvyrą Spring. Ši greit 
atsakė: "Mudu dar nesame 
subrendę santuokai". jm. 

Jau antrus metus Vasario 16-
tos programos proga yra vykdo
ma Maironio mokyklos mokinių 
meno paroda. Ir šiais metais ma
tėme gausią parodą, kurioje ra
dome įvairių meno kūrinių, nuo 
tapybos i'kį skulptūros. Premijas 
laimėjusius menininkus pri
statė mokyklos direktorė Milita 
Milašienė. Dėkojame Ramojui taiį.Q p ^ ^ ^ fa*. , 
Mozohauskui ir Algiui Tnnku-1 u 3 c a n d ž i a i s i r pabendrauti su a-
nui, kūne atliko sunkias teisėjų p y i u j ^ narįais. 
pareigas. Po programos svečiai' „ 

A. K. 

WC£V (1450 AM RADIJO SKALI) SI0LO JUMS 
PASIKLAUSYTI SEKANČIU LIET, RADIJO LAIDŲ 

MUZIKINIS KALEIDOSKOPAS-
pirmad.-penktad. 7:05-3:00 vaL vak. 

Vasario 25 d. Dainuoja operos soliste Birutė Abnonaityte 
Vasario 26 d. Prezidento A. Stulginskio 95 m. gimimo sukaktis 

TOžče Birutes draugystes 95 m. įsteigimo sukaktis 
Vasario 27 d. Poeto Motiejaus Gustaičio 110 m. gimimo sukaktis 

B. Dvariono Mažioji suita ir paskaita vaikams 
Vasario 28 d. Adomo Mickevičiaus kūrybos vakaras 
Vasario 29 d. Estrados koncertas: Gimtines dangus 

Sporto apžvalga 

U E T U V I Ų BALSAS (talk show) 
sekmai 8:05-10:00 vai. vale 

WCEV, 5356 West Belmont, Chicago, IL 60641 
telefonas: 282-8787 

reigojimais, iš kurių 303 proc. gry j ninku ir Spindulio šokių grupės 
nariu. Kai buvo sugiedoti Ameri
kos ir Lietuvos himnai, minėji
mą atidarė Jūratė Jakaitienė, ku
ri puikiai atliko pravedėjos parei
gas. Buvo pristatyti įvairūs sve
čiai, kurie buvo atsilankę į minė
jimą. Trumpą žodį tarė ir lietu
vius pasveikino Lemonto miesto 
meras George Bracken, kuris jau 
ilgą eilę metu remia ir globoja 
Lemonto apylinkės lietuvius. Pa
grindinis paskaitininkas dr. Linas 
Sidrys labai įdomiai ir nuošir
džiai kalbėjo apie lietuvių tautos 
ateitį. 

Meninę programos dalį pradė-

nais. Tai nepaprastas, tiesiog ne
įtikėtinas laimėjimas. Šv. Kazi
miero parapiečiu dosnumo pavyz 
dys ateinantį sekmadienį, rug
sėjo 30 d. (vajaus dienoje), bus 

j visoms diecezijos parapijoms". Šv. 
Kazimiero parapijai buvo paskir
ta kvota surinkti 3,070, o buvo 
surinkta 11,450, iš kuriu grynais 
9,490. 

Vietos vyskupas ordinaras 
Fradk H. Greteman, D. D., as
meniškai padėkojo savo buvu
siam vikarui kun. S. Morkūnui 
už didelį pasiaukojimą, renkant 
įsipareigojimus ir laimėjimą. 

v * « * * * • * • 

A. A. 

JUOZAS KOPUSHIS 
Chicago, Illinois, Marquette Parko apyL 
Mirė vasario 23 d., 1980 m., sulaukęs 90 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno daugelį metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Aldona, žentas dr. Ray

mond Bartz ir Irene, žentas Raymond Thoma, anūkai dr. Raymond 
Bartz su žmona Ramoną, kun. Richard Bartz ir dr. Denis Bartz, 
marti Nancy, anūke Donna Bartz, anūkas Raymond Thoma, ir kiti 
gimines, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 S. Westem 
Avenue. 

Laidotuvės įvyks antradienį, vasario 26 d. Iš koplyčios 11 vai. 
ryto bus atlydėtas į Svč. M Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Dukterys, žentai ir anūkai. 

Laid. direkt Jonas Evans, Jr., ir Stasys Evans. Tel. 737-8600. 

A. f A. 
ALGIMANTUI MIKUTAIČIUI 

tragiškai mirus, visai ŠEIMAI ir ARTIMIESIEMS 
reiSkiame gilią užuojauta. 

DRAUGES: Danute PeHcūnaite, Rita Zubrickaite 
Fausta Bobinaite, Dalia Kiaulaite, Vida Baronaityte 

. f j ' ^ i 

ANNA WASKELIS 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė vasario 24 d., 1980 m., 6 vai. ryto, sulaukusi senatvės. 
Gimė Lietuvoje, Raseinių apskr., Eržvilko parapijoj, Telvekų 

kaime. Amerikoje išgyveno 70 metų. 
Velionė buvo našlė a. a. Adolph. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Anna Mae Lack, žentas 

Stephen ir Frances Pierres, žentas Albert, 3 anūkai: James Lack su 
žmona Alice, Ronald Lack su žmona Carole, ir Susan Pierres, 6 pro-
anūkai: Christine, Stephen, Jennifer, Abby, Adam ir Aaron Lack 
ir kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas antradienį, 2 vai. popiet Lack-Lackawicz 
koplyčioje, 2424 West 69th Street. 

Laidotuves įvyks trečiadienį, vasario 27 d. B koplyčios 10 vai. 
ryto bus atlydėta j švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Dukterys, tentai, anūkai ir proanūkai 
Dėl informacijų skambint telef. — 737-1213. 

A . f A. 
FRANCES YAKOW - JANKAUSKAS 

BALKAUSKATTE 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyl. 
Mirė vasario 23 d., 1980 m., 8:35 vaL ryto, sulaukus 85 m. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskr., Gaurės parapijoje. 
Amerikoje išgyveno 65 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Irene Bergell, žentas Robert, 

sūnus Raymond, 5 anūkai: Edward Giedraitis su žmona Nancy, Le-
titia Simons su vyru Andy, Mary Ann., William ir Danny Bergell, 5 
proanūkai: Jody, Joseph ir Mandy Giedraitis, Edward ir Patricia Si
mons, 4 dukterėčios su šeimomis ir kt. giminės, draugai, pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a. Wasili. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette kopi., 2533 W. 71st S t 
Laidotuvės įvyks antradienį, vasario 26 d. B koplyčios 10 vai. 

ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų bus 
nužydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Duktė, sunūs, žentas, anūkai ir proanūkai. 
Laid. direkt. Donald A Petkus. — Tel. 476-2345 

A. t A. AUGUSTUI RAMANAUSKUI 
iškeliavus amžinybėn, jo dukroms NIJOLEI ir DA
LIAI su šeimomis, giminėms ir artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Zuzana ir Bladas Daukantą} 
Vanda ir Antanas Gruzdžiai 
Dr, Henrikas LukaševHHus 
Elena ir Kazys Vilniškiai 

Florida 

Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskaityti. 

A. + A. 
ALGIUI MKUTAIČIUI 

tragiškai žuvus, jo tėveliams P. MIKUTAIČIAMS, 
BROLIUI, SESERIMS ir jų ŠEIMOMS reiškiame gi
liausią iiruojautą ir kartu liūdime. 

Miško Broliai 

EUD E I K I S 
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 

S 6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

• 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 



MOSU KOLONIJOSE 
Sioux City, Iowa 

ĮSPŪDINGAI MINĖJOME 
VASARIO 16-TĄJĄ 

Sioux City lietuviai vasario 17 
A, sekmadienį, įspūdingai minė
jo Vasario 16-tą ją; 

Vietos klebonas kun. S. Mor
kūnas vasario 10 d. paskelbė 
bažnyčioje minėjimo programą, 
kviesdamas visus lietuvius ir kita
taučius, lankančius Šv. Kazimie 
ro bažnyčią, melstis ir priimti 
komuniją už lietuvius, kenčian
čius pavergtoje Lietuvoje, Sibire 
ir kitose Rusijos vietose, ir lais
vojo pasaulio lietuvius bei jų bi
čiulius, nenuilstamai kovojančius 
už Lietuvos ir visų pavergtųjų 
laisvę. 

Parapijos biuletenis lietuvių ir 
anajų kalbomis vasario 10 ir 17 
buvb skirtas žinioms apie paverg
tą '̂ Lietuvą. 

Kun. S. Morkūno pastangomis, 
asmeniškai prašant, diecezijos 
savaitinis laikraštis "The Globė" 
įsidėjo straipsnį ir "Tikinčiųjų 
teisėms ginti katalikų komiteto" 
kunigų J. Kauneciko. A. Svarins
ko, S. Tamkevičiaus, V. Velavi-
čiaus ir J. Zdebskio nuotraukas. 

Savo straipsnyje kun. S. Morkū
nas plačiai nušvietė Lietuvos ne
teisėtą pavergimą, sulaužant vi
sas nepuolimo sutartis, iškėlė ne
girdėtus istorijoje Sovietų žiauru-
mus, sunaikinant milijonus ne
kaltu žmonijų ir šimtus tūks
tančių Lietuvos geriausiu patri-
jotų "— arkivyskupu, vyskupų, 
kunigų, vienuolių, seserų, pašau 
liečiu Lietuvos ir Sibiro vergų 
stovyklose. 

Dvejas Mišias už pavergtą Lie
tuvą aukojo pats klebonas, tre
čias prel. L. M. Ziegmann, Sioux 
City diecezijos kancleris. Kun. S 
McnikSnas pasakė keturis patrio
tinius pamokslus lietuvių ir ang
ly kalbomis, gyvai paaiškinda
mas tragišką religijos būklę Lietu
voje ir rusų komunistų vedamą 
žiaurią kovą sunaikinti lietuvius, 
vercKrirlaunimą "vyktf "f "Sibirą 
vergų darbams, šaukiant jaunus 
vyrus į kariuomenę, iš kurių jų 
didelė dalis negali grįžti į tėvy
nę. Taip pat jis kalbėjo apie lie
tuviu mokslininku siuntimą į 
psichiatrines ligonines baisioms 
kančioms, kur sveiki, protingi 
žmonės padaromi bepročiais. 

Kun. S. Morkūnas pats yra per
gyvenęs pirmą rusų okupaciją. 
Penkis mėnesius buvo nuolat tar 
domas, o jo daugumas giminių 
mirė kankinių mirtimi kalėjimuo 
se ir Sibiro taigose 

Parapijos salėje minėjimas bu
vo pradėtas 3 vai. p.p. giesme j 
"Marija, Marija" ir Lietuvos bei 
Amerikos himnais. Kun Leonar 
das Musteikis, Sv. Povilo bažny
čios klebonas Plainview, Nebr., 
skaitė minėjimui pritaikytą pa
skaitą. Po to buvo iškilmingas 
banketas, kurį pradėjo malda prel. 
L. M Ziegmann. 

Banketą grynai lietuviškai pa 
ruošė prityrusios šeimininkės M. 
Kuncienė, A Yourkus, V. Zvirgž j 
dinienė, M. Mugenienė, J. De-, 
Hain. Atsargos kapitonas S. Mes 
kauskas uoliai rinko aukas ir su 
M. Ltmecku talkino klebonui ruo
šiant minėjimą. Minėjimas pra
ėjo labai jaukiai. Jo dalyviai pa
sveikino kleboną 78-tojo gimta
dienio proga (jis gimęs Vasario 
16 d.). 

Lietuvai laisvinti aukojo: 
kun. S. Morkūnas — 300 dol., po 
25 dol. M. Kuncienė, S. Meškaus
kas, A, Zvirgždinas, po 20 dol. — 
J. Cicėnas, M. Luneckas, E. Ru-
donienė, P. Strozdas, K Zolpys, 
po 15 dol. — H. DeMarest, J. Yor 
kus, po 10 dol. — B. Christo-
pherson, D. Donovan, J. Kauspė 
das, A. Laudanskas, L Skuodas, 
P. Skuodas, L Sunclades, J. Uk- j 
nes; JR., J. Ulanskas, L Urbanas. Į 
B. Temoshek, B. Zebus. po 5 dol. Į 
— M. Berlin, D. Bisland, L. Kedi-1 
kes. K Lukšys, J. Maskevičius, J. i 
McGennis, G. D. O'Day, S. Ošti-1 
nas, B. Reburn, S. Ručinskas, E. I 
Strozdas, po 3 dol. - T.Migis, A. \ 
Skuodas. Iš viso surinkta 686 dol. j 
Pasiųsta Altai. L Bendruomenei I 
ir Vlikui. i 

B 163 įsipareigojimų kortelių jo svečiai iš Cicero, Rita Marke-
tik vienas atsisakė dalyvauti va 
juje. Tačiau jo vietą užpildė trys 

lyte - Dagienė, kuri sudainavo 
pynę liaudies dainų. Toliau pasi-

PARAPlįOS APYSKAITA 
Šv. Kazimiero lietuviu parapi

ja yra vienintelė lowos valstijoje, 
turinti 99 šeimas. Parapiečiai pa 
prasti darbininkai ir daugiausia 
pensininkai. Užsidarius Zenith te-

į levizijos ir radijo, Armour maisto 
fabrikams, 25 asmenys visiškai ne 
teko darbo. Čia lietuviai skaitomi 
ne tūkstančiais, šimtais, bet de
šimtimis. 

Kun. S. Morkūnas paruošė me 
tinę aukotojų knygą. Praeitais 
metais turėta pajamų 81,095.13, 
išlaidų 83,745.26. Deficitą 2,640. 
13 padengti panaudota dalis 1978 
metų pertekliaus. 

Sausio 1 d. parapijos pinigų 
bankuose, iždo laikytuose buvo 
278,938.12. Didesnės išlaidos nuo 
savybei pagerinti, dviems nau
jiems šildymo pečiams (boile
riams), po bažnyčia ir kleboni
joje 25,722.40. Centrinei kataliku 
aukštesnei mokyklai išlaikyti 
18,043, algoms, klebonui, kun. 
talkininkui sekmadieniais, šei-

niininkei, dviem religijos moky
tojoms, seserims vienuolėms, 
10,200', kurui, elektrai, vande
niui 3,050.10, apdraudai 1,889.80, 
diecezijos reikalams, misijoms 

9,684 (įskaitant 1,200 lietuviškam 
mišiolui ir 800 LKR šalpai). Iš vi 
so didesnės sumos išleista 68, 
589.30. 

SV. KAZIMIERO PARAPIJA 
PENKTĄ KARTĄ LAIMĖJO 

PIRMĄ VIETĄ 
Prieš vajaus pradžią, rugsėjo 
27 d., vietos diecezijos laikraš

tis "The Globė" įsidėjo kun. S. 
Morkūno nuotrauką ir didelėmis 
raidėmis užvardintą straipsnį "Šv. 
Kazimiero parapija kartoja tra
diciją diecezijos vajuje. Ji jau pir
mauja. Surinko 368 proc. įsipa 

nekatalikai, paaukodami 450 gry 1 rodė Lemonto apylinkės tautinių 

KONKRETUS PAIABIMAS 

Jei norite ilgai gyventi, nie
ko nėra paprasčiau: turėkite 

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

nais. Buvo ir tokiu šeimų, iš ku- šokių vienetas, "Spindulys", k u - ! < W draugų, dažnai Busitikinė-
riam vadovauja Rasa Šoliūnaitė.»kitę, stenkitės gyvai viskuo do-
Jaunimo grupė pašoko tris tauti- \ mėtis... Trumpiau kalbant, ir 

rių du, trys dalyvavo vajuje. Tai
gi ir šiuo atveju laimėtas rekor
das. Kai 30 proc. amerikiečių 
atsisakė dalyvauti vajuje, nieko 
neaukodami, ir iš įsipareigojusių 
10,15,20 proc. jų nesumoka. O 
Šv. Kazimiero parapiečiai įsipa 
eigojimus sumoka 100 proc, todėl 
ir čia pirmoje vietoje 

Praeitais metais didžiausią įsi
pareigojimų sumą parapija gavo 
atgal — 9,271. , 

Visų 140 diecezijos parapijų, 
6,000 vyrų ir moterų vykdė įsi
pareigojimų rinkimą. Tačiau 
kun. Morkūnas, vietoj 42 pasau
liečių, pats vienas, eidamas iš 
namo į namą. per tris savaites 
kiekvieną dieną nuo 10 vai. rytoj 
iki 9 vai. vakaro atliko šį sunkų 
uždavinį. 

Koresp 

Lemont, IU. 
VASARIO 16-J1 

Lemonto apylinkės lietuviai 
minėjo Vasario 16 d. sekmadie
ni, vasario 17 dieną. Ši diena pra
dėta su lietuvių vėliavos pakėli
mu Lemonto miesto centre, 1:30 
v. Kdkli grupė lietuvių sugiedo
jo Lietuvos ir Amerikos himnus, 
vėliavai kylant į saudėtą dangų. 
Antrą valandą po pietų šv. Mi
šios buvo atnašaujamos kun. 
J. Prunskio, De Andreas Semina
rijoje, prie )127 kelio, Lemonte. 
Koplyčia buvo pilna. Giedojo so
listė Roma Mastienė, akompa
nuojama Manigirdo Motekaičio. 

Minia susirinko į Lemonto 
Maironio mokyklos patalpas ne
priklausomybės šventės minėji
mui. Vėliavos buvo įneštos Le
monto apylinkės skautų, ateiti-

nius šokius. Programos paskuti 
nę dalį atliko Maironio lituanis
tinės mokyklos mokiniai, ku
riuos puikiai paruošė mokytoja 
— muzikė Rasa Šoliūnaitė. Ypač 
linksma ir malonu buvo stebėti 
mažųjų mokinukų dainas ir prog
ramą. Kai vyko vyresniųjų choro 
pasirodymas ir montažas, svečiai 
stebėjo įspūdingas ir gražias 
skaidres Lietuvos vaizdų. 

jūs išgyvensite bent šimtą me-
tų. Taip mano ir sako daktarė 
Liza Berman iš Honolulų. To
kią išvadą ji padarė po kelerių 
metų tyrinėjimų Daktarė įsiti
kinusi, kad nebendraujantys 
žmonės miršta daug greičiau, 
negu žmonės, gyvenantys drau
giškame sambūryje. jm. 

GUDRUS PASIAIŠKINIMAS 

— Maryte, "kodėl neišteki už 
savo draugo, juk su juo sugy
venote aštuonis vaikus!" — pa
klausė smalsus žurnalistas 31 
metų Elvyrą Spring. Ši greit 
atsakė: "Mudu dar nesame 
subrendę santuokai". jm. 

Jau antrus metus Vasario 16-
tos programos proga yra vykdo
ma Maironio mokyklos mokinių 
meno paroda. Ir šiais metais ma
tėme gausią parodą, kurioje ra
dome įvairių meno kūrinių, nuo 
tapybos i'kį skulptūros. Premijas 
laimėjusius menininkus pri
statė mokyklos direktorė Milita 
Milašienė. Dėkojame Ramojui taiį.Q p ^ ^ ^ fa*. , 
Mozohauskui ir Algiui Tnnku-1 u 3 c a n d ž i a i s i r pabendrauti su a-
nui, kūne atliko sunkias teisėjų p y i u j ^ narįais. 
pareigas. Po programos svečiai' „ 

A. K. 

WC£V (1450 AM RADIJO SKALI) SI0LO JUMS 
PASIKLAUSYTI SEKANČIU LIET, RADIJO LAIDŲ 

MUZIKINIS KALEIDOSKOPAS-
pirmad.-penktad. 7:05-3:00 vaL vak. 

Vasario 25 d. Dainuoja operos soliste Birutė Abnonaityte 
Vasario 26 d. Prezidento A. Stulginskio 95 m. gimimo sukaktis 

TOžče Birutes draugystes 95 m. įsteigimo sukaktis 
Vasario 27 d. Poeto Motiejaus Gustaičio 110 m. gimimo sukaktis 

B. Dvariono Mažioji suita ir paskaita vaikams 
Vasario 28 d. Adomo Mickevičiaus kūrybos vakaras 
Vasario 29 d. Estrados koncertas: Gimtines dangus 

Sporto apžvalga 

U E T U V I Ų BALSAS (talk show) 
sekmai 8:05-10:00 vai. vale 

WCEV, 5356 West Belmont, Chicago, IL 60641 
telefonas: 282-8787 

reigojimais, iš kurių 303 proc. gry j ninku ir Spindulio šokių grupės 
nariu. Kai buvo sugiedoti Ameri
kos ir Lietuvos himnai, minėji
mą atidarė Jūratė Jakaitienė, ku
ri puikiai atliko pravedėjos parei
gas. Buvo pristatyti įvairūs sve
čiai, kurie buvo atsilankę į minė
jimą. Trumpą žodį tarė ir lietu
vius pasveikino Lemonto miesto 
meras George Bracken, kuris jau 
ilgą eilę metu remia ir globoja 
Lemonto apylinkės lietuvius. Pa
grindinis paskaitininkas dr. Linas 
Sidrys labai įdomiai ir nuošir
džiai kalbėjo apie lietuvių tautos 
ateitį. 

Meninę programos dalį pradė-

nais. Tai nepaprastas, tiesiog ne
įtikėtinas laimėjimas. Šv. Kazi
miero parapiečiu dosnumo pavyz 
dys ateinantį sekmadienį, rug
sėjo 30 d. (vajaus dienoje), bus 

j visoms diecezijos parapijoms". Šv. 
Kazimiero parapijai buvo paskir
ta kvota surinkti 3,070, o buvo 
surinkta 11,450, iš kuriu grynais 
9,490. 

Vietos vyskupas ordinaras 
Fradk H. Greteman, D. D., as
meniškai padėkojo savo buvu
siam vikarui kun. S. Morkūnui 
už didelį pasiaukojimą, renkant 
įsipareigojimus ir laimėjimą. 

v * « * * * • * • 

A. A. 

JUOZAS KOPUSHIS 
Chicago, Illinois, Marquette Parko apyL 
Mirė vasario 23 d., 1980 m., sulaukęs 90 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno daugelį metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Aldona, žentas dr. Ray

mond Bartz ir Irene, žentas Raymond Thoma, anūkai dr. Raymond 
Bartz su žmona Ramoną, kun. Richard Bartz ir dr. Denis Bartz, 
marti Nancy, anūke Donna Bartz, anūkas Raymond Thoma, ir kiti 
gimines, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 S. Westem 
Avenue. 

Laidotuvės įvyks antradienį, vasario 26 d. Iš koplyčios 11 vai. 
ryto bus atlydėtas į Svč. M Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Dukterys, žentai ir anūkai. 

Laid. direkt Jonas Evans, Jr., ir Stasys Evans. Tel. 737-8600. 

A. f A. 
ALGIMANTUI MIKUTAIČIUI 

tragiškai mirus, visai ŠEIMAI ir ARTIMIESIEMS 
reiSkiame gilią užuojauta. 

DRAUGES: Danute PeHcūnaite, Rita Zubrickaite 
Fausta Bobinaite, Dalia Kiaulaite, Vida Baronaityte 

. f j ' ^ i 

ANNA WASKELIS 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė vasario 24 d., 1980 m., 6 vai. ryto, sulaukusi senatvės. 
Gimė Lietuvoje, Raseinių apskr., Eržvilko parapijoj, Telvekų 

kaime. Amerikoje išgyveno 70 metų. 
Velionė buvo našlė a. a. Adolph. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Anna Mae Lack, žentas 

Stephen ir Frances Pierres, žentas Albert, 3 anūkai: James Lack su 
žmona Alice, Ronald Lack su žmona Carole, ir Susan Pierres, 6 pro-
anūkai: Christine, Stephen, Jennifer, Abby, Adam ir Aaron Lack 
ir kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas antradienį, 2 vai. popiet Lack-Lackawicz 
koplyčioje, 2424 West 69th Street. 

Laidotuves įvyks trečiadienį, vasario 27 d. B koplyčios 10 vai. 
ryto bus atlydėta j švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Dukterys, tentai, anūkai ir proanūkai 
Dėl informacijų skambint telef. — 737-1213. 

A . f A. 
FRANCES YAKOW - JANKAUSKAS 

BALKAUSKATTE 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyl. 
Mirė vasario 23 d., 1980 m., 8:35 vaL ryto, sulaukus 85 m. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskr., Gaurės parapijoje. 
Amerikoje išgyveno 65 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Irene Bergell, žentas Robert, 

sūnus Raymond, 5 anūkai: Edward Giedraitis su žmona Nancy, Le-
titia Simons su vyru Andy, Mary Ann., William ir Danny Bergell, 5 
proanūkai: Jody, Joseph ir Mandy Giedraitis, Edward ir Patricia Si
mons, 4 dukterėčios su šeimomis ir kt. giminės, draugai, pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a. Wasili. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette kopi., 2533 W. 71st S t 
Laidotuvės įvyks antradienį, vasario 26 d. B koplyčios 10 vai. 

ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų bus 
nužydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Duktė, sunūs, žentas, anūkai ir proanūkai. 
Laid. direkt. Donald A Petkus. — Tel. 476-2345 

A. t A. AUGUSTUI RAMANAUSKUI 
iškeliavus amžinybėn, jo dukroms NIJOLEI ir DA
LIAI su šeimomis, giminėms ir artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Zuzana ir Bladas Daukantą} 
Vanda ir Antanas Gruzdžiai 
Dr, Henrikas LukaševHHus 
Elena ir Kazys Vilniškiai 

Florida 

Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskaityti. 

A. + A. 
ALGIUI MKUTAIČIUI 

tragiškai žuvus, jo tėveliams P. MIKUTAIČIAMS, 
BROLIUI, SESERIMS ir jų ŠEIMOMS reiškiame gi
liausią iiruojautą ir kartu liūdime. 

Miško Broliai 

EUD E I K I S 
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 

S 6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

• 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 



DRAUGAS, antradienis, 1980 m. vasario mėn. 26 3. 

X Argentinos "Žibučių" ir 
Urugvajaus "Ąžuolyno" kon
certas, daugeliui Chicagos lie
tuvių prašant, bus kartojamas 
Jaunimo centro salėje dar šį tre
čiadienį, vasario 27 d., 7 vai. 
vak. Puikaus koncerto ir tau
tinių šokių ansamblio pasiklau 

C H I C A G O S 
Ž I N I O S 

UGNIAGESIŲ ATLYGINIMAS 
Illinois universiteto prof. 

Pierre de Vise skelbia, kad Chi
cagos ugniagesiai vidutiniškai 
gauna 9.02 dol. už valandą. Tai 
aukščiausias atlyginimas iš de
šimties stambiųjų JAV miestų. 

GESINO 900 GAISRU 
Ugniagesiams streikuojant, 

dalis dirbusių ugniagesių vis 
syti ir pasižiūrėti negalėjo dau- j d ė l t o chteagoje gesino apie 900 
gelis, kurie norėjo, nes nesutil- Į g a i s r ų > įg kurių tik 6 buvo di 
po salėje. Tai bus atsisveikini 
mo su svečiais iš tolimų kraštų 
koncertas, kurio tikrai verta 
pasižiūrėti. 

X Vysk. V. Brizgys Šešta
dienį dalyvavo kard. Mindszen-
ty sąjūdžio konferencijoje Chi
cagoje ir sukalbėjo maldą. Kon-

desni. Normaliai Chicagoje per 
savaitę būna apie 1000 gaisrų, 
kurių tik apie 20 rimtesni. Ne
žiūrint streiko, trečiadienį apie 
550-600 ugniagesių buvo darbe. 

PIRMA UGNIAGESK 

Lauren Howard, 27 m., buvo 
ferencijoje buvo rodomas fil- priimta pirmoji moteris į ugnia-
mas iš kalinių gyvenimo už ge- i S^h tarnybą Chicagoje. 
ležinės uždangos, keliamos ko
munizmo skriaudos. 

X A a. Pranas Černiauskas 
Cicero gyventojas, staiga mi
rė vasario 19 d., sulaukęs 54 
metų. Palaidotas vasario 21 d. 
Laidojimo reikalus tvarkė But-
kus-Vasaitis laidotuvių koply
čios direktorė Butkienė, dažnai 
su pasiaukojimu palaidojanti 
neturinčius artimųjų. Velionis 
Vokietijoj gyveno Hanau sto
vykloj. Pastaruoju metu buvo 
laikinai paleistas iš darbo. 

X Kun. Simonas Morkūnas, 
Sv. Kazimiero parapijos klebo
nas, Sioux City, Iowa, žinomas 
labdarybės darbuotojas, dažnai 
paremia lietuviškus reikalus bei 
spaudą. Ir dabar gavome jo at
siųstą 50 dolerių auką. Už di
delę paramą maloniai dėkojame. 

X St Čepas, St. Petersburg, 
Floridoje, atnaujindamas pre
numeratą pridėjo 20 dolerių au
ką. Už didelę paramą dėkojame 
ir skelbiame Garbės prenumera
torium. 

X Petras Menkeliūnas, čika-
giški8, padėkojo "Draugui" už 
-kalendorių, korteles ir įteikė 10 
dolerių auką. Dėkui. 

X M. VUutienė, Frankfort, 

ABSURDO TEATRAS 
Chicagos šiaurėje, 1225 W. 

Belmont, esantis Pary teatras 
savaitgaialis stato dvi vadina
mas absurdo dramas: amerikie
čio A. R. Gurney "The Golden 
Flees'' ir vokiečio W. Hildes-
heimer "Night piece". 

IŠ ARTI IR TOLI 
L JL VALSTYBĖSE 

į**-:V-'* 

— "Gape God Times", Mass., 
laikraštis išspausdino Cape Cod 
LB apyį. pirm. E. Bliudniko laiš
ką, kuriame primena, kad Pa
baltijo valstybės, kaip dabar 
Afganistanas, buvo užimtos 
pr.es 40 metų. Laiške iškelia
ma Sov. Sąjungos noras suru
sinti užgrobtą Pabaltijį. 

— -'Peterson News" laikraš-
-asar 

laiko Stalino-Hitlerio prekyboji 
įgytą grobį: Lietuvą, Latviją! 
Estiją, o taip pat Suomijos* 
Lenkijos, Čekoslovakijos ir Ru
munijos gabalus. ~ 

— Pianistes Aldonos Kepa-
iaitės rečitalis bus Carnegie Re-
cital Hali kovo 8 d., šeštadienį 
5:30 vaL Carnegie Hali yra 
garsus New Yorko muzikos 
centras, kuriame gali pasireikš
ti tik žymūs solistai ir muzi-

* - * ? — \ j m ? J £ kaL Tai yra laimėjimas ir mū
sų Aldonos Kepalaitės, kurios 
pianino muzika jau plačiai ži
noma New Yorke ir kituose 
miestuose. 

Antano Masionio laiš
ką, kuriame iškeliama okupuo
tos Lietuvos padėtis. Taip pat 
A. Masionis išspausdino laiškus 
Lietuvos reikalu "The Beacon" 
ir The Record" laikraščiuose. 

'žibučių" vokalinis vienetas iš Argentinos su savo vade v- dr. Jonu Sirnanausku. Nuotr. V. Ku*o 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
GEN. T. DAUKANTO JUKŲ 

ŠAULIŲ KUOPOS POSfcDY 

Gen. T. Daukanto jūrų šau
lių kuopos valdyba po sausio 20 
d. sėkmingai suorganizuoto ir 
pravesto Klaipėdos krašto atva
davimo metinės sukakties mi-

Įnėjimo bei kuopos nario jūr. 
i kap. B. Krištopaičio išleistos 
! knygos "Jūrų Keliais" suruošto 
lietuvių visuomenei pristatymo 
vasario 2 d. susirinko Helen ir 
Norberto Martinkų bute savo 
kadencijos baigiamajam, pasku
tiniam posėdžiui. 

Kuopos pirmininkui Ed. Ven-
gianskui pateikus darbotvarkę 
ir vadovus supažindinus su at
liktinais darbais, pirmoje eilėje 
buvo aptarta dienotvarkė artė
jančio visuotinio kuopos narių 
susirinkimo, kuriame bus ren
kami nauji Gen. T. Daukanto 
jūrų šaulių kuopos valdomieji 
organai Susirinkimas bus kovo 
9 d. Vyčių salėje. Kontrolės ko
misijos pareigūnai E. Holtzas ir 
J. Utara, išreikšdami padėką 
iždininkui N. Martinkui už 

tų politinių studijų metu, kurios įvy-į k r u o p § t ų pareigų atlikimą, su
ko saus* 2 6 - 2 7 ^ ^ ^ ^ , ^ r f ^ ^ „ p d ^ b o su kuo-

_ ^ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ ^ _ 1 T303 finansinių reikalų tvarkimu. 
x E. Jonušienė, Omaha, i Trumpai buvo peržvelgta 1979 

, Nebr., našlė žinomo mūsų mu- m e t u v e i k l a i r k a l b ė t a a m e " > 

m , parėmė mūsų spaudos dar-j ^ a a B r o n i a u s j 0 n u Š 0 ! a t . ; tėjantį šių metų pavasarinio pa
bus 10 dolerių auka. Labai ačiū.; n a u j i n o p r e n u meratą , užsakė Į « n Ą m * *** *" f h > " T Į ^ 1 

X Sonia Stikliųte, veikli Ame- "Draugą" vienam asmeniui ir 
rikos lietuvaitė, šiuo metu ruo- dar atsiuntė 10 dolerių auką. 
šiasi piano rečitaliui. Turėdama i Maloniai dėkojame. 
gražų balsą, ji dar dainuoja' x šv. Juozapo garbei šv. Mi 

mogų veiklos draugiškai yra įsi-1 bą pasilikti sekantiems metams, 
jungusių ir negrynakraujų že- j būtent pirm. J. Zimkui, sekr. A. 
maičių. Paminėtina, kad neto- j Ramoniui, ižd. A. Brinui, J. Sid-
limoje praeityje klubo valdyba . lauskui ir A. GaleckuL J. Sid-
per metus suruošdavo po 8 pa- lauskui iš valdybos pasitraukus, 
silinksniinimo pramogas ir po jo vieton sutiko įeiti B. Sebasti-
porą tūkstančių ir daugiau pel- jonas. Revizijos komisijoj su-
no įnešdavo į klubo kasą. Dabar tiko būti P. Rimkus, VI. Palu-

beckas ir Blažys. 

D. Kazys Ambrazaitis kalba Los An 
gėles Lietuvių Fronto bičiulių suruoš 

jau jaučiama pavargimo žymių. 
Klubo steigėjai buvo pokario 
naujieji ateiviai, o pirmas pra
dininkas buvo, berods, Alek
sas Brinas. 

Sausio 27 d. Saulių namuose 
įvyko klubo metinis susirinki
mas, į kurį atsilankė apie 100 
klubo narių. Susirinkimą pra
dėjo ilgametis klubo pirm. Jo
nas Zimkus, pirmininkaująs jau 
daugiau kaip 10 metų. Buvo pa
gerbti mirusieji klubo nariai ir 
oriimta pasiūlyta darbotvarkė. 
Susirinkimo pirmininku pakvie
tė B. Sebastijoną, sekretoriumi 
J. Šlajų. 

Pereito metinio susirinkimo 
protokolą perskaitė J. Šidlaus
kas, pusmetinio — A, Ramonis. 
Protokolai buvo priimti be pa 

Susirinkimas buvo tvarkin
gas, buvo sugiedotas himnas. Po 
susirinkimo pareigingos šeimi
ninkės pakvietė prie jų paruoš
tų kuklių užkandžių, o valdyba 
užlranrižiiia paskanino gurkšne
liu kanadiškos. J . Šlajus 

PREKYBOS RŪMŲ 
SUSIRINKIMAS 

— "Los Angeles Times" va
sario 16 paskelbė Antano Ma
žeikos ilgesnį laišką, kuriame 
rašo, kad Sovietų okupuotų Pa
baltijo valstybių "tautinio išli
kimo kovos lauke" yra kovoja
ma už valstybinę laisvo apsi
sprendimo teisę, žmogaus teises 
bei religijos laisvę. Prisiminęs 
Viktoro Petkaus ir Balio Ga
jausko, kaip žymiųjų pasiprie
šinimo aktyvistų, nuteisimą, pa
reiškia pagarbą prof. Andrejui 
Sacharovui už drąsų Pabaltijo 
valstybių teisių gynimą. Anta-

AR&EMTfHOJE 
— Gydytojai muzikai. Buenos 

Aires kolonijoj yra trys lietuviai 
gydytojai, kurie šalia medicinos 
kreipia rimtą dėmesį į muziką. 
Dr. Jonas Simanauskas vado
vauja "Žibučių" ansambliui ir 
pats dainuoja su "Aitvarais" bei 
Romos vardo teatro chore. Dr. 
Osvaldas Račkauskas groja 
smuiku ne tik privačiai, bet pa
sirodo ir scenoje kai kuriomis 
progomis, o dr. Albertas Domy-
nas groja pianinu ir vargonais. 
Jis įvairiom progom yra pasiro
dęs lietuvių šventėse su muziki-

nas Mažeika, trečios kartos lie-t ne programa, o taip pat nema 
tuvis neseniai iš rytų persikė
lė į Californiją ir apsigyveno 
Newport Beach miestelyje. Gy
vendamas rytuose, aktyviai da
lyvavo Lietuvių Bendruomenės 
veikloje. 

— Santa Monica "Evening 
Outlook" vasario viduryje pa
skelbė dr. Petro Pamataičio ir 

zai yra grojęs vargonais įvairio
se bažnyčiose. 

URUGVAJUJ 
— lietuviai televizijoj. Kū

čių naktį TV 4 perdavė įvairių 
tautų diplomatų, esančių Uru
gvajuje, kalėdinius sveikinimus. 
Jie buvo paspalvinti tų tautų 

Lietuvių Prekybos rūmų na-' primena Lietuvos, Latvijos ir 
rių susirinkimas įvyko vasario j Estijos okupaciją. "Komunis-
13 d. Dariaus ir Girėno salėje, j ̂  j ^ ^ meisteriai, savo įtaką 
Susirinkimui vadovavo Teodo- pasaulyje plečia jėga, klasta, 
ra Kuzienė, sekretoriavo Bru
no Gramont. Pirm. T. Kuzienė 
nuoširdžiai pasveikino susirin-

Juozo Kojelio laiškus, kuriuose | m e n o v i e n e t u Pasirodymais. Tos 

falsifikacijomis ir išdavystė
mis", rašo Pamataitis. Tarptau
tiniuose sporto žaidimuose jie 

kusius ir pasakė, kad minima n a u do ja nelegalias priemones 
lietuviams reikšminga Lietuvos. laimėjimama pasiekti. Jis siū-
atkūrimo diena — vasario 16. j l o boikotuoti olipinius žaidimus 

ne vien dėl agresijos Afganista
ne, ne vien dėl kitų tarptautinių 
nusikaltimų, bet ir dėl to, kad 

26 d. Saulių namuose. Nepa 
mirštąs buvo ir kuopos laivo li
kimo klausimas bei aptartos to
limesnės kuopos jūrinės progra-

Operos chore ir padeda jai at-ifių ir maldų novena prasidės m o s ^^y™0 » l * j l * ' . i r j g 
ūkti įvairių darbų. Šiame sezo-ikovo 10 d. ir tęsis iki 19 d J h n t i n o s f o r m o s - I š k n ° .*? * " * 
ne ji Lietuvių Operos meninei j (7 vai. rytais), Marijonų koply-' ^ į ^ ^ ^ ^ ^ f 3 ^ 
veiklai paremti įteikė 500 dol.' čioje, prie "Draugo". Norintieji 
auką. Už šią didžią ir labai šioje novenoje dalyvauti ir įsi-
reikalingą finansinę paramą, 
Lietuvių Operos vienetas taria 
jai nuoširdžiausią lietuvišką 
ačiū. (pr.) 

X Lietinių Operos statomų veika
lų Csrminos Bonuos ir Pajacų operos 
spektakliai įvyksta bal. 19 d., 8 vai. 
•ak., bal. 20 d., 3 vai. popiet ir bal. 
26 d., 8 vai. vak., Marijos mokyklos 
salėje Dirigentas — A. Vasalus, re-
Zisorius —• D. HlcksL Dainuoja: so
listai — Gina Capkausldene, M. Monv 
kJeni, C Kogut, S. Baras, A. Brazis, 
A. Grigas, P. Gudas, J. Savrlmas, L. 
Stukas ir Operos choras. Balete da
lyvauja 40 Sok6jų. Choreografija yra 
V. Karasaite* ir J. Puodžiūno. 

Bilietai gaunami Vaznsllų prekybo
je 2501 W. 71 st St, Chicago, Ui. 
60629. Tel.: 471-1424. Bilietų kainos: 

jungti su savomis intencijomis, 
kviečiami nedelsiant kreiptis: 
Marian Fathers, 6336 So. Kil 

klausimas, siekiant kuopoje kuo 
didesnio skaičiaus uniformuotų 
narių. 

Iš atliktinų darbų nutarta va
sario 9-10 d. su kuopos vėliava 

bourn Ave.. Chicago, ffi. 60629.! dalyvauti Altos rengiamo Va- Į p a a a i k t i t o s e pareigose ateinan-
( p r . ) ! 3 * " 0 ^ s 1 0 3 minėjimo pamal- Į č i a i g m e t a i s 

caisų. Pranešimus padarė v i s i i J i padeklamavo keletą eilėraš-
valdybos nariai: J. Zimkus, A.įč iu> atitinkamų tai dienai. 
Ramonis, A. Brinas, J. Šidlaus- Pagrindinis kalbėtojas buvo 
kas ir A. Galeckas. Valdyba tu- Į dr. Jonas Valaitis. Jis trumpai Į dali varžybų planuoja pravesti 
rėjo 7 posėdžius, minėjo Moti- apžvelgė dėtas pastangas Lie- okupuotose Pabaltijo valstybe-
nos dieną, suruošė vieną gegu- tuvai atgauti laisvę. Vincentas Į se- Tuo būdu jie siekia faktiš-
žinę, metinį banketą ir du klubo Samaška parodė įdomių filmų. Į ko aneksijos pripažinimo. J . 
narių susirinkimus. Iš pereitais. Prekybos rūmų reikalais kai- Kojelis primena Ribbentropo-
metais suruoštų pramogų klu- bėjo, vykdomasis vicepirminin-
bo kasa praturtėjo 1070 dol.įkas Juozas Bacevičius, Bruno 
1979 metais lietuviškai veiklai Į Klemka, dr. F . Kaunas ir kiti. 
iš klubo kasos buvo paskirta Į Pirm. T. Kuzienė supažindino 
1450 dol. šalpos, iš kurios 1000 su Prekybos rūmų 1980 metų 
dol LKB kronikai išleisti ir 450 
doL kitai šalpai. Pranešimus 
dar padarė sergančiųjų lanky
tojas P. Padvalskis, aplankęs 21 
ligonį, ir vyr. šeimininkė J. Stul
gienė, labai darbšti šio klubo 
narė, po pranešimo atsisakiusi 

Molotovo pakto 40 m. sukaktį ir 
priekaištauja Vakarų pasauliui 
už "patogų" tos sukakties pa
miršimą. Sovietai tą paktą te
belaiko galiojančiu, nes tebe-

( 
x Užsieninio vyno ir sūrio 

ragavimo vakaronė šį penkta
dienį, 7 v. v. Jaunimo centro 
kavinėje. Pelnas Jaunimo cent
rui. Visi kviečiami dalyvauti. 

(pr.) 
X Povilas Norkevičius, Livo-

dose ir akademijoje, taip pat 
talkininkauti Cicero jūrų šau
lių "Klaipėdos" kuopai lietuviš
kos vėliavos iškėlime prie Ci
cero rotušės. 

Revizijos komisijos praneši
mą padarė VI. Palmlionis. Klu
bas per pr. metus turėjo paja
mų 4126 dol., išlaidų 2907 dol. 

valdyba: Teodora Kuzienė - ffl f . „ J ^ Į , M ^ . mm. 
pirm., Bruno Gramont - sekre- ^ ^ ^ ^ 
tonus, Charles Macke. John G. „„_ „ , K „ „ „ , - - ~ . T . 
_, _ _ . . » » , , . mis, ryšium su dabartiniais įvy-
Evans, Jr., Julius R. Kuzas — , • - , • T> J. • V . 

. . ' . ; . . . . . „ _ ikiais pasaulyTe. Be to, turėjo 
vicepirmininkai ir Adotfas Ba-- ra^ti r a š i n 1 < K o k i o s ^ 
hunas - _ iždininkas. Prašymus Į m o g ^ ^ AnaXk^ J o 8 3 . m e 
padavė jstoti naujais nariais 
Christine Austin Susirinkimas praėjo jaukia 
nuotaika. B. Klemka ir Van
da Kaidaitienė visus pavaišino. 

Stasys Patlaba 

LIETUVIS ATSTOVAUJA 
MOKYKLA 

Vitas Laniauskas, gyvenąs 

ir pelno 1218 dol. Visus prane-
Baigiant posėdį, pasidžiaug- šimus susirinkimas priėmė plo

ta 1978—1979 m. kadencijos jimais. Dėl valdybos pranešimų 
nia, Mich., prie prenumeratos į Gen. T. Daukanto jūrų šaulių' į§ galės buvo pasigesta paramos I Ciceroje, lankąs Fenwicko gim 
mokesčio pridėjo 10 dolerių au- Į kuopos valdybos atliktais dar- lituanistiniam švietimui bei lie-1 naziją Oak Parke, buvo vienui 
ką. I bais ir, žvelgiant į ateitį, pasi-1 tuviškai kultūrinei veiklai. j telis mokinys iš šios gimnazi 

X Svečiai iš Vokietijos. Ko- i O^žta remti naujų kuopos vai- j Valdybos rinkimų punkte su- \ jos, išrinktas reprezentuoti Fen-
vo 16 d., 3 vai. popiet Jaunimo I domųjų organų pastangas dar 
centre koncertuos fleitistas Pe- daugiau plėsti ir stiprinti jūrų 

^ ^ L Z i 1 7 - 5 0 , . , ! 1 ^ 5 0 . , f I ^ 5 ? I t r a s O0™" ^ pianistė Raminta ^ U v e i k l a Chicagoje 

8irinkimas prašė tą pačią valdy-jwicką Springfielde "Century 

».50; balkone — $15 50, $11,50 ir 
$7 50 PaStu bilietus galima užsisa
kyti pasinaudojant ir Sia atkarpa: 

Prašau prisiųsti bil. po 

do! spekt. 

Pralau prisiųsti bil. po 

doL spekt. 

Vardas Ir 

Lampsatytė, Bilietai Vaznelių' Siame Gen. T. Daukanto jūrų 
prekyboje. Visi kviečiami (pr.) 

X lietuvių Dailės instituto 

Adresas 

Telefonas 

čekius prašome iiraJyti: Llthuaaiao 
Opcn OK, Ine. ir siųsti tiesiog su 
Urna užsakymu Vaznelių krautuves ad-
raau (ak) 

(pr.). 

šaulių kuopos valdybos posėdy
je dalyvavo ir diskusijose akty
viai reiškėsi jūrų šauliai J. Uta-

kfirmių paroda dar vyksta čiur- TZi v . Zinkus, C. Vidžius, P. 
Uonio Galerijoje-Jaunimo cent- į Maleta, A. Martinkus, M. Maka
re, Chicagoje. Lankyti galima į vyti8i E . Holtzas, N. Martinkus 
kasdien nuo 7—9 v. v. ir sa- įr K. Pumputis. Po posėdžio su-
vaitgaliais nuo 10 v. r.—9 v. v. 
Paroda uždaroma kovo 2 d.. 
8 v. v. (pr.) 

X Už a a. i. Augustaitytę -
Vaičiūnienę, šeštųjų mirties 
metinių proga, šv. Mišios bus 
laikomos Švč. Mergelės Gimi-

sirinkusieji buvo šeimininkų pa
vaišinti, už ką jiems nuoširdus 
ačiū. J. ft. 

TAURAGIŠKIŲ METINIS 
SUSIRINKIMAS 

Tauragiškių klubas, vienas 
į mo lietuvių parapijos šventovėje : tarp veikliųjų lietuviškų drau-
! Marquette Parke vasario mėn. \ gijų Chicagoj, sąrašuose turi 
' 28 dieną, ketvirtadienį, 7 vai. apie 200 aktyvių narių. Į šį že-
; 30 min. rytą. (pr.) Į maičių klubą dėl jo gyvos pra-

i*i^\ Wrr,—' 

šimtmetyje". Dar buvo atsi
žvelgta į mokinio aktyvumą, pa
vyzdingumą ir kt. 

Vitas ketvirti metai priklau
so Fenwicko iškalbos ir debatų 
klubui šiais metais iš visų Chi
cagos ir priemiesčių gimnazijų 
iškalbos varžybose jis yra su
rinkęs daugiausia taškų, laimė
jęs pirmąją vietą ir trofėją su 
teise reprezentuoti Fenwicką iš
kalbos varžybose Bostone ge
gužės mėn, "Catholio Natio-
nals". 

Šioje srityje jam daug pade
da šios srities žinovai, moky
tojai: dr. D. Ryan ir A. Arllia-
no. Kar. 

programos organizatoriai, susi
žavėję lietuvių šokiais, kuriuos 
jie jau buvo matę, norėjo, kad 
lietuviai, nors dabar ir neturi 
diplomatinės tarnybos Urugva
juje, dalyvautų toje programo
je. Pradžioje Urugvajaus val
džia buvo uždraudusi tą pasi: 
rodymą, nes Lietuva, pagal jų 
nuomonę, priklauso sovietiniam 
blokui Reikalą išaiškinus už
draudimas buvo atšauktas. Ka
lėdų naktį pirmą vai. lietuvių 
sveikinimus perdavė Gvidas Ma-
čianskas, U. L Kultūros klubo 
pirmininkas. Meninę dalį atli
ko "Ąžuolynas" su dailiu šokiu 
"Skepetinis". Tai buvo dar vie
nas lietuvių laimėjimas Urugva-

VOKIETIJOJE 
— Vasario 16 dienos proga 

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

Gen. T. Daukanto Jūrvi saulių kuopos 1978-1979 m. vadovai po posėdžio, 
kaires stovi: J. Utara. A. Martinkus. K. Pumputis. Vidžius. /ItVO.S -
A. MajUrJnu. E. Holtzas,; sAdi- M. Mafcsvyia, fjacn* pir-n_ E v*r.2iariG- S 
fc&s. H. Marttettmfe ir A. Hotaien*. *rt»r i». Mattttos 
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| Argentinos ŽIBUČIŲ ir Urugvajaus 
I ĄŽUOLYNO 
| ATSISVEIKINIMO KONCERTAS 

bus ši trečiadieni, vasario 27 d., 7 vai. vak. 
J A U N I M O C E N T R O S A . L E J E 

| Bus [domu išgirsti dainas ir pamatyti tautinius 
| šokius visiems, kurie nematė, ir tiems, kurie koncerte 

• | | jau dalyvavo. Bilietai S5.00. Gaunami prie įėjimo. 
V I S I K V I E Č I A M I . 
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