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Istorijos klastojimas 
V. Kancevičius duoda pilną 

prasimanymu ir falsifikacijų re
portažą Švyturio žurnale, 1979, 
nr. 12 1 18, straipsny "Žlugimo 
išvakarėse". Jis nenurodo archy
viniu šaltiniu ir tikrenybė ten 
pat yra sujaukta su prasimany
mais, kad reikėtų visos studijos 
tiems dalykams patikrinti ir ati
taisyti. Jis mėgsta remtis mirusiu 
žmonių liudijimais, kurie nebe
galės tų mėly paneigti. Ta i tipin
gas sovietinis istorijos klastoji
mas saviems tikslams. Mat, auto
rius stengiasi įrodyti, kad Balti
jos valstybių diplomatai ir kariai 
labai buvę veiklūs ir ruošėsi pa
sipriešinti sovietų okupacijai. De-

kiečių globa nebebuvo įmanoma. 
Patys vokiečiai 1939 m. rugsėjo 
28 d. slaptu susitarimu pavedė 
Lietuvą sovietams, tad jokiu bū
du negalėjo Berlyne pažadėti, 
kad paims Lietuvą "globoti" 1940 
m. rugsėjo mėn. (nr. 14, p. 13— 
14). Šis prasimanymas padarytas 
todėl, kad pateisintų sovietinę 
Baltijos valstybių okupaciją 1940 
m. birželio 15—17 d., — matote, 
jie pasiskubino ir pralenkė vokie
čius. 

Ir dar vieną aiškų istorijos 
klastojimą daro .V. Kancevičius 
taip rašydamas: „Birželio 15 d., 
priešingai A. Smetonos norams 
ir valiai, buvo priimtas vyriau 

<ja, taip nebuvo — visi bijojo su-1 sybės nutarimas, kad vyriausybė 
kiršinti sovietus, todėl nieko ne-j neturi krašto apleisti ir pasitrauk-
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darė. Yra grynas melas, panau
dotas pretekstu ir ul t imatumams, 
kad "užsienio reikalų ministru su
sitarimu dėl karinių kontaktų ka
rinė sąjunga, egzistavusi tik tarp 
Estijos ir Latvijos, buvo paversta 
karine sąąunga tarp Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos" (nr. 15, p. 17). 
Visi gerai žinome, kad tokios ka
rinės sąjungos nebuvo. 

Nėra jokios logikos prileisti, kad 
prez. Smetona 1940 m. vasario 
pabaigoje per A. Povilaitį būtų 
teiravęsis Berlyne, ar nesutiktų 
Vokietija "paimti Lietuvą "į savo 
•protektoratą ar į kitokią (politinę 
globą". Mes gerai žinome, kad 
prez. Smetona ir vyriausybė 1939 
m. rugsėjo mėn. baidėsi vokiečių 

t i į užsienį. Tokiu nutarimu bu
vo anuliuoti visi ankstesni mi 
nistrų kabineto ir vyriausybės gy 
nybos tarybos nutarimai dėl ka 
riuomenės veiksmų prieš TSRS 
įgulas ir dėl vyriausybės evakaci-1 
jos" (nr. 16, p. 20) . 

Niekur to posėdžio dalyvių at- į 
siminimuose nerandame mini-! 
ma, kad toks nutarimas būtų bu- j 
vęs padarytas. Atsiklaustas dar i 

Rodezijos parlamento rinkimuose stipriai pasirodė Robert fcfagabe, ŽANU 
partijos (Zimbabwe African National Union) vadas, kurį palaiko Maskva. 

AMERIKA PARIMĘ 
ARABŲ REZOLIUCIJA 

Pirmą kartą balsavę prieš žydu sodybas 
New Yorkas. — Jungtinių j Libijos diktatorius pulk. Kad-

gyvas vienas to posėdžio dalyvis, j Tautų Saugumo taryba, sukvie-\ dafi jau pareiškė Reuterio agen-
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— Federalinis investigacijų 
biuras — FBI atidengė, k a d jis 
jau daug metų naudojosi sovie
tų šnipo paslaugomis. Išaiški
nus KGB pulkininką Rudolf 
Herman jis pažadėjo teikt i ir 
teikė žinias apie sovietų šnipų 
veiklą Jungtinėse Tautose. 

— Kovo 3 d. Izraelio lėktuvų 
bendrovė F i Al atidarė komerci
nę oro liniją Tel Avivas — Kai
ras. 

— Kambodijoje Raudonųjų 
kmerų partizanai puolė vietna
miečių statomą per upę tiltą, 
mūšiai t ruko 4 valandas. 

— Irano dvasinis ir valstybi
nis vadas ajatola Khomeinis išė
jo iš ligoninės po 4 savaičių gy
dymo. Jis pasakė, paskirsiąs 
savo paskutines gyvenimo valan
das iraniečių tarnybai. 

— Irane buvo atnaujinti dar
bai Bandar Khomeini mieste. 
Čia Japonijos Mitsui bendrovė 
stato naftos chemikalų įmonę, 
kuri kainuos 3 bil. dol. 

Sovietai slepia 
savo nuostolius 

Kandahare puolė žmonių pilną mečetę 
Kabulas. — Vakarų spauda, ganų kariuomenės divizijos š ta-

paskelbė apie sovietų puolimą 
Afganistane, Kandaharo mie
ste, kur helikopteriai ir artileri
ja apšaudė musulmonų mečetę. 
Cia buvo susirinkę keli tūkstan-

i čiai tikinčiųjų pasimelsti už 
anksčiau žuvusius sukilėlius. 
Puolime žuvo apie 50 žmonių. 

Associated Press žiniomis, 
praėjusią savaitę Kabule buvo 

bą, žuvo 30 afganų. 
Sovietų komunistų part i jos 

agitatoriams įsakyta aiškinti, 
jog Afganistane sovietų kariuo
menė nesikiša į kovas, todėl ne
turi jokių nuostolių, tačiau ži
nios apie žuvusius pasiekia ne 
tik artimuosius. Žiniomis iš oku
puotos Lietuvos, jau ir čia pasi
rodė kariuomenės kars ta i su 

suimta mažiausiai 500 afganų i žuvusių Afganistane lietuvių 
inteligentų: mokytojų, valdinin
kų, musulmonų dvasiškių. J ie 
įtariami maišto organizavimu. 
Suimtųjų ta rpe daug šijitų sek
tos muslmonų. Kai kurie jų kan
kinami prisipažinę, kad jie — 
užsienio agentai. 

Pakistanas paskelbė, kad so
vietų žvalgybos lėktuvas šeš
tadienį buvo įsibrovęs į Pakis
tano erdvę. Tuoj pakilo Pakis
tano naikintuvai ir sovietų lėk-— Azijos žvalgybos įstaigos 

Vietnamas gavo iš tuvą išvijo. Teherano radijas 

Juozas Audėnas, kategoriškai pa
reiškė, kad toks nutarimas nebu
vo padarytas ir mes žinome, kad 
niekas tokio net nepasiūlė. Ran
dame atsiminimuose paminėta, 

teigia, kad 
Sovietų Sąjungos nuodingų du
jų, kuriomis aprūpinti vietna
miečių kariuomenės daliniai 

kos užimtose arabų žemėse, pri
ėmė rezoliuciją, kuri smerkia 
žydų sodybų steigimą okupuo-

paskelbė, kad sovietų lėktuvai 
keliskart buvo įskridę į I rano 
erdvę. Pasienio sargybos lėk
tuvus apšaudė. Praėjusią sa
vaitę siena buvo pažeista t r i s 
kartus ne t ik rusų Mig lėktuvų. 

kad anksti rytą min. pirm. A. I tose žemėse. Skunde buvo nuro 
Merkys dalijęs vyriausybės na- į dyta, kad Izraelis ėmė vis spar 

pasiūlytos gynybinės sutarties į riams po tūkstantį dolerių „ke- į čiau kolonizuoti Palestinos teri-
tarp Vokietijos ir Lietuvos. 1940 į lionpinigių" kas jais nepasi-
m. vasario mėn. jau buvo Lietu- Į naudojo, tai vėliau sugrąžino, 
voje sovietų įgulos, tad jokia vo-' (ELT\A) 

Prezidento Tito 
sveikata silpnėja 

Laukiama bandymu Jugoslaviją skaldyti 
Belgradas. — Jugoslavijos , vos satelitų orbitą. Jie pagy- ; tu. J is prisidėjo prie 14 Saugu-' zaciją 

prezidento Tito sveikata, pagal Į vinsią savo ardomąjį darbą po rno tarybos narių, kurie pasmer-
sekmadienį paskelbtą gydytojų ! Tito mirties. | kė sodybų steigimą, reikalavo I 

sta. reikalaujant Marokui ir Jor- į turai, kad jis pasirengęs tartis 
danui, svarstyt i Izraelio politi- j su JAV vyriausybe dėl Pales-1 prie Kinijos sienos. 

tinos. Jo nuomone, yra tik du i — Egipto gynybos ministeris 
keliai: pasiduoti Izraeliui arba į gen. Kamai Hassan Ali pareis-
tęsti kovą dėl palestiniečių tei- \ kė spaudai, kad prezidentas l*t ir helikopterių 
sių. J is pasiūlė palikti arabų Carteris balandžio mėn. susitiks 
žemėse tik tuos žydus, kurie čia ; su prezidentu Sadatu i r Izrelio 
nuo seno gyveno, o visi nauji | premjeru Beginu ta r t i s dėl pa

lestiniečių teisių Palestinoje. torijas ir sustiprino represijas i migrantai turėtų išsikelti, grįž-
prieš vietinius gyventojus, šeš- ti į kraštus, iš kurių jie atvyko, 
tadienį Saugumo taryba patvir- ' Prancūzijos prezidentas Gis-
tino rezoliuciją, pasmerkė Izrae- card d'Estaing išvyko į ilgesnę 
lį, kurio vyriausybė neleido He- kelionę, kurioje jis aplankys še-
brono merui atvykti į New Yor- ' šias valstybes Viduriniuose Ry
ko Smerkiama žydų politika; tuose. Pirmoje sustojimo vie-
pakeisti okupuotų žemių demo- į toje Kuvaite — prezidentas 
grafiją ir institucinę struktūrą 

Pakistano užsienio reikalų mi
nisterija dėl sienos peržengimo 
įteikė Maskvai griežtą pro
testą. 

— Salvadore žuvo d a r 5 as
menys, laikomi politinio teroriz
mo aukomis. 

Kubos prezidentas Fidel 
Castro ragino kubiečius didinti 
pastangas laiku nuimti cukraus 

Kinijos spauda kritikavo 
"neutralaus Afganistano" pla
nus. Jie nepraktiški, neįgyven
dinami, rašo kinų "Liaudies 
dienraštis", nes t ik patys af
ganai gali tvarkyt i savo reika-

kūnais. 
JAV žvalgybos įstaigų spėlio

jimais, iki vasario mėn. pabaigos 
sovietų kariuomenė Afganistane 
prarado apie 1,500 žuvusiais i r 
3,500 sužeistais. Sakoma, k a d 
žuvusių ir sužeistų skaičius sie
kia 500 per savaitę. Afganai 
miestuose ir kaimuose griebiasi 
net musulmonams draudžiamų 
metodų. Koranas įsako gerbti 
svečius, tačiau pasitaikė, kad 
afganai pasikviečia rusus į ba
lių ir tada juos nužudo. Tai ro
do afganų neapykantą okupan
tams. 

Sen. E, Kennedy 
turi laimėti 

Bostonas. — Šiandien Massa-
chusetts valstijoje vyksta pirmi
niai rinkimai, kurie labai svar
būs dviem kandidatam: demo
kratui sen. Kennedžiui ir res
publikonui George Busti. Abiem 
reikia nugalėti savo konkuren
tus, jei nori gauti savo parti jų 
nominaciją. Eksper ta i sako, kad 
sen. Kennedy turi gauti užtik
rintą laimėjimą prieš prez. Car-
terį, mažiausia 60 nuoš. balsų. 
Jei jis ir gautų balsų daugiau 

pareiškimą, dar susilpnėjo. Ti
to, 87 metų, prieš t r i s savaites 
neteko vienos kojos, kurioje bu
vo įsimetusi gangrena. Kompli
kacijos palietė jo inkstus , prisi
dėjo plaučių uždegimas ir su

laikyti sugyvenimą. Sovietų į f ėdi spaudęs Washingtoną. kad 

derlių, šiemet cukraus nendrių Į ius_ Sovietai turi ištraukti savo 
| buvo raginamas spausti Izraelį, I laukus užpuolė įvairūs kenkė- j kareivius iš Afganistano, tačiau 

Įdomu, kad pirmą kartą prieš: kad t as greičiau pasitrauktų iš į jai. Derlius turi būtį užbaigtas j Kremliaus vadai tokių intencijų 
I Izraelį balsavo ir JAV ambasa- i arabų žemių. Manoma, kad ara- j iki gegužės 1 d. Į neturi. Brežnevas kalba apie 
Į dorius Donald Mc Henry, nese- bai spaus Prancūziją pripažinti į _ Indijos Assamo provincijo- į tarptautines garantijas, lyg kas I už Carterį, mažesnis nuošimtis 
ir iai grįžęs iš Viduriniųjų Ry- ] Palestinos Laisvinimo organi-1 ie yra naftos šaltinių, kurie duo- į nors kitas, o ne jis pats, būtų i būtų priimtas kaip praiaimėji-

da Indijai apie 20 nuoš. jos su- pasiuntęs kariuomenę į Afganis-j mas. 
naudojamos naftos. Provincijo- taną, rašo kinų dienraštis. Pastebėta, kad daug sen. Ken-
je prasidėję streikai sumažino 2 į n į o m i s i § Pakistano, afga-įnedžio liberalų rėmėjų nuėjo į 
naftos gamybą. Streikuoto jai n a į s u k i l ė l i a i p u o l ė p^ronta už-! gubernatoriaus Edmund Brown 
reikalauja, kad vyriausybė iš
tremtų iš Assamo apie milijoną 
bengalų, kurie atvažiavo ieškoti 

Ta rp tautinių mažumų: serbų, I panaikinti jau įsteigtas ir nebe 
kroatų, makedoniečių, montene- i steigti naujų, 
grų, slovėnų Tito sugebėjo iš-, Izraelis jau prieš tarybos po 

Leis JT komisijai 
susitikti įkaitus 

Teheranas. - Irano revoliuci-
agentams ir j ; draugams gali' jis neprisidėtų prie rezoliucijos. Į nėteryba nusprendė leisti Jung-j d a r b o 

pavykti atgaivinti senus nesuta- nes ji esanti vienašališka ir ne- | * • ! T a * * J O P « » * V ^ f ^ j - Pešavaro mieste, Pakis tane 
silpnėjo širdis, š i s silpnėjimas1 „ m u s . Kremliaus vadams ge- teisinga. Ambasadorius McDo-Į su '^^fįf* jH****" **?**£*" Įž*!** W j afganų sukilėlių 
ir paskatino gydytojus Ljublja-į r iausiai patiktų suskaldyti Jugo- nald paaiškino, kad Amerika". lai, kurie laiko įkaitus, nori ko-; ? r u p i ų k o n i e r enc i j a . tačiau ne-
nos ligoninėje paskelbti, kad pa- I s l a v i i a i atskiras taut ines res- laiko žvdų sodybas Vakariniame ! misiją panaudoti pnes Amerisą., p a v y k o į t e ig t i vieningos va-

publikas. kurios visos priklau-' krante ' i r Gazos pakraštyje nele-j įkaitai turėtų liudyti, kaip Amen- d o v y b ė g 
svtų nuo Maskvos. ] galiomis, laužančiomis tarptauti-j kos diplomatai ir CIA prisidėjo 

Pasaulio Bankas p ^ ^ į ^ J ^ T ^ ^ U l ^ , . . . . . . ,TT_ dybos kenkia tautos sutarčiai, 
jog Jugoslavijai šiais metais 
skiriama 350 mil. dol. kreditų. 

tvanką netoli Kabulo — Jalala- j P^sę. Kampanijoje po visą val-
Čia žuvo 10 so- į stiją važinėja 26 sen. Kenne-

Sakoma, kad 

dėtis pablogėjo, tač iau intensy
viai tęsiami medicinos veiks
mai. 

Neoficialūs vyriausybės sluo
ksniai atidengė, j o g prezidentui 
mirus, jo kūnas vieną dieną bus 
išstatytas Ljubljanoje, po to 
traukiniu bus vežamas į Belgra
dą. Didesniose s to tyse trauki
nys sustos ir apylinkės žmonės 
galės atsisveikinti su ilgamečiu 
Jugoslavijos vadu, kuris tapo 
nacionalinių mažumų vienybės 
simboliu. 

Vyriausybė paskelbė, kad so
vietų prezidentas Brežnevas at
siuntė kelis r a š t u s : prezidentui 
Tito sveikatos linkėjimus ir jo 
pareigas einančiam Plazarui Ko-
lisevskiui raš tą apie ta rp taut i 
nius įvykius ir padėtį Afganis
tane. 

Jugoslavijos padėties anali
zuotojai mano, k a d sovietai, po 
Tito mirties, p radės Jugoslavi
jos skaldymo politiką. Tarp 
valstybės tautybių y ra tradici
nių prieštaravimų ir nemažai 
neapykantos. J ą Maskva ban
dys išnaudoti. Kijeve. Pragoję ir 
Maskvoje laikomi Jugoslavijos 
vyriausybės priešai, vadinami 
"kominformistai". kurie siekia 
Jugoslavijos sugrįžimo į Mask-

bado vieškelio. 
vietų kareivių, nežiūrint sovie
tų helikopterių paramos už
tvankos gynėjams. Sukilėliai 
pasitraukė, pasiimdami žuvusių 
sovietų kareivių ginklus. Sultan-
pur kaime sukilėliai užėmė af-

sudaro kliūtį teisingai, ilgai tai-
. , , . . , kai Viduriniuose Rytuose, 

kurių 87 mil. dol. t eks smul-
kiems žemės ūkiams pietinėje; Sakoma, kad JAV vyriausy-
Jugoslavijoje. Komunistinėje bėje buvo įtemptų debatų dėl re-
Jugoslavijoje nebuvo steigiami I zolmcijos parėmimo. Vieni vy-
"kolchozai". kurie žlugdo sovie- į sausybėje rėmė rezoliuciją ir jos 
tų ūkį. Apie 85 nuoš. dirbamos i efektą arabų šalims, kiti, dau-
žemės priklauso privatiems ūki-! P ™ susirišę su prezidento per-
ninkams. Ki ta dalis — valsty
bės ūkiai, vadinami "agrokom-
binatai". 

Žemės ūkiui pagelbės ir ne
seniai pasirašyta Jugoslavijos 
sutar t i s su Europos Rinka, dau
giau žemės ūkio produktų bus 
eksportuojama. Visa t a užsie
nio pagalba padės Jugoslavijai 
pergyventi Tito netekimą. 

— Japonijos žvejams prie Ikio 
salos pradėjus naikinti dolfinus. 
protestus ėmė siųsti viso pasau
lio gamtos draugijų nariai. Sa
koma, kad per savaitę sunaikin
ta daugiau 1,000 dolfinų. Japo
nijoje vienas amerikietis supiau-1 jas Kybartų bažnyčioje. 

rinkimo kampanija, prieštara
vo, kad rezoliucijos parėmimas 
pakenks prezidentui Carteriui 
i inkimuose. 

Mirė a. a. kunigas 
Virgilijus Jaugelis 

Mus tik ką pasiekė žinia, kad 
praėjusį sekmadienį Lietuvoje 
mirė Kybartų parapijos vikaras 
kunigas Virgilijus Jaugelis. Ku
nigo Jaugelio vardas buvo pla
čiai žinomas ne tik Lietuvoje, 
bet ir užsienyje. Prieš keletą 
m "tų užsienio spauda plačiai ra-

apie jo iškilmingas primici-

Irano prokuroras paskelbė, kad 
buvo sušaudyti septyni iranie-
niečiai, kurie žudė revoliucijos 
veikėjus. Du nuteistieji buvo pa
rodyti valstybinėje televizijoje ir 
viešai prisipažino. 

Irano centrinio banko direkto
rius Rėza Nowbari pareiškė, kad 
Irano pinigų užšaldymas Ame
rikos bankuose Iranui nepakenkė, 
daugiau nukentės Amerikos ban
kai. Jis pridėjo, kad bus sumažin
ti eksportuojamos naftos kiekiai. 
Jis norėtu geriau matyti Irano naf
tą žemėje, negu pinigus bankuo
se. 

Teroristai grasina 
susprogdinti ambasadą 

Bogota. — Komunistai, kurie 
laiko užėmę Domininkony am-

Laivu pasikalbėjimas 
Washingtonas. — Pentagono) 

žiniomis, JAV lėktuvnešį "Ni-
mitz" Indijos vandenyne nuo
lat sekioja sovietų šnipinėjimo 
laivas "Peleng". Olimpinių žie
mos žaidimų metu didelė daugu
ma lėktuvnešio įgulos, kurioje 
yra 5,300 karių, stebėjo ledo ritu
lio rungtynes tarp JAV ir Sovietų 
Sąjungos komandų. Kaip pasako
ja ryšių karininkas Įeit James 
Kudla, po rungtynių "Nimitz" ra 
dijo karininkas pasiuntė sovietų 
laivui radijo signalą: "Olimpinis 
ledo ritulys: Amerika — 4, Sovie
tų Sąjunga — 3". I tai sovietų 
laivas tuoj atsakė: "Sveikiname". 

Pasikalbėjimai tarp laivų labai 
reti. Prieš kelis mėnesius sovietu 
šnipinėjimo laivas paklausęs: 
"Kur yra "Kitty Hawk"? (kitas 

basadą Kolumbijoje, pagrasino Į JĄV lėktuvnešis). Amerikiečiai 
teisingumo ministeriui Hugo Es- j atsakę: "Kitty Hawk yra miestas 
cobar susprogdinti pastatus ir žū- į Siaurinei Karolinoj", 
ti kartu su įkaitais, kurių tarpe 

. / yra 16 ambasadorių, jų tarpe A-j Kolumbijos vyriausybei artimi 
merikos Diego Asencio. Panamos į sluoksniai tvirtina, kad Kolumbi-

Velio-'v-yriausvbė pasiūlė teroristams j j a sutiks patenkinti teroristų rei-
stė japonų žvejų tinklą. Žvejai I nio kunigo Virgilijaus Jaugelio j ^l0bą. Sakoma, kad teroristai rei- j kalavimus: kalinius paleisti, duo-
tvirtina. kad dolfinai sunaikina! laidotuvės įvyks ketvirtadienį Į kalauja lėktuvo, kuriuo jie kar- ti jiems 50 mil. dol. ir paskelbti 
žmonėms reikalingą žuvį. į Kybartuose. j tu s u įkaitais skristų į Venecuelą. | revoliucionierių manifestą. 

Lordas Carrington, Britanijos užsie
nio reikalų ministeris, pasiūlė išspręs
ti Afganistano sukeltą taptautinę kri
zę visų Šalių neutralumo garantijo
mis. Afganistanas taptų lyg Austri 
ja, kurios neutralumą 
"keturi didieji". 

džio šeimo3 nariai, 
jo kampanijos fondas jau turi 
600,000 dol. deficitą. Jei j is ne
kaip pasirodys savo "namuose", 
jo viltys visai sumažės. 

Buvęs peradentas Fordas 
pareiškė sekmadienį, kad jis 
taptų kandidatu, jei platūs res
publikonų partijos sluoksniai jo 
reikalautų. Jo nuomone. Ronal
das Reaganas negalės sumušti 
demokratų kandidato. 

Komentatoriai laiko George 
Bush panašiausiu kandidatu į 
Geraldą Fordą. Jie abu atsto
vauja daugiau vidurio respubli
konams, kada Reaganas atsto
vauja dešiniam parti jos spar
nui, konservatoriams. 

Reaganas atrėžė Fordui, sa
kydamas, kad j is kelikart lai
mėjo Kalifornijos gubernato
riaus vietą, nors toje valstijo
je demokratų yra dvigubai dau
giau, negu registruotų respubli
konų. Be to, jis savo konkuren
tą pralenkė visu milijonu balsų. 

KALENDORIUS 

Kovo 4 d.: Kazimieras, Alicija, 
Ginutis, Daina. 

Kovo 5 d.: Teofilis, Gerasima, 
Vydotas, Giedrė. 

Saulė teka 6:23, leidžiasi 5:43. 

ORAS 

Debesuota, laukiama kritulių, 
garantavo I temperatūra dieną 34 1., naktį 

125 1. 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 
G&rfield Blvd., Chicago, DL 60636 

KAULŲ MINKŠT£JIMO IŠVENGIMAS 
Sulaukus 40 metų amžiaus, 

kiekvieno žmogaus kaulai 
ima tirpti ir minkštėti 

S Prof. Thomas G. Skillman, M.D. 
Visų vyrų, dar labiau moterų, 

kaulai ima nuolat tirpti pagal 
jų amžių. Kaulo išorė lieka nepa
kitusi. Tik kaulo vidus - jo vidu
je kaulinė dalis ir vidinis kaulo 
pakraštys ima plonėti dėl nyki
mo kaule esamų kalkių. Minkšti 
kaulai gydytojų vadinami osteo 
porosis. Tai išpurėję — ne taip 
standrūs kaulai kaip normaliai, 
kad jie būna. Daugelis priežas-
čiu sukelia kaulų minkštėjimą. 
Įvairios ligos tirpina kaulinę kau
lo medižgą — tada duotame kau
lo kiekyje ima mažiau rastis kau
linės medžiagos negu normaliai 
jos būna pas žmogų, dar esulau-
kusį 40 metų amžiaus. Kaulas su
sideda iš svarbiausia dvejopos 
medžiagos: kaulinės ir minkštos 
— mėsinės kaulo daliu. 

Lengvesniam minkšto kaulo 
sudėties supratimui persistatyki-
me kaulą kaip skylėtą šveicariš
ką sūrį, — tik su didesn-
mis skylėmis nei normalus švei
cariškas sūris kad jų turi. 

Nė vienas neužmirškim, kad 
turėt minkštus kaulus, ar juos tu
rėt normalius yra didelis skirtu
mas. Mat, savo viduje suminkš
tėję kaulai nepajėgia mechaniš
kai atlaikyti kūno svorį — tuo bū 
du padidėja galimybė minkš
tiems kaulams lūžti. 

go patiriama ir be laiko akis am
žiams užmerkiama. Mat, kaulai 
dažniausiai suminkštėja gerokai 
pagyvenus. Tokiems kaului lū
žus reikia ilgai lovoje gulėti. Ta
da tokiems pagyvenusiems ir il
gai lovoje gulintiems neišvengia
mai prisideda plaučių uždegimas 
ir galutinai pribaigia minkšta-
kaulį. 

Aišku, kad gana visiems mums 
okių nelaimių, Todėl ryžkir 
kartą nuodugniau susipažinti su 
kaulų suminkštėjimo išvengimo 
galimybėmis. 

Ir gydytojai kartais trukdo 
Prie minėto žmonių apsileidi

mo — nesirūpinimo kaulų su
minkštėjimo reikalais dar priside
da tūlų gydytojų įvairus nusitei
kimas kaulų suminkštėjimo iš
vengimo ir jo tvarkymo reikale. 
N e retai gydytojai gąsdina žmo
nes dėl moteriškųjų hormonų 
vartojimo minkštų kaulų tvarky
me, būk dėl vėžio baimės jie susi
laiko nuo minėtų hormonų pa
galbos, sergant minkštais kau
lais. Profesorius endokrinologas 
(vidaus sekrecijos liaukų veiki
m o žinovas) T h o m a s G. Skili-
man , dirbąs Ohio valstybiniame 
universitete (Columbus, Ohio) 
tvirtina, kad moteriškieji hormo
nai (estrogenai) yra geriausia 
priemonė apsisaugojimui nuo 
kaulų suminkštėjimo. O tokių 

tų amžiaus. Po tiek metų kaulų at 
sistatymas lieka ir toliau norma
lus, tik padidėja kaulų tirpimas. 
Ypač toks kaulų tirpimas padidė
ja moteriškėms. Kaulai ima tirp
ti greičiau ne visose kūno dalyse 
vienodai. Vieni kaulai ima tirpti 
sparčiau už kitus. Ypač smarkiai 
ima tirpti kaulai stuburo srityje, 
o daugiausia strėnose. Tada ima 
skaudėt strėnas. Neretai s t rėnų 
(lumber) slanksteliai susispau
džia, žmogus savo ūgiu sumąž-
ta ir pirmyn kūnas pasiduoda, 
nes priešakinės stuburo slankste
lių dalys susispaudžia daugiau. 
Kai žmogus sulaukia 80 metu, jo 
kūne kalciaus kiekis sumažėja iki 
pusės to kiekio, kurį jis turėjo 40 
metų amžiaus būdamas. 

Osteoporozėje suplonėja viduje 
kaulo esamos kaulinės pertvaros 
(trabeculae) ir kaulo žievinis 
sluoksnis (cortex). Kaule randa
si lygiai pusė (50 proc.) minera
lų, o kitą pusę sudaro kaulo rė
mai (matrix). Santykis t a rp mi
neralų ir rėminės medžiagos oste-
oporo2ėje būna normalus. Taip 
pat esti normalios kaulinės ce
lės, kaulo kristalai ir jų rėminė 
medžiaga, normalus kiekis krau-
juje (jo serume) kalciaus, fosfo
ro ir taip vadinamos alkaline 
phosphatase kiekiai. 

Kaip minėta, išorinė kaulo iš
vaizda osteoporozėje nesikeičia. 
Tik sumenksta kaulinės pertva
ros ir žievinis sluoksnis. Tad a su
menksta kaulo mechaninė jėga 
— atlaikymas sunkumų — svo
rio. Iš čia gaunas pavojus kaulo 
lūžimo. Galima sakyti, kad tada 
atsiranda osteoporozė, kada kau
las tiek struktūriškai suminkš
tėja, jog gaunasi pavojus 
kaului lūžti, visai nesant priedi-
nio kaulams spaudimo. 

Kaip minkiti kaulai reiškiasi 
Regulų netekusios, smulkaus su-

Sveikatos patarimus Lietuvio sodybos Chicagoje pažmonjo metu seka (iŠ 
k,): A. Martktkus, gaii. sesuo Ona Mikienė ir Jonas Jakūbaitis. 

Nuotr. M. Nagic 

Amerikietis profesorius apie knygą 
"Lithuanians in multi ethnic Chicago rr 

"Journal of Baltic Studies"i (efemerinės) dokumentacijos a-
1979 m., nr. 4, pp. 381-2 duoda! pie žmones, kurie daugiau besi-
Norman Lederer recenziją apie į rūpino ekonominiu išsilaikymu 
dr. D. Fainhauzo knygą "The 
Lithuanians ir Multi Ethnic Chi
cago until World War II", Chi
cago: Lithuanian Library Press a. 
Loyola Univ. Press, 1977. Pp. 
230, 20 dol. 

Recenzijos autorius — imigra
cijos žinovas, Ann Arbor, Mich., 
universiteto profesorius Norman 
Lederer, kaip matyti iš teksto, 
gerai susipažinęs su Marąuette 
Parku ir jo problemomis, rašo: 

"...Jeigu sektume praeities įvy
kius, šis Amerikos lietuvių susi 

negu istorinių patyrimų žymėji
mu. Fainhauzas atliko tikrai ge
rą darbą surasdamas informaci
jas iš archyvų ir privatinių rinki
niu, kuriuose jos atsidūrė. Tai ap
šviečiamoji (illuminating) dalis, 
nors anaiptol neišsemianti, Ame 
rikos lietuvių gyvenimo studija, 
ypač praturtinta daugeliu verti
mų iŠ etninės spaudos ir aibe 
nuotraukų, teikia įvairius aspek
tus iš Amerikos lietuvių fizinės 
egzistencijos mieste". 

Recenzentas, apžvelgęs knygos 
i - . .v , , i . „• u- • tunrų ir davęs ]os trumpą sant 
būrimas išnyks kelerių metų be-, , , . , . ^* 
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j anksto susitarus Redakcija už 
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gyje, ka ip išnyko kitos t au t inės 
kolonijos Chicagoje ir kitose ur-

rauką, kai kuriuos momentus y-į 
I patingai pabrėžia. 

kos visuomenėje." 
Anot recenzento, tokie indivi

dai , kaip Antanas Olšauskas, bu
vo sukūrę tikras mini — ekono
mines imperijas su sava spauda, 
bankais, automobilių, baldų, dra
bužių parduotuvėmis, savais ki
nais . Taip pat jis pabrėžia kny
goje iškeltą lietuvių dalyvavimą 
politiniame gyvenime ir jų pa
linkimą į kooperaciją. 

"Fainhauzo veikalas yra pui
kus (excellenf) bandymas su-

. . . . . T A - i r o . * 1 . . .Vidutiniam senosios kartos n,a, l r,ti rhiratros Amerikos lietu 
banistmese srityse JAV Rytuose t . ., Z ? - • .m. • • • ^ " P " vJucagos Aincn*w u c l u 

• -ir-j - J 1 T- J - I ^1 • Amerikos lietuviui Chicagoje ir 

Taip j au yra, buvo ir bus, kad 
apsileidėlis nesirūpina reikiamai 
savo sveikata. Panašiai elgiasi ir 
rusas ūkininkas — jis žegnojas riškais hormonais (Methyl testas-
tik perkūnui trenkus.O apsileidę- terone, 25 mg. tabletės, po vieną 
lis tik tada kreipiasi pas gydyto- rkasdien) . Moteriškieji hormonai 
ją prašydamas pagalbos, kai ei- { geriau apsaugoja nuo kaulų su-
damas per aslą kambaryje, a r i minkštėjimo, o vyriškieji — ge-

kaulų gydymui pasaulinio mąs
to vidaus ligų gydytojas — O l a n - ' dėjimo baltaodės moteriškės su-
dijos žydas, dirbęs Cook apskri- laukusios daugiau 50 metų am-
ties ligoninėje dr. Snapper patar- žiaus, dažniausiai gauna kaulų 
davo minkštus kaulus gydyti vy- Į suminkštėjimą. Dažnai yra šei

mose jau siTgusių osteoporoze. 
Dažniausias nusiskundimas dėl 
minkštų kaulų yra strėnų skaus
mai, o ryškiausias tos ligos ženk 

per gatvę lauke — visai be jokio 
užgavimo ar paslydimo nulau
žia savo kojos ar stuburo kaulus 
dėl jų suminkštėjjimo — jau ilgą 
laiką užsitęsusio, visai jo negy
dant. Mat, netvarkomas kaulų 
minkštėjimas tiek suminkština 
pamažu, nejuntamai kaulą, kad 
jis ima neatlaikyti normalaus 
kūno svorio. Tada kaulas lūžta, 
kaip žmonės sako, iš geros va
lios. Iš tiesų toks minkšto kaulo 
lūžimas atsiranda visai ne iš ge
ros valios, bet dėl pamažu - ne
juntamai kaulą tirpinančios li
gos. 

Laimė, kad galima kaulų su
minkštėjimą pristabdyti — atito
linti, klausant medicinos patari
mų. Bet kas čia tų patarimų klau
sys, kol kaulas dar nelūžęs ir ne
skausmingas, kol kaule liga ne
juntamai kaulą tirpina. Minkš
tėja kaulai atrodo kaip sveiki 
kaulai iš paviršiaus: jie nei su
linkę, nei jų apimtis sumenkus, 
nei jie gužuoti, ar kaip kitaip pa
kitę. Osteoporozė yra iš pasalų 
slenkanti pavojinga — net mir
tį priartinanti liga. 

Nereikia atidėlioti 
Cia ir yra visas mūsų vargas, 

atsirandąs dėl mūsų apsileidimo 
— nesistengimo apsisaugoti nuo 
kaulų minkštėjimo, bei reikiamai 
nesi gydyti tokio suminkštėjimo 
sulaukus. Kol žmogus nieko blo
go nejaučia, nors gydytojas pata
ria tvarkytis — saugotis kaulų 
suminkštėjimo — apsileidėlis ne
pildo jo patarimų. Toks apsilei
dėlis sukrunta rūpintis minkštais 
kaulais tik tada, kai jau esti per 
vėlu — kai minkšti kaulai ima 
skaudėti ir lūžti. Nė vienas to
liau nelikime tokių apsileidėlių 

riau gydo jau suminkštėjusius 
las yra stuburo deformacija — iš-

Į krypimas. Abi tos negerovės atsi-
juos. Geriau vartoti abejus hor- ; randa dėl vieno ar kelių stubur-

kaulių krūtinės apačioje a r strė
nose priekinės dalies suglebimo. 
Toks tų slankstelių lūžimas ne
būna dėl užgavimo, bet visai "iš 
giedro dangaus" atsiradęs. Mat, 
minkšti kaulai neatlaiko norma
laus kūno svorio. 

monus minkštų kaulų ligoje. 
Dar čia talkina padidintas kal
ciaus priėmimas, vitaminas D 
(žuvies taukų pavidale) ir flou-
ridas. 

Nesivėluokime su kaulų 
tixtrkymu 

ir Vidurio dalyse. Todėl t i k ra i ' , . . ., . " K 
laiku išleista Dovydo F a i n h a u z o ' , v, ? ' , P 0 ^ u v 

1 T- i_- M- • • t kažkas svarbaus, ką lis rasdavo 
knyga. Ji suteikia giliai įnforma- , • ,., i j . . . . f -1 - -i • katalikų pamaldose ar pnsime-cirų ir net nostalgišką žvilgsni \ ^ 1 • i1 u-*- -• A.- T ^ . . . narnoje tautosakoje, o gal būti ir 
I Chicagos lietuvių gyventojų ge- ^ ^ ^ ^ ^ .Q 
neraciją, gyvenusią didžiausio • s„ ^ a t H e k a m o s e £ 
intensyvumo urbanistines įtakos '. .v .., V̂  . «. ,. 
, ., / . ; vynes išsiilgusių vyrų šeštadie-laikotarpyje. . , • • * I rj* j nrų vakarais vietos tavernose... 

Fa inhauzas , gimęs Lietuvoje ir S Chicagoje, kaip ir kituose Ame-
gavęs filosofijos daktaro laipsnį rikos miestuose, katalikų bažny-
Leningrado universitete, m a t o - j čia iškilo ka ip etninio individu-
mai , įdėjo daug rūpes t ingumo ir i a l u m o išlaikymo centras... 
mokslinės įžvalgos kruopščiai a-1 „ . , . . - . ._ 

1. . f ., l 4 . - Fainhauzas maestnškai išve-
nal iauodamas Amerikos lietuvių , . . .— . . „ , . ^, . . p- „ . . d a procesą, k u n u o Chicagos A-saknis Chicagoje. Šios e tnines f, .. ' t . . . . .. , . - 1 .«_ menkos lietuviai gyventojai pa-grupes is tonia , ka ip ir kitų gru- , . . . , . . . OJ J-*J A • . , . ' »• A M J - laipsniui kele savo padetĮ A m e n pių, k u n o s patręšę Amerikos dir- "^ *^ 
vą, nėra lengvai a tkasama iš at
sitiktinės spaudos ir t rumpalaikės į llllllllUlllimillllllIlHlHimilHHniliiiiiili 

Lietuvos atsiminimai 

vių istorinį patyrimą lengvai su
prantama forma. Jo knyga bus 
ilgai naudojama tų, kurie bandys 
suprasti vieną iš svarbiausių et
ninių įtakų Chicagos miesto gy
venime K. D. 

STREIKAS 

Streikuoja aliejaus, cheminės 
pramonės ir atominių darbų t a r 
nautojai, kurių Chicagoje y r a 
apie 3,000. Būrys jų piketuoja 
prie Standard Oil rūmų Chica
goje. J ie reikalauja aukš tesnių 
atiyginimų ir kitų pagerinimų. 

Advokatų Draugi ja 
VALDEMARAS B Y L A U I S 

m 
VINCAS BBIZGTS 

Teisių daktarai 
2468 W. «tth Street, Chloro , UL 

Visi teL 718-8000 
Valandos pa«iJ susitarimą 

Minkšti kaulai yra dažniausiai j . . A t s i r a d ę s " į ^ vidurinės da-
s. ., .̂ ,.. ,„• , lies strėnose skausmas, padideięs 

pasitaikanti medžiagos apykai-' -> *~ JV-
tos liga. Viena iš trijų regulų netekusių moteriškių susilaukia 
minkštų kaulų, o kaulų lūžimo 
susilaukia tokių moteriškių viena 
iš penkių. Gaila, kad taip rimto
je ligoje daugelis žmonių vis dar 
apsileidę. Žmonėms nesidomint 
taip svarbia negerove, sunku su
sekti ankstyboje stadijoje minkš
tus kaulus, nes vyrai ir ypač mo
teriškės nesikreipia laiku pas gy 

pasilenkiant — dažniausiai atve
da pacientą pas gydytoją. Kaip 
taisyklė, tokie slankstelio suspau
dimo skausmai pranyksta po 4 ar 
6 savaičių Tada pacientas geriau 
jaučiasi, jei jis pajėgia vaikščioti. 
Pacientas apturi sustingusią nu
garą (stiffness) dėl spasmų rau
menų esančių išilgai stuburo. 
Tuo atveju pacientas būna labai 

_ j pasilenkęs. 

petražolių lapeliais. Yra geras 
priedas prie žuvies ar kruopų pa
tiekalų. 

Pastaba: Salotų gaminime svar
biausia reikia prisilaikyti šių tai
syklių: Kuo mažiausia jas mirky
ti plaunant vandenyje Greitas 
jų apdirbimas, saulėtumo ir šili
mos išvengimas, nes tai skaldo 
jautriausias vitaminų molekules 
ir jas naikina. 

Paruošė Adelė Duoblienė 

-
Radijo Valanda jau 39 metus tar
n a u j a New Jersey, New Tork ir Con-
necticut l ietuviams ! 
K a s šeštadienį nuo * iki 5 vai. po
piet iš W E V D Stoties New Yorke 
1330 kil.. AM ir nuo 7 iki 8 vai 
vak. 97.9 meg. PM. 

Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS 
234 Sunlit Drive 

Watcbtmg, X. J. 07060 

TEL. — 753-563* (2M) 
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dytoją. Sunku taip pat minkštė
jimą kaulų sulaikyti^ nes žmo
nės daug kuo rūpinas, tik ne 
minkštų kaulų tvarkymu. Ta ip 
patys žmonės save apleidžia šio
je srityje, kad osteoporozės diag
nozė nustatoma tik tada, kai pa
cientas esti nustojęs iš viso kūno 
apie 400 gramų kalciaus. Visame 
kūne kalciaus yra tūkstantis gra 
mų — vienas kilogramas. Minė
tas 400 gramų kalciaus praradi
mas iš kaulų neatsitinka per 
trumpą laiką: tai užtrunka ištisą 
20 metų laikotarpi. Taigi, mes tu
rime laiko pradėti sulaikyti kau
lų tirpimą. Tik nesivėluokime su 
tikra saviems kaulams pagalba. 
Gydytojo patarimų bodami im
kime užbėgti kaulų minkštėji-
mui už akių. 

Kaip minkštėja kaulai 
Visi mūsų kūno kaulai nuolat 

pressed), 1 šaukštas citri os sun
kos ar obuolių acto, salotų la-
,pai, žiupsnis kmynų. 

Darbas. Nuplautas, bet neskųs 
tas morkas apvirinti iki pusiau 
minkštumo. Atšaldžius, supiaus-
tyti plonomis, įstrižomis grieži-
nėlėmis. Užpilti alyva ir atsar
giai šakutėmis apvartyti, kad vi
sos morkos būtų alyvuotos.Supil-
ti citrinos sunką ar apple cider 
actą, krienus ir į pabaigą kmy
nus. 

Paruoštas morkas sudėti į salo
tų lapus ir pridengus tuoj dėti į 
šaldytuvą iki bus naudojamos. 

, Taip paruoštas salotas, tik su-
d*Ufc ašarų išliejama, daug var-1 malus iki žmogus sulaukia 40 m e | dėti į bendrą indą ir papuošti 

eilėse: imkime gilintis j minkštų | kinta: tuo pačiu metu jie tirpsta 
kaulų reikalus, kad pajėgtume, ir atsistato. Kaulai ima minkštė-
ryžtis bent kiek stropiau saugotis ' ti tada, kai jų tirpimas ima pra-
n'uo minkštų kaulų ligos gydyto- šokti jų atsistatymą. Daugumoje 

JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOv-OOO 

[DOMIOS KNYGOS MOŠŲ MAŽIESIEMS I 
p ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS. Algirdas Gustaitis. Pasakojimai $2.00 
u BITĖS, Liuda Germanienė $4.00 
• DU BROLIUKAI, Anatolijus Kairys $2.50 
D DIENA PRIE E2ERO, A. Baronas. PasakaitS $3.00 
D DU DRAUGAI, V. FYankiene-Vaitkevičienė. Apysaka $4.00 
ū GABRIUKO U2RASAI, J. Svabaitė-Gylienė. Apysaka $3.00 
G KALNUOSE, Milda Kvietytė. Pasakos. $3.00 
G KIŠKUČIO VARDINES, St. Džiugas. D-ji laida. EuėraKtai $2.50 
G KETURI VALDOVAI, S t Džiugas. Pasaka $2.50 
G KAIP ALGIUKAS VfiJO IEŠKOJO, N. Jankute. Pasakojimai $2.50 
G LABAS RYTAS, VOVERE, J. Ifinelga. EilėrsKiai $2.50 
G LAUME DAUMfi, St. Petersonien*. Pasaka $5.00 
G MA2I ŽINGSNIAI, Pr. Naujokaitis. Pasakojmal $2.00 
G MEŠKIUKAS RUDNOSTUKAS, Vyte Nemunėlis. Etl. pasaka $3.00 
G PARKAS ANAPUS GATVES, D. Bindokienė. Apysaka $3.00 
G PUPUCIO PASAULIUKAS, Ona Mikailsit*. Pasakos $L50 
G SAULUTE DEBESĖLIUOS, L Žitkevičius. Enėras«ai $1.50 
G VYSKUPO KATINAS, C. Grincevičiua. Pasakos $2.50 

2 šaukštai paruoštų su citrina ar j p NYKŠTUKŲ MOKYKLA, Adelė Jonusaitė-Abromaitieoė $3.00 
obuolinio acto, krienų, šaukštas I r j SKRAIDANTIS PARŠIUKAS, B. PukeJevičiūtė $1.50 
alvvos (Polyunsaturated cold ; f j KLEMENTINA IR VALENTINA, B. Pūkelevieiūte $1.50 

7 ' n RIMAS PAS KĘSTUTI, B. Pūkelevi«ūtė $150 

Išvada. Užbėkime už akių kau
lų suminkštėjimui, gydytojo va
dovaujami. Tada mažiau kentė
sime ir ilgiau laimingesni gyven
sime. Daugiau apie tai kitą kartą. 

Pasisfeairyti. Geriatrics, Februa-
ry 1980. 

SVEIKO MAISTO RECEPTAS 
Morkų salotos 

Produktai: Pusė svaro morkų. 

jo žinioje būdami. Daug lengviau 
bus atitolinti kaulų suminkštėji
mą, negu dėl jo apturėtą kaulo 
lūžimą tvarkyti. 

atvejų, turint osteoporoze, kaulų 
atsistatymas būna normalus, tik 
yra padidėjęs kaulų tirpimas (re-
sroption). Kaip taisyklė, kaulų at-

Bci šiol dėl minkštų kaulų j sistatymas ir jų tirpimas esti nor-

G BALTOSIOS PELYTĖS KELIONĖ I MĖNULL Danutė BiadoKenė $1.50 
G JAUNIEJI DAIGELIAI, J. Narūn* $130 
G RŪTELĖS AITVARAS, J. Narūne $1-50 
G ŠAUNUS PENKETUKAS, Juozas Švaistas $3.00 
G VAIKUČIO DŽIAUGSMAI, Grasė Petrtmenė $5.00 

Pažymėjus kvadrate norimas knygas iškirpti ir siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t , CMcago, m . 6I628 

U i persiuntimą pridėti SO centų. 
• MAŽOSIOS PASAKOS, Antanas Giedrius 
G TULIUKAS, Ritonė Jotvingytė. Pasakojimas. 
• DARBŠČIOJI DAILUTĖ, S. Tomarienė. Pasaka. 
• GYVCNŲ SODYBA. (200), Bale Vaivorytė. Eilėraščiai. 
• LIETUVA GRA2I, TĖVYNĖ, Bale Vaivorytė. 
• MOŠŲ ŽVIRBLIS, Janina Narūne. 
G SENOJO BOKŠTO PASLAPTIS, Mirga Girniuvienė. 
• KALĖDŲ DOVANA, Birutė Pūkeievičiūtė. 
n KIŠKIO PYRAGAI, Jonas Minelga. 
Q 2AI2ARAS, Daumantas Cibas. 

$2.00 
$3.00 
$3.00 
$3.00 
$4.00 
$120 
$4.00 
$1.50 
$3 JO 
$150 

DR. K. 8. BALUKAS 
. Akušerija ir moterų ligos . 

Ginekologinė Chirurgija 
6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Buildtng). Tet. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 7US Street 
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. - G R 6-2400 

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

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAWF0R0 MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL - BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. - PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave. Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. J U CAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

ištaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

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

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

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

ketv 10 iki 6 vai. šeštad 10 iki 1 vai. 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

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

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

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt. 
uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

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

Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

Telef. - 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. WABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
0PT0METRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Corrtact tenses" 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
Tel. - GR 6-0617 

6958 S. Talman Ave. 

)<>< )000000000000<>0000000<><><>000<>00000<»0000<><>0000<>0<K>^ 

Ofiso tel. HE 4-2123. namų GI 8-6195 

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

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

Ofs tel 586-3166; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą 
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Iventasis Kazimieras 

LIETUVOJE IR LIETUVIŲ IŠEIVIJOJE 
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Šiandien yra šv. Kazimiero šven
tė, kuri minima net pavergtoje 
Lietuvoje, juoba lietuvių išeivijoje. 
Gal ir permažai išeivija kreipia 
dėmesį į savo dvasinius didvyrius, 
bet vis dėlto šis šventasis nebuvo ir 
nėra užmirštas, ypač Lietuvos Vy
čių organizacijai pradėjus daryti 
specialius jo minėjimus, šventes su 
pamaldomis ir akademine progra
ma. Tai nėra tik dėl to, kad išeivija 
permažai apie šv. Kazimierą žino, 
bet kad ir ji nori turėti savo dva
sinį globėją, kaip jį turėjo Lietuva, 
ypač Lietuvos jaunimas. Taip pat 
reikia žvelgti į šį anksti mirusį ir 
senosios Lietuvos dvasinių ir pa
saulinių vadovų rūpesčiu paskelb
tą šventąjį, kaip į savo dabarties 
reikalų dvasinį globėją. 

Tauta be praeities yra mirusi. 
Tauta, neturinti didvyrių, yra nesu
brendusi. Tauta, kuri savo didvyrių 
ir savo praeities negerbia, yra pa
smerkta vergauti, nes ji neturi šak
nų, kurios želdintų vaisingą medį — 
tautą su sava kultūra, savomis tra
dicijomis ir savais siekimais. 

Lietuvių tauta yra sena ir su ilga-
amžia praeitimi. Ji turi didvyrių, 
kuriuos mato ne tik karo laukuose, 
bet ir dvasinėje srityje. Dabarties 
tautos vaikai turi brandinti savo 
siekimus, atsiremdami dvasiniu 
paveldėjimu, kurį jiems paliko did
vyriai ir šventieji. Nesvarbu, kad jie 
visi būtų jau iškelti į altoriaus gar
bę, tai yra jau paskelbti šventai
siais ar palaimintaisiais. Tačiau la
bai svarbu, kad jų pavyzdys 
trauktų dabarties kartas sekti jų ke
liais iki didvyriškumo, iki didžiau
sios aukos savo tautai ir savo tau
tos dvasiniam brandinimui. 

Toks yra šv. Kazimieras, kuriuo 
seka ir į kurį žvelgia pavergtos Lie
tuvos nuo dvasinio gyvenimo dar 
neatplėštas jaunimas, į kurį žvel
gia ir svetimų įtakų nesugadintas 
išeivijos jaunimas ar net vyres
nieji. Minint šv. Kazimiero šventę, 
nereikia tik bėgti į jo gyvenimą, ku
ris buvo labai trumpas. Reikia tik 
žvelgti į jį kaip globėją ir sektiną 
pavyzdį net išeiviškose sąlygose ir 
aplinkoje. 

Lietuvių globėjo šventėje nega
lima tik prabėgomis žvilgtelti į Lie
tuvos Vyčių iniciatyvą, minint šv. 
Kazimierą kaip jaunimo ir visos 
Lietuvos globėją. Airiai net išei
vijoje nepamiršta savo šventojo 
Patriko, nors jis nebuvo airis. Italai 
nepamiršta šv. Antano, nors jis ne
buvo italas. Amerikiečiai nuolat 
prisimena neseniai šventaisiais pa
skelbtus Elzbietą Seton ar Joną 
Neumanną. Lietuviai taip pat net 
sunkiausiose sąlygose negali už
miršti savo jau beveik keturis šimt
mečius (šventuoju paskelbtas 1602 
m.) garbinamo šventojo Kazimiero, 
kuris savo istoriniu palikimu yra 
artimesnis, nes buvo nors ir lai
kinas Lietuvos valdytojas ir jo kū
nas palaidotas senosios Lietuvos 
sostinėje. 

Šventas globėjas ir didvyris iš
kyla ne savo tautybe, bet savo 
dorybių ir krikščioniško tobulumo 
žibėjimu. Šventųjų tarpe tautišku
mas jau neturi žemiškos reikšmės, 
o tik dvasinį ryšį. Tautiniais didvy
riais kiekviena tauta gali laikyti sa
vo valstybės kūrėjus, savo didžiuo
sius kultūrininkus ar socialinius 
darbininkus. Šventojo tautiškumo 

reikšmė reiškiasi jo dvasiniu įna
šu, atiduotu savai ar svetimai tau
tai — šv. Patriko airiams, šv. Anta-
no i t a l a m s , š v . E l z b i e t o s 
amerikiečiams, šv. Kazimiero lietu
viams. 

Tačiau šv. Kazimieras mūsų glo
bėjas yra ne tuo, kad jis kurį laiką 
buvo karaliaus įpėdinis, o dėl to, 
kad jo herojiškos dorybės viršijo jo 
žemiškam gyvenimui tėvų ar tau
tos skirtus uždavinius — jo nepa
laužiama tarnyba Dievui ir savo 
broliams. Jis yra pavyzdys dėl to, 
kad jis labai savotiškais laikais ir 
nepalankioje karališko dvaro ap
linkoje pajėgė išlaikyti žmogiškai 
skaistų veidą ir krikščioniškai hero
jišką gyvenimą iki ankstyvos mir
ties (gimęs 1458, miręs 1484). 

Šiandien įvairių politinių pai
niavų sąlygose mes iš naujo pri
simename savo šventaii didvvri. 
Kartu prisimename jo dvasinį po
veikį Lietuvos istorijoje, dabarties 
pavergtoje tautoje iš išeivijoje, kai 
reikia atsispirti prieš ateizmo žaloji
mą ir dorinį nuosmukį. 

Šv. Kazimiero šventės minėji
mas ir jo paties didvyriško gyve
nimo prisiminimas neturi nukreipti 
dėmesio tik į jo kilmę, kad jis buvo 
lietuvių Jogailos dinastijos ir aust
rų Habsburgų karalių kilmės.Ne 
dėl savo kilmės jis tapo šventuoju ir 
sektinu pavyzdžiu. Jo gyvenimas 
iki mirties buvo aukos gyvenimas, 
kuriame su šventu ir tobulu atsi
davimu kentė dėl valstybinių savo 
tėvo nepasisekimų ir džiovos ligos, 
bet išlaikė savo dvasios kilnumą. Į 
jį žvelgiant, reikia prisiminti ir tuos 
savo tautos narius, kurie dar nėra 
iškelti į šventųjų eiles, bet yra at
likę savo tautai, Bažnyčiai, krikš
čionybei didelius darbus arba savo 
kentėjimais įrodę tikėjimo herojiz-
mą. 

Minint Lietuvos ir lietuvių glo
bėją šv. Kazimierą, reikia prisimin
ti ir arkivyskupą Jurgį Matulaitį, 
kuris yra dar nesenų laikų didvy
ris, savos tautos ir krikščionybės 
darbininkas. Reikia prisiminti ir 
tuos istorinius asmenis, kurie lyg ir 
užmiršti, kaip Barbora Zagarietė, 
kurią jau nuo seno lietuvių tauta 
laikė šventąja, kaip Andrių Ruda
miną, misijonierių ir pavyzdingą 
krikščionį, ir daugelį kitų, kurių 
šiuo metu net vardai nežinomi. O 
juk žinoma, kad Sibiro taigose, 
komunistų kalėjimuose ir tremtyje 
yra daugybė didvyriškai didžiau
sias kančias iškentusių dėl savo 
tikėjimo ir tautinių įsitikinimų. 
Didvyrių mirtimi ten yra mirę tūks
tančiai geriausių Lietuvos sūnų ir 
dukterų. Jų daugelis yra verti šven
tojo herojaus ir tautos kankinio vai
nikų, nors mums dar nei sąlygos, 
nei aplinkybės neleidžia surinkti 
dokumentus apie jų kančias ir mir
tį, apie jų darbus ir tikėjimo išpa
žinimą. Jų didvyriškumą turime 
matyti šalia šv. Kazimiero ir jų 
globą jausti šalia kitų nežinomų 
šventųjų herojų. 

Šv. Kazimiero šventė kreipia mū
sų akis į visus tuos kurie save 
gyvenimus paaukojo Dievui ir tėvy
nei, tikėjimui ir savo tautai. Vyčių 
pastangos minėti vienintelį glo
bėją yra sektinos visais atžvilgiais, 
kad ir lietuvių tauta gyventų savo 
didvyrių ir šventųjų dvasia. 

P.S. 

Spaudoj ir gyvenime 

MALDOS S AVA Ui 
Pasinaudodami saulėta diena, 

gausūs maldininkai susirinko į Šv. 
Petro aikštę. Čia jų buvo kelios de
šimtys tūkstančių. Prieš "Viešpa
ties Angelas" maldą kreipdamasis į 
minią, popiežius Jonas Paulius II 
priminė svarbesnius savaitės įvy
kius Bažnyčios gyvenime. Pirmoj 
vietoj šv. Tėvas kalbėjo apie maldos 
už krikščionių vienybę savaitę, kuri 
baigėsi apaštalo šv. Pauliaus atsi
vertimo Šventėje, penktadienį. "Mal
dos savaitė — kalbėjo popiežius — 
kasmet stiprina tikėjimą ir viltį, kad 
išsipildys Kristaus troškimas ma
tyti visų tikinčiųjų į Kristų vie
nybę". Kitas svarbus praėjusios 
savaitės įvykis buvo Olandijos vys
kupų sinodas Vatikane, šv. Tėvas 
pranešė, kad sinodas užtruks keletą 
dienų ilgiau, negu buvo numatyta. 

STALINO SEKRETORIAUS 
ATSIMINIMAI 

Jdomus žiauraus diktator iaus užkulisiai 

AL. TENISONAS 

(Pabaiga) 
Ats i ska i tė su draugais 

1924 m. sausio 21 dieną miršta 
Leninas. Stalinas Trockiui į Kau
kazą pasiunčia telegramą su vado 
netikra laidotuvių diena. Trockio 
Lenino laidotuvėse nėra ir "troika" 
prie grabo stoja kaipo vado įpė
diniai. Ypač Stalinas verkia kroko
dilo ašaromis nustojęs tėvo ir mo
kytojo. 
. Dieną prieš partijos 14-tą kong

resą 1924 m. gegužės mėn. susiren
ka CK plenumas išgirsti ir aptarti 
Lenino "testamentą". (Susirin
kimui vadovuja Kamenevas ir 
perskaito Lenino laišką, kuriame 
nurodyta, kad Stalinas turi\>ūti pa
šalintas iš generalinio sekretoriaus 
pareigų. Stalinas tai klauso tylė
damas ir pritrenktas, bet Zinov-
jevas tuoj ima jį užstoti, pabrėž
damas, kad Lenino abejonės yra 
nepagrįstos. Po to Kamenovas pa
siūlo viešai balsuoti. 

Tik nedidelė Trockio grupė bal
suoja prieš Staliną, keli susilaiko. 
Bažanovas pažymi: "Zinovjevas ir 
Kamenevas laimėjo, nežinodami, 
kad už tai jiems buvo užtikrintas 
šūvis į pakaušį". Vėliau, kai Stali
nas savo draugus iškraustė iš 
užimamų valdžios pozicijų, įskau
dintas Zinovjevas jį paklausė: "Ar 
draugas Stalinas žino, kas yra pa
dėka?" Stalinas ištraukia iš bur
nos pypkę ir atsako: "Žinoma ži
nau! Tai yra tam tikra šunų liga". 

Kadangi Bažanovui buvo pa
siekiami partijos dokumentai ir jis 
turėjo pažintis su partijos dar
buotojais, jis stengėsi išaiškinti 
koks iš tiesų yra buvęs Leninas. 
Vaizdas gautas nesimpatiškas. Iki 
revoliucijos Leninas vadovauja ma
žai revoliucionierių grupei. Jis nuo
lat ginčijosi su kitomis panašiomis 
grupėmis, kovojo dėl kasos, mal
davo pinigų iš "broliškų partijų", 
stengėsi pagrobti į savo rankas 
partijos laikraštį, apšmeižė ir kri
tikavo varžovus. Bet jis buvo geres

nis organizatorius. 
Bet kaip buvo su Lenino "didy

be"? Bažanov rašo: "Jei kas už
muša žmogų ir jį apiplėšia, tai toks 
yra nusikaltėlis. Bet jei kam pa
vyksta apiplėšti visą valstybę ir 
išžudyti dešimtys milijonų gyven
tojų, toks pasidaro didžia ir legen-
darine bei istorine asmenybe". 

P ras imanymas "įgyvendint i 
komunizmą" greit sužlugo, ir 1921 
m. Leninas buvo priverstas dalinai 
restauruoti kapitalistinį ūkį. Savo 
sekretoriui jis pareiškė: "Kad par
tija nenustotų savo sielos ir noro 
kovoti, mums šį nukrypimą reikia 
atvaizduoti kaipo laikiną taktikos 
žingsnį... bet klausimas, ar mes 
šiose Visarusijos kautynėse galėsi
me išsilaikyti prie valdžios"?... 

Bažanovas apie marks izmo 
teori jas 

Kaip žinome, Stalinui per masi
nes žudynes ir neregėtą vergų sis
temą pavyksta išsilaikyti ir tapti 
Vissąjunginiu valdovu. 

Bažanovas taip pat pastebi, kad 
atsakingųjų partijos darbuotojų 
tarpe sąvoka "išmokslintas mark
sistas" turi ironijos niuansą. Į tokį 
žiūrima kaip į pasigailėjimo vertą 
plepį. Bažanovas palengva ir pats 
įsitikina kokios kvailos yra mark
sizmo ekonominės teorijos. Bet nors 
marksizmas yra visai netinkamas 
ūkinio gyvenimo organizavimui, jis 
yra tapęs didele jėga visuomeninio 
gyvenimo srityje. Marksizmas yra 
įžiebęs žmonių pavydo ir neapy
kantos emocijas į milžinišką 
eksplozyvinę jėgą. Ir Bažanov pri
duria: "Ant šios uolos Leninas tad ir 
pastatė savo, bažnyčią "Rusijoje." 

Kompartijos XIII kongresui pasi
baigus (1924), Stalino "pusiau-
švarių" reikalų sekretorius Tovatu-
cha pradeda rūpest ingai ir 
kruopščiai studijuoti sueigos me
džiagą. Svarbiausias tikslas yra 
nustatyti, kurie delegatai partijos 
organų rinkimuose yra išbraukę 
Stalino vardą ir į tą vietą įrašę ki
tą vardą. Savo sekretoriams Stali
nas sykį išsitaria: "Atviri priešai 
nėra pavojingi. Pavojingas yra 
slaptingas priešas, kurio mes neži
nome. Bet jie visi yra suregistruoti, 
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mas, kuris toks jautrus žmonių kan-
čisi. Romos mst. gatvėse katalikų 
jaunimo iniciatyva buvo suorgani
zuota tyli eisena, taip išreiškiant 
solidarumą raupsais sergantiems li
goniam. — Pagaliau, popiežius 
priminė, kad Romoje, ypač staigiai 
išaugusio miesto pakraščiuose, rei
kia pastatyti daug naujų bažnyčių. 
Visi turime padėti priemiesčių gy
ventojam pasistatyti maldos na
mus. Ir šiandien Romos gyventojai 
turėtų būti jautrūs naujų bažnyčių 
statybai,kaip jie buvo jautrūs pra
eityje, pastatydami šventoves ir 
bazilikas, kuriomis ir šiandien 
stebisi visas pasaulis. 

vm 
Suomių žiemos karo 40 metų sukaktį prisimenant. Sovietinių rusų jėga išplėštos 
Suomijos žemės ir prijungtos prie Rusijos. 
Suomijos žemėlapis. įstrižais brūkšneliais parodytos žemės, kurių suomiai neteko 
1940 m., žiemos karui pasibaigus. Šiaurėje (juodai užtušuotas) esančio Petsamo-Nau-
ti ruožo Suomija neteko 1947 metais. 

Sovietų disidentas, Nobelio premijos 
laureatas Sacharovas, iš Maskvos ištremtas į 
Gorkio miestą. 

ir ateis laikas, kada mes su jais 
atsiskaity sime". 

1930 m. Stalino sekretorius 
Mochli skiriamas "Pravdos" laik
raščio vyr. redaktorium, ir jis rū
pinasi savo "šeimininko" asmens 
kulto sukūrimu. Laikraštyje nuolat 
spausdinami raštai apie "didįjį ir 
genialųjį Staliną" ir apie visus 
sumanymus, kurie vykdomi "genia
liajam Stalinui vadovaujant". Iš 
pradžios tai skamba neįprastai, bet 
su laiku niekas nebedrįsta minėti 
Stalino vardą be epitetų: "vadas ir 
mokytojas, tautų tėvas, žmonijos 
didžiausias genijus, pasaulio dar
bų žmonių vadas, saulė — kuri už
temdo visas kitas saules" ir t.p. 

Atskirą skyrių Bažanovas skiria 
Stalino charakteristikai. Jis pa
žymi, kad Stalinas vengia fiziškų 
judesių, daug sėdi, čiulpia pypkę ir 
mielai geria Kaukazo vyną. Jis yra 
slaptingas, klastingas ir kerštingas. 
Nieko nepamiršta ir nieko nedo
vanoja. Jis žemos inteligencijos, 
nieko neskaito ir domisi vien 
valdžios užgrobimu. Mokslas jo ne
domina. Stalinas beveik nieko kr 
nerašo. Taip vadinamieji "Stalino 
raštai" yra jo sekretorių surašyti, 
perdirbti iš "šeimininko" kalbų, 
referatų stenogramų. Tuo tarpu, kai 
kiti "didieji draugai" apsirūpino 
gyvenimo patogumais ir pra
banga, Stalinas gyveno paprastai 
ir rengėsi paprastai. Pinigas jį ma
žai domino. 

Čia, žinoma, paminėta tik tru
piniai iš Bažanovo atsiminimų. 
Pabaigoje dar vienas bruožas iš 
Stalino ypatybių — jo antisemitiz
mas, kurio jis viešai nerodė. Kai Sta
linas išmetė Trockį ir Zinovjevą iš 
Politbiuro, smailialiežuvis žydas 
Radekas paklausė Bažanovą: 
— Draugas Bažanovai, kuomi Mo

zė skiriasi nuo Stalino? Jūs to neži
note? 

— Mozė išvedė žydus iš Egipto, 
bet Stalinas išvedė juos iš politbiu
ro". 

PALIKAU MIELĄ 
TĖVIŠKĘ 
Atsiminimai 

FELIKSAS PEMPĖ 

nes problemų gausumas reikalauja 
ilgesnio laiko, norint vieningai jas 
išspręsti. Popiežius toliau priminė 
Pasaulinę raupsuotojų dieną, kuri 
vakar buvo minima visame kata
likų pasaulyje. Dienos tikslas yra 
pažadinti krikščionišką sąžinę ir 
viešąją pasaulio opiniją raupsais 
sergančių ligonių tragedijos akivaiz
doje. Tokių ligonių pasaulyje dar 
tebėra apie 20 milijonų. "Raupsai — 
pažymėjo popiežius — ypač yra 
paplitę ūkiškai neišsivysčiusiuose 
kraštuose, kurie jau ir taip kenčia dėl 
bado šmėklos". Šv. Tėvas ragino 
tikinčiuosius dosniai prisidėti prie 
kovos su šia baisia liga, kuri gali bū
ti nugalėta, panaudojant moder
nias gydymo priemones. Organi
zuojant kovą su raupsais, ypač daug 
entuziazmo turėtų parodyti jauni-
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Paryčiu pasiekėm ir tą kaimą be jokių kliū
čių ir sutrukdymų. Tik prie pat kaimo mudu su
laikė rusas kareivis patrulis ir pareikalavo as-
m e n s d o k u m e n t ų . P a r o d ž i a u j a m 
Braun8chweigo pašto man duotą kortelę, su ku
ria turėjau teisę maitintis paštininkų valgyk
loje, kai tamavau.Jis pasižiūrėjo į ją, pavartė, 
bet, atrodo, nieko nesuprato, kas joje buvo para
šyta. Po to pareikalavo dokumentų ir iš Dauba-
raitės. Parodė ir ji kažkokį dokumentą. Pasižiū
rėjęs ir į tą, atidavė mums tuos dokumentus 
atgal ir pasakė: "Idite" (eikite). Taip mudu ir 
nuėjom į tą kaimą. Susitikęs su savo šeima la
bai apsidžiaugiau. Po to pradėjome vienas ki
tam pasakoti savo pergyvenimus nuo to laiko, 
kai nesimatėme. 

Pasirodė, kad mano buv. viršininkas, kurio 
pavardę jau pamiršau, tada man melavo, kai jo 
prašiau leisti man nuvykti pas savo šeimą ir ją 
drauge pasiimti, sandėlį perkeliant į Bechven-
dą. Jis tuomet man sakė, kad visi Friedersdorfo 
gyventojai jau yra evakuoti ir kad mano šei
mos ten jau nėra. Tuomet aš juo patikėjau. Bet 

dabar žmona man paaiškino, kad nė vienas 
Friedersdorfo gyventojas nebuvo niekur eva
kuotas. Už tą jo melą ir už išvežtus lagaminus 
su mano turtu bėgant iš Geschvendo likau 
amžinu jo priešu. Vėliau iš kitų žmonių suži
nojau, kad jis, patekęs pas rusus, mokėjo prisi
taikyti ir prie jų režimo ir buvo paskirtas Rytų 
Berlyno komendanto padėjėju. 

Mano žmona, sako, buvo pasiruošusi nuo 
artėjančių rusų pabėgti, bet tuo laiku nė vienas 
pravažiuojantis t raukinys mažoj netoli 
Friedersdorfo Benau gelež. stoty nesustodavo, o 
kitų susiekimo priemonių nebuvo. 

Frontui užėjus ir praėjus, mano žmona, 
susitarusi su kitomis tame kaime gyvenusiomis 
moterimis, kurios irgi buvo su mažais vaikais iš 
bombarduojamų miestų į čia prievarta atkeltos, 
įsigijo pas vietos ūkininkus rankinius veži
mėlius, pasikrovė į juos savo reikalingiausią 
turtą ir mažus vaikus ir pasileido ilgon kelio
nėn į anglų ir amerikiečių užimtas sritis. Kelio
nė, sako, buvusi labai varginga ir sunki. Nuo il
go važiavimo joms važimėliai gedo, jos pačios 
juos taisė kiek galėjo ir kitų pagalbos prašė. 

Po trijų su kaupu mėnesių sunkios ir var
gingos kelionės pasiekė Ilsenburgo miestelį prie 
pat anglų zonos dar rusų pusėj. Ten atrado dau
gybę pabėgėlių, vykstančių iš rusų zonos į ang
lų ir amerikiečių zonas. Rusai juos išleisti ne
siskubino. Išleisdavo tik po kelias šeimas per 
dieną ir tik turinčias įrodomus dokumentus, kad 
jie grįžta į savo namus. Tokių dokumentų netu
rinčius neišleisdavo, grąžindavo atgal. Rusų 
nepraleistieji keliaudavo slaptai naktimis per 
zonos ribą. 

Po kurio laiko prasidėjo tame miestely užkre
čiamos ligos siausti. Mano žmona su abiem 
dukrelėm ir Daubaraite su kuria susitiko ir susi
pažino ten pat Ilsenburge, sutarė kraustytis iš 
to miestelio į kaimą, arčiau anglų — rusų zo
nos. Atsikrausčiusios į Rohsheim kaimą, ten jos 
išgyveno apie 3 savaites, kol susižinojo su 
manimi. 

Pabuvojęs kelias dienas su šeima rusų zo 
noj, apsižvalgęs, pagaliau vieną šeštadienio vė
lų vakarą, kai kaime buvo suruoštos vakaruš
kos ir rusų kareiviai į jas suėjo, išsileidome 
kelionei į anglų zoną. Mūsų laimei, turė
jome du rusus kareivius mūsų palydovais. Tai 
buvo Daubaraitės nuopelnas: ji juos "sume
džiojo". Už tą jų "paslaugą" atidaviau savo ki
šeninį laikrodį firmos "Cyma", žmona atidavė 
savo auksinį žiedą su brilijantu, auksinius aus
karus ir kitų smulkmenų. Be to, dar ir pinigų 
tam tikrą sumą (dabar neprisimenu kiek). Vy
kome ne keliu, bet laukais, vežimėlį su daiktais 
vos pavilkdami, pasiekėm upelį, kuriuo ėjo 
zonos riba. 

Tiems kareiviams padedant, perstūmiau 
vežimėlį laimingai per tą upelį ir atsidūriau 
anglų zonoj. Moterys nenorėdamos per tą upelį 
bristi, susirado netoli užverstą medį ir juo per
ėjo. Abu kareiviai tuoj iš ten pasišalino. Mano 
žmona, perėjusi upelį, apsižiūrėjo, kad nėra jos 
rankinuko, kuriame buvo tarp kita ko dar ir jos 
mamytės dovana — auksinis žiedas su brang
akmeniais. Atrodo, mūsų "palydovai", perves
dami ją parvirtusiu medžiu per upelį, jį nu
kniaukė. 

(Bus daugiau) 
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Lietuviai Floridoje 
St. Petersburg, Ra, 

VASARIO 16 MINĖJIMAI 

&t Petersburgo ir plačiųjų 
apylinkių lietuviai Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo šventę 
paminėjo įvairiai ir iškilmingai. 
Organizacijų ir pavienių asme
nų, iniciatyva ir pastangomis 
šventės renginiai tęsėsi visą sa
vaitę. Pradėta pamaldomis vasa
rio 10 d. šv. Jono bažnyčioje. Jau 
penkti metai, kai veiklioji St. Pe
terburgo lietuvė Viktorija Jacob-
son savo iniciatyva rūpestingai 
suorganizuoja iškilmingas pamal
das amerikiečių bažnyčioje 16 
Vasario proga. Didžiulė bažnyčia 
talpinanti apie 2000, buvo pilna 
maldininkų, kurių tarpe dalyva
vo daug lietuvių. Pirmuosius suo
lus užpildė moterys pasipuošu
sios tautiniais drabužiais. Konce-
lebracines Sv. Mišias laikė keturi 
lietuviai kunigai: prel. J. Balkū-
oas, kun. V. Martinkus. kun. Kęs 
tntis Butkus OFM, ir kun. Au
gustinas Simanavičius, OFM. Pa
maldos pradėta tradicine lietuvių 
giesme "Pulkim ant kelių" vado
vaujant muzikui P. Armonui. Gi
liai įspūdingą pamokslą pasakė 
prel. J. Balkūnas. Pažymėjęs geo
grafinę Lietuvos padėtį, pastebė
jo, 'kad Lietuva vra paskutinė' ka
talikų gyvenama šalis šiaurės 
rytų Europoje, kur 80 proc. su
daro* katalikai. Ištisais amžiais jie 
yra persekiojami ir naikinami sa 
vo kaimynų. Atskleidęs šių die 
nu lietuvių tautos kančias, sumi
nėjęs jos aukas, pastebėjo pavo
jus, kokie gresia pasauliui nesu
laikomai plintant komunizmui, 
kuris apgaulingais būdais užima 
vis naujus kraštus. Be puikiai gie 
dojusio vietos bažnytinio choro ir 
lietuviams, leista sugiedoti kele
tą savo giesmių. 

*Tos pat dienos televizijos 10 sto 
tis" 6 ir 11 vai. žinių programo
je parodė situacinį Europoje Lie 
tuvos žemėlapį ir keletą spalvin
gų vaizdų iš bažnyčioje vykusių 
pamaldų. Į reporterio pateiktus 
klausimus atsakydamas prel. J. 
Badkūnas pažymėjo, kad prieš 40 
metų Lietuvos okupacija buvo 
vykdama tuo pat būdu, kaip Šiuo 
metu Afganistane. O p. V. Jacob
son^ pareiškė, kad ji orga
nizuojanti šias pamaldas, tikė
dama į Lietuvos laisvę ir norėda
ma ją pagreitinti. 

Vasario 14 d., 6 vai. 30 min. 
tos pat V. Jacobson pastango
mis St . P. televizijos 10 stotis 
paskyrė visą pusvalandį lietuvių 
nepriklausomybės šventės minė-
jirnūi. 

Kalbėjo ir atsakinėjo į klausi
mus pati organizatorė ir dr. K. 
Bobelis. V. Jacobson iškėlė Lietu 

salės, kalbėjo S. Dukša, St Pe-
terburg Beach kalbėjo K Vilniš
kis S. Pasedana kalbėjo dr. J. Pet 
rikas, Gulfporte prie bibliotekos 
kalbėjo V. Žilinskas. Keliant vė
liavas visur sugiedota Lietuvos ir 
Amerikos himnai. Dalyvių visur 
buvo apsčiai, moterų dauguma 
tautiniais drabužiais. 

S t Petersburgo Lietuviškoji 
radijo valandėlė, veikianti šešta
dieniais 12 vai. 30 min., 16 Va
sario programą skyrė Lietuvos 
laisvinimo reikalams. 

Bendras visų lietuvių minėji
mas įvyko vasario 16 d., 2 vai. Lie 
tuvių klubo salėje. Minėjimą-pra 
dėjo klubo pirm. K. Jurgėla. Tu
riningu žodžiu nusakęs šventės 
reikšmę, priminė laisvės varpo 
aidus "Tas nevertas laisvės, kas 
negina jos". Šauliams organizuo
tai įnešus vėliavas, simbolinį lais 
vės žiburį uždegė Lietuvos sava
noris kūrėjas Virbickas. Sugiedo
ta Amerikos ir Lietuvos himnai. 
Žuvusieji už Lietuvos laisvę pa
gerbti susikaupimo minute. In-
vokaciją jautriais maldos žo
džiais sukalbėjo kun. Kęstutis 
Butkus OFM, Lietuvos nepriklau
somybės aktą perskaitė S. Vaškie 
nė. VVashingtono valstybės depar
tamento raštą skelbiantį Vasa
rio 16 Lietuvių diena JAV-se, 
gautą per dr. K Bobelį, perskai
tė Algirdas Bobelis, Floridos gu
bernatoriaus raštą skelbiantį Va
sario 16-tąją Lietuvos Nepriklau
somybės diena Floridoje, parū
pintą LB garbės pirm. prel. J. 
Balkūno ir LB Floridos apygardos 
pirm. K Gimžausko, perskaitė P. 
Vasiliauskas. St Petersburgo me-

baltės kraštų pardavimas So
vietams. Tuo tarpu kai laimėto
jai džiaugėsi savo pergale, sovie
tai triuškino okupuptus kraštus, 
žudė ir trėmė gyventojus, draskė 
ir plėšė Lietuvos turtus. Pasiprie
šinimas okupantams buvo dide
lis ir partizanų karas ėjo kelerius 
metus. Nepaisant persekiojimų, 
lietuvių tauta gyva, jos troški
mas laisvai gyventi nepalauž
tas. Akivaizdoje paskutiniųjų 
Sovietų Sąjungos grobuoniškų 
žygių, Vakarams atėjo paskuti
nė valanda pabusti ir imtis ener
gingai sustabdyti sovietų verži
mąsi toliau. 

Nepriklausomybės šventės mi
nėjimai St. P. užbaigti vasario 17 
d. Sv. Vardo bažnyčioje Gulfpor
te šv. Mišiomis, užprašytomis 
Lietuvių klubo už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės. Pamaldas laikė 
kun. Kęstutis Butkus, kun. Gašlū
nas ir kun. Augustinas Simanavi
čius. Tinkamą šventei pamokslą 
pasakė Sv. Kazimiero misijos kle
bonas kun. Kęstutis. Auką nešė 
klubo pirm. K. Jurgėla ir A. Kruli-
kienė. Pamaldas gražiai paįvairi
no svečias iš Toronto, Can., A. 
Simanavičius pagiedodamas porą 
giesmių. Šventė baigta Lietuvos 
himnu. Didžiulė bažnyčia buvo 
pilna maldininkų. Sauliai orga
nizuotai dalyvavo su vėliavomis. 

Ver. KulboJdenė 

Pompano Beach, Ra. 
VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS 

Naktį į Vasario 17-tą didelė 
audra siauti pietinės Floridos At
lanto pusėje Daužėsi perkūnai 
ir smarkiai lijo. Floridos Auksinio 
kranto apylinkės nariai baugi-
nosi, kad audra gali užsitęsti į 
sekmadienį ir daug žmonių sulai
kyti nuo Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimo. Tačiau pary
čiui perkūnija pritilo, o debesys 
nukrypo į Atlantą. O vėliau ir sau 
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V.T~: ^ ™ y ^ " " . l u t e pasirodė Vaidybos pirm. įnz. 
tus sveikinimus gautus per Lie
tuvių klubo valdybą, perskaitė 
Linda Jurgėlaitė. Latvijos ir ės-
tijos vardu sveikino šventėje da
lyvavę jų atstovai. Labai malo
niai buvo sutiktas p. A Karnienės 
pakviestas kalbėti palankus lietu 
viams kongr. B. Young 

Pagrindinė kalbėtoja Alena Vi-
leišytė Devenienė turiningoje kai 
boję, paremtoje asmeniniais išgy
venimais bei didele visuomeninės 
veiklos patirtimi, ragino veikti 
kas kaip gali, nepaisant pažiūrų 
skirtumo pridėti savo darbu ply
telę būsimos laisvos Lietuvos kū
rimui. Svarbu savosios tautos sie-

Pranas Urbutis žadėjo būti punk 
tualus ir ištesėjo, nes šį kartą ir 
svečiai buvo punktualūs. 12 vai. 
jau visos kėdės buvo užimtos; 
atėjo daugiau žmonių negu bu
vo užsiregistravę: primasino so
lisčių Onos ir Elenos Blandy-
čiu dalyvavimas ir, be abejo, pat 
riotizmas, verčias dalyvauti bran 
giausiame Lietuvos minėjime. 

Minėjimas buvo gerai suruoš
tas. Visų pirma — parinktas tin
kamas kalbėtojas, inž. Andrius 
Skučas, iš Lake Worth. Jo kalba 
buvo istoriškai tiksli ir gyveni
miškai įdomi. Po tradicinių mi
nėjimo programos dalykų, kada 

PETELIŠKIŲ SALA 
Milda Kvietkytė 

(Pasakos ir vaizdeliai vaikams) 
Iliustravo dail. Ada Korsakaitė-
Sutkuvienė. Išleido Pasakų Fon
das 1979 m., 64 pusi. Kaina su 
persiuntimu $4.85. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t 
Oiioago, IL 60628 

ūlnois gyventojai dar prideda 24 et. 
valstijos mokesčio. 

KOGI L A U K T I 
Puikiausio muro 22-jų metu bun-

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

Puikus marinis. Apie $10,000 pa
jamų. Moderniai patobulintas namas 
Maiųuette Parke. Kaina $67,500. 

Svarus 2ių aukštų maras. Apie 
$7,000 pajamų Marquette Parke. Ver
tas $46.900. 

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

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

Valdis Real Estate 
2625 West 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 
iiniiiiuiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiiinniiiiiiiiiiii 

4 butai. Mūrinis. Lemonte. 
2-Jų butų marinui. Gerai užlaiky

tas. Marųuette Parko rajone. 
Resotranas su namu ir visais įren-

ŠIMAITIS REALTY 
Inaurane* — Income Taz 

Notary Public 

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

IIIHIIIIIIHIIHHHIIHHilHIHHHHUlUlHHH 
lllllllllllllllillllliUllllilillllilliIlllli | | | | |;i 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 
Hlllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuilllliuiuilllllllliu 

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

1 0 % — 2 0 % — 3 0 % puriau m o k ė s i t 
u i a p d r a u d * a n o ugnie* Ir a u t o m o 
b i l i o pa m u s . 

F R A N K Z A P 0 L I S 
Tetef. GA 44654 

»ya W. SStb Street 

2 4 H 0 U R T 0 V V I M G 
A N D 

Q U I C K S T A R T 
TEL — 582-8130 

P A S D A V I M D l 

Parduodamas 2-jų lovų (twin 
bed) miegamojo komplektas; 
2-jų dalių "sectional" sofa, 2 
foteliai, virtuvės komplektas ir 
pečius. Skambint po 6 vaL vak. 
RE 7-7910. 

iiiiiiimiiiiimimiiiiiiiiimiiiiiminiiiiiiit 
TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S T V 
SMt W Mtfa St tai 776-14M 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
lllllilililliilIlIlIlIiliiliilHllilUlUIIUUUlIli 

kius perduoti priaugančioms kar- |>uvo perskaityta Floridos gub. Bob 
toms, sužadinti jose Lietuvai daro) Graham proklamacija, skelbian-
mas skriaudas ir uždegti kovos ti 1980 mėty vasario 16 dieną 
idėjai su priešu. Kartais vieno Lietuvos nepriklausom, diena; 
žmogaus auka, kaip Kalantos su sekė meninė dalis, atlikta solis-
sideginimas, turi didelės reikšmės. 
Reikia dirbti, kad išlaikytume 
pasaulyje gyvą Lietuvos laisvės 
idėją. 

Meninę programos dalį atliko 
pianistė Dalia Sakaitė, studija-

vos praeities didybe, lietuviu kai- , ™s} muziką Vokietijoje ir JAV, 
bos reikšmę, lietuvių kultūros se
numą, suminėdama, kad praei
tais metais buvo švenčiamas Vil
niaus universiteto' 400 metų }u 
bilfejus. Kalbėtoja, pasipuošusi 
tautiniais drabužiais, aiškino jų 
kilmę, gintaro grožį ir vertę, kal
bėjo apie šalimais iškeltos Lie
tuvos vėliavos spalvas. Dr. K Bo
belis apibūdinęs laisvosios Lietu
vos laimėjimus, plačiau išryški
no pavergtos tautos kančias bei 
jos naikinimą, Lietuvos okupa
ciją palygindamas su Afganista
no užėmimu. 

Tarpais Lietuvių klubo mote
rų choras, vedamas Rūkštelie-
nės, padainavo tris lietuvių liau
dies dainas. Toji pat programa 
buvo pakartota 16 vasario dieną 
UJO pet kanalu 6 vai. ryte. 

16-tos Vasario dieną keliose 
vietose buvo iškeltos Lietuvos vė
liavos. Lietuviu klubo atstovo A 
Kamiaus prie tarptautinės orga
nizacijos SPIFFSS rūpesčiu iš
kelta vėliava prie *os organizaci-
fot pastato, dalyvaujant SPIFFS 
ir lietuvių atstovams, Vikt. Ja
cobson iniciatyva Lietuvos vė
liavos buvo iškeltos dalyvaujant 
vietos merams: Pinellas Park, 
prie bibliotekos. kalbe :-j N'aeevi-

turinti muzikos magistro laips-

čių Onos ir Elenos Blandyčiu 
Didesnę programos dalį atliko 
pagrindinė dainininkė Ona Blan-
dytė — Jameikienė. Jos gražus 
ir stiprus balsas skambėjo žavė
tinai įstiklintoje Sea Gardens sa
lėje. Publika labai šiltai priėrru 
solistę ir jos seserį- I minėjimą at-

nį puikiai paskambino L Betho- j vyko du estų atstovai, kurie save 
veno Caprices, A. Kačanausko kalboje ragino pabaltiečius Flori-
Siuntė mane motinėlė, M. K. 
Čiurlionio Lakštingalą ir du pre
liudus ir F. Chopeno Scherze 

SODŽIAUS GARSAI 
JUOZO STANKŪNO kariniai: 

Nemunėlis. Per šilą jojau. 
Vyturėlis. Meilės balsai 
i^uoreuM. į^iuai i^emuneiis te
ka. Sūpynių daina ir kitos. 
Plokštelės kaina su persiuntimu 

$8.75. Galima gauti ir kasetę, kuri 
kainuoja su persiuntimu $8.50. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4515 W. 63rd St 

Chlcago, IL 60629 
Illinois gyventojai dar prideda 

45 et. valstijos mokesčio. 
• • • • " • • • • • • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i •K'SSiss-asf U.S.AL" 

We'll help you make the righf movė. 

J E I G A L V O J A T E 
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuosa
vybę Cbicagoje ar bet kur Ameri-

, toje, prašome skambinti ar užeiti 
Dainuoja Chicagos Lietuvių Operos i i mūsų įstaigą. Mes visuomet pasi-
choras, Dana Stankaitytė, Marga- ruosę jums patarnauti. 
rita Momkienė, Aldona Stempužie-
aė, Stasys Baras. Groja simfoni
nis orkestras. Diriguoja Aleksand-
rasKučiūnas. 

Puiki dovana. Albumas, 3 plokš
telės. Kaina su persiuntimu $15.55 
ras Kučiūnas. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS 
4545 West 6Srd St, Chicago, HL 
40629 
i i i i imi i iHi i i i i iHMii i i i i i i i imi i i i i i i i iMi iu 

V A L O M E 
KITIMUS IB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL B E 7-5168 
^ « - • - • - • - • - • « 

<iiriiiiiiMiiiiiHimimiiiiiitiiiimniHitin< 

Banaičio 

JŪRATE IR KASTYTIS 
S veiksmą opera 

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

TeL — WA 5-808S 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllr 

S T A S Y S Y L A 

LIETUVIŲ ŠEIMOS 
TRADICIJOS 

Šeimos kūrimo vyksmai. Port-
folio — iliustracijos: Zita So-
deikienė, Irena Mitkutė. Išleido 
Amerikos Lietuvių bibliotekos 
leidykla Chicagoj 1978 m. Spau
dė M. Morkūno spaustuvė. Lei
dinys dideao rormato, 180 psl.— 
Kaina su persiuntimu $21.27. 

Užsakymus siusti: Draugas, 
4545 W. 63rd St, Cblcago, m . 
60629. 

IIIIUlUIIIIIHIIIUIIIIIIUMUlIlIlIlilIlIlIlIlU 

HELP WANTED — MOTERYS 

RN-LPN 
PART TTME EVENINGS 

Call — 
SISTER GEMMA, St Augustine Home 
2358 N. Sheffield — TeL 348-3232 

BULLNG TYPIST 
50 wpm needed. Excellent bene-
fits. Good salary. Call — 

Doug Boele at 666-8811 

VYRAI IB MOTERYS 

doje glaudžiai bendradarbiauti 
Buvo priimta LB krašto valdybos 
atsiųsta rezoliucija valstybės pre 

opus 39 eis — moli. Po to stiprus (zidentui ir kongreso nariams. Suau 
st, Petersburgo Lietuvių klubo kotą 533 dol. (463 Bendruomenei 

53 — Vlikui ir 2 dol. Altai). Į pa
baigą pirm. Urbutis padėkojo u? 
aukas ir visiems, kurie prisidėję 
prie šio gražaus minėjimo paruo
šimo ir tai skyrium dainininkėms 
už programos išpildymą. Jos bu
vo apdovanotos rožėmis. vh 

choras vedamas muziko P. Ar-
mono darniai atliko J. Žilevi
čiaus Laisvės dainą, J. Gudavi
čiaus — Kur giria žaliuoja, St. 
Gailevičiaus — Oi toli, toli, Br. 
Jonušo Suaidės vėl laisvės dai
nos. 

Aukos Lietuvos laisvinimo rei
kalams buvo renkamos: Altai, 
Lietuviu Bendruomenei ir Vlikui. 
Aukų surinkta 4,51 Z Altai — 
1,803, L. Bendruomenei — 1, 
848, Vlikui — 860. Aukų rinkime 
komisiją sudarė: S. Bakutis, L. Ka
činskas ir K Palčiauskas. Į minė
jimą atsilankė 420 dalyvių. 

S t Petersburgo LB apylinkės 
pirmininko A. Gruzdžio pastan
gomis Vasario 16 d. 6 vai. vak. St 
Petersburgo radijo 110 stotis per
davė anglų kalba informacijų 
apie Lietuvą, parengtų JAV lbk 
valdybos Visuomeninių reika-
N komisijos - ponų M i r o n e ir! Gfxiimims V a k a n s ., ^ ^ ^ 

Mes priklausome MUS ir turime 
kompnterį. 

Virs 500-tai namu pasirinkimui 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Putoki Road 

Tel. — 767-0600 
ind*fasndenth/ owngd anč (jfferafd 

iiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiumminit 
{va i r iu prek ių pas i r ink imas n e 

b r a n g i a i i i m o š a sandSUo. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2581 W. M St, Chicago, m. 88821 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Telef. — 125-2737 

Vytautas Valantinas 
lllllllilIUiilIlIlIlIlIllUUIIUilUilUIIIUUlli 
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P L U M B I N G 
Iicensed, Bonded, Insured 

Nauji daroai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt 
plyteles. Glass btoeks. Sdnkos vamz
džiai išvalomi elektra. Į automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
dę ir telefoną. 

SERAPINAS — 686-2960 
iiminniiiimiiitmminiiniiinii.MnmMlt 

JUNK CARS WANTE0 
BCNN1NG OB NOT 

Free Fast Towing 
TE1 582-8130 

M0DEL MAKSI/ 
EKPEITD MACHINIST 

A growing oompany wi th a » w 
model shop ©ąuipment seeks ex -
pertenced individual. Candidate 
muat be ski l led in operat ion oi 
lathe, mili a n d grrinder, hand 
toola etc., t o make prototype 
parts aad assemblies from en«l-
neering aitetehes. S a e e t metai eoc-
perience desired. 

Salary com.meosura.te with « r -
perlence. P i e a s e apply in person 
or call: — 

Wayne Potempa 
2 4 7 - 6 4 0 0 

Zenith Controls, Inc. 
830 W. 40th Street 
Chicago, E 60609 

Eąual Oppertaaltr Employar M / F 

A N A T O L I J U S K A I R Y S 
f̂ AISVfiS SONATA, 40 iliustracijų, 1979 m $6.06 
PO DAMOKLO KARDU, premijuotas romanas, 1978 m 5 00 
TRYS DRAMOS, scenos veikalai, 1978 m ....' 5.00 
KARŪNA, istorinė trilogija-poema, 1974 m 5 00 
TRETIEJI VAINIKAI, poezijos antologija, 1975 m. . . 5 00 
TRYS KOMEDIJOS, veikalai scenai, 1975 m 4.00 
SIDABRINE DIENA, komedija ir libretas, 1972 m 3.00 
CURRICULUM VTTAE, komedija anglų kalba, 1971 m 2.00 
ŠVIESA IR ELDORADO, dvi premijuotos dramos 2.00 

Kiekvienas užsakytojas prideda 75 et. ui persiuntimą ir kitas 
išlaidas. UI. gyv. dar moka 5% valstijos mokesčių. Užsakymus siųsti 
DRAUGO adresu. 

HELP WANTED VTBAI 

LATHE OPER'S 
SOUTHBEND N / C 

Abte to program tapė, set up & 
operate. Exc- co. benefits. Free 
hospitalization & profit aharing. 

C A l i , J E P P POTLAF 
ToL 45^5400, E x t 181 

?••. ; s. rea^ure is.arc :-nc :est\ 
Aušros Mačiulaitytės Zerr. 
paiymėta Lietuvos ir kitų 

Čia 
P a 

Vasario IS-sk* minėjime Omaf»j, 
f*oatr T G«id4yl4t 

^iiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniu 
§ VLADAS JUODEIKA | 

[ DIDŽIOJI ILIUZIJA Į 
2 (Marksizmas teorijoje ir tikrovėje) i 
i II-sis tomas = 

3 Išleido Gražina Juodeikienė 1979 m. Spaudė Pranciškonų i 
I spaustuvė Brooklyn, New York. Kieti viršeliai, 688 pusi. | 
r Kaina su persiuntimu $ 16.05. ūlinojaus gyventojai da r s 
S prideda 90 et. valstijos mokesčių. 5 
= r 
E Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 6Srd Street, E 
f Chicago, ni. 60629, U ^ A . | 
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Perskai tę "Draugą" daoldt* 

jj kitiems pasiskaityti. 

HKLP VVANTKD — VYBAl 

AUTOMATIC SCR£W 
MACHIKE 

Eiperienced scr«w m a c h i n e opera-
tor. Mušt be a b l e to se t -ap and o p e -
rat« OO.O No. 2 B & a Exce l l en l 
Startiag mte, free hosp. Profit ahar
ing and other t ringe benefits . 

Apply in Penaon 

DOR-OMATIC 
73SS W. W0son, Hanvood Heighu 

West of Hariem — TeL 867-7400 

C O L D HE A D I N G 
Experienced header and roller aet 
up. Openings on day and night 
shifts. Top pay, free insurance, 
pension pkn, Christmas bonus and 
other ejccellent benefits. 

CALL TOM DTE — 439-6250 

Apsimoka skalbtk disn, DRAUGE, 
n « jis plačiausiai skaitomas uV 
tjvių dienraštis, gi skelbimų kai
nos yra visMms prisinassos. 

H E L P W A N T E D - M A L « 
snilIHIlIlIlIlIlUllllllllllllIflIlIlIlIlIlIltlMIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlimillllllItlIHItllMIMit 

OVVNER - OPERATORS 
I D.O.T. ąualified with tandem axle tractor for piggy 
E back operation. Pick up and delivery within 400 mile 
| radius. Chicagc-based. £xcellent pay padeage. 

1 TEL 312-226-7828 

http://com.meosura.te


MOSI) KOLONUOSE 
Worcester, Mass. 

VAKARIENĖ 

Vasario 16 d. įvyko Lietuviu 
meno mėgėjų rateLio tradicinė Už
gavėnių vakarienė, kurioj buvo 
svečiu ir iš kitu ikoloniju. 

Programai vadovavo E. Meilus, 
jr. Jis priminė, kad šiandien tu
rime prisiminti ir Lietuvą, nes 
švenčiame 62 metų sukaktį nuo 
Lietuvos Nepriklausomybės at
kūrimo. (Kaip tik prieš vakarie
nę iš radijo stoties W I C N 2 va
landas buvo transliuojama Vasa
rio 16-tai ipaminėti speciali prog
rama). M M . ratelio pirm. V Ro-
ževičius pasveikino susirinkusius. 
Vicepirm. St Valinskas, sr., pa
sveikino anglų kalba. 

Lietuvių Meno mėgėjų ratelio 
įkūrėjas L. Jakubauskas svečius 
linksmai nuteikė, parkaitydamas 
savo humoristinės kūrybos. Šv. 
Kazimiero parapijos vyrų choras, 
vadovaujamas muz. Z. Snarskio, 
akompanuojant vargonininkei O. 
Keršytei, padainavo: America Bea-
utiful — SA. Ward , Lietuvos 
kareivėliai — S. Šimkaus, Raidė 
"A" — Z. Snarskio, solo partiją 
atliko solistas V. Roževičius, Ra-
movėnų maršas — E. Gailevi-
čiaus, Užstalės daina ir 'priedo 

lungis aukojo šv. Mišias ir pasa
kė pamokslą. Po šv. Mišių nu
lydėtas į Šv. Jono kapines, ku
riose prieš kelerius metus, tarsi 
nujausdamas artėjančią gyveni
mo pabaigą, P. Kalvynas su žmo
na nusipirko ne tik žemę, bet 
pasistatė ir paminklą. Sutvarkė 
ir kitus laidotuvių reikalus. Nu
liūdime pasiliko žmona Elzbieta 
Zaltauskaitė-Kalrynienė. Vienas 
brolis, dvi seserys ir kiti giminės 
Lietuvoje ir Amerikoje. Iš kapų 
velionio žmona E. Kalvynienė vi
sus laidotuvių dalyvius pakvietė 
pietums. Amžiną atilsį ir ramybę 
suteik Petro sielai, Viešpatie! 

J.M. 

Philadelphia, Pa 
LANDSBERGIO NOVELIŲ 

SCTOKTUVfcS 

L B Pniladelphijos apyL val
dybos pastangomis vasario 3 d. 
Šv. Andriejaus parapijos salėje 
vyko visuomenės supažindini-

A A. Broniaus Macevičiaus penkerių metu 
sukaktis 

Jau suėjo penkeri metai, kai 
iškeliavo į amžinybę visuomeni
ninkas ir kultūrininkas a. a. Bro
nius Macevičius. Jis savo žemiš
kąją kelionę pabaigė šio krašto 
žemelėje 1975 m. vasario 17 d ir 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Bronius Macevičius buvo darb 

to jas M lankosi mieste N " , pa
imtą iš novelių knygos "Muzika 
įžengianti į neregėtus miestus". 

Patys įvykiai vaizduojami rie
da modernios psichologijos per-
sunkomis, personažų dialogai 
žavūs, meistriškai komponuoja
mas jų dėstymas, o dinamiška 
sakinių slinktis patraukia klau
sytojų dėmesį. 

Rašytojas pasidžiaugė t a i s 
klausytojais, kurie skaitytojui 
yra draugiški: ateina į naujų 
knygų sutiktuves ir tuo pačiu 
laiku jas įsigyja, o taip p a t ma-

į lonu, kai dėmesingai seka skai

stus visuomenininkas ir toleran
tiškas asmuo. Atvykęs į šį kraštą 
ir apsigyvenęs Roselande, nesirū
pino vien tik savo asmenine gero
ve, bet tuoj ėmėsi kultūrinio ir vi
suomeninio darbo. Jis buvo vie
nas iš steigėjų Lietuvių Bend
ruomenės Roselando apylinkės ir 
buvo jos pirmininkas nuo įsistei-
gimo su maža pertrauka ligi mir
ties. Taip pat jo pastangomis su 
mokytoju Markevičium buvo įs
teigta lituanistinė mokykla. Jis 
rinko aukas mokyklai išlaikyti, 
ruošė vasario 16 Lietuvos nepri
klausomybės, į Sibirą ištrėmi
mo ir motinos dienos minėjimus. 
Statė ir režisavo vaidinimus, mo
kinių pasirodymus ir įvairius kul
tūrinius renginius. Roselande LB 
apylinkė buvo viena iš judriųjų 
ir veikliųjų bendruomenių. 

mas su rašytojo A. Landsber-1 tytojo žodį. Neužteko to . J i s 
gio išleista naujausia novelių į įdomiai haimoristiška forma im-
knyga "Muzika įžengianti į ne
regėtus miestus". 

Popietę pradėjo šios v-bos 
pirm. T. Gečienė, pasveikinda
ma visus susirinkusius, o apie 

se organizacijose — Menininkų 
klubo valdyboje, buvo L. Fondo 
narys ir įgaliotinis, Balfo narys 
ir L2S Chicagos skyriaus pirmi
ninkas. Jis buvo kruopštus ir 
darbštus asmuo ir dirbo lietuvy
bės labui, aukodamas daug valan
dų ir niekad nesiskųsdavo nuo
vargiu ar laiko neturėjimu visuo
meniniam darbui. Tokių nenu
ilstančių ir susipratusių asmenų 
labai pasigendama, nes mūsų ge
neracijos darbštieji vis retėja ir 
iškeliauja negrįžtamai. Jis sielojo
si ir dėl tarpusaviu veiksnių ne
sklandumų, vis ragindamas tuos 
nesklandumus šalinti ir dirbti 
vieningai ir taikoj. Ant jo kapo 
pastatyto paminklo įrašyti labai 
reikšmingi žodžiai: 

Sutelk mus Viešpatie būrin — 
padangėj savo atviroj — 
Ramybėj ir taikoj. 

šie paskutinieji žodžiai ir mums 
A I gyviesiem^ įsidėmėtini — susi-

I burti ir dirbti visuomeninį darbą a. Bronius, eilę metų vadovau 
damas, neturėjo su nariais jokių I ramybėj ir taikoj, nes vieningi 
nesusipratimų. Nariai ir visuo- J mes išsilaikysime, susiskaldę žūsi-
menė gausiai ir noriai lankyda- me. 
vo renginius ir nesigailėdavo au-
kų. 

DRAUGAS, antradienis, 1980 ra. kovo mėn. 4 d. 

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Praėjo dveji metai, kai amžinybėn iškeliavo mūsų brangus 
vyras, mylimas tėvelis, senelis ir brolis 

A.fA. 
KAZIMIERAS PLĖNYS 

Mirė 1978 m. kovo 4 dieną 
Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos kovo 4 d. T. Marijonų 

koplyčioje 7 vai. ryto, Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje 7:30 
vai. ryto ir T. Jėzuitų koplyčioje 8:30 vai. ryto, šeštadienį, kovo 
8 d., T. Jėzuitų koplyčioje 9:30 vai. ryto. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti 
a. a. Kazimiero sielą savo maldose. 

Nulūdę: Žmona Sofija, sūnūs 
Rimvydas ir Liucijus su šeimomis 
ir brolis Aleksandras su šeima 

provizavo tokius klausytojų ir 
skaitytojų tipus, tarp k u r i u i 
kartais neįmanoma art imesnius j 
dvasios ryšius užmegsti dė l ne- j 
vykusio dėmesio žodžio imlumui. I 

padainavo Subatėlę. Dirigentui ir Į rašytoją Algirdą Landsbergį iš Priminė, kad nekiekvienas kal-
akompaniatorei B. Naras su žmo-! N. Yorko paprašė tar t i žodį bėtojas geba sumegsti dvasinius 
na prisegė po gėlę. Šį Šv. Kazimie- Vytautą Volertą. J is pateikė ryšius su auditorija, 
ro parapijos vyrų chorą sudaro apie jį biografinių žinių, kartu A. Landsbergis po šio a ts i -
beveik visi, išskyrus kelis vyrus, ; apibūdindamas jo mokslinį išffl- kvėpimo vėl permetė l inksmą 
M.M. ratelio choristai. Dirigen- lavinimą ir tuos patrauklesnius j ištraukėlę iš dramos "Pasku t i -
tas muz. Z. Snarskis keletą metų | literatūrinius žanrus, kuriais j nis piknikas", 
yra vadovavęs M.M. rateliui. Pui- rašytojas operuoja savo veika- j Popiečio baigmę 
kiai lietuviškų Užgavėnių vaiką- j lus kurdamas. Priminė kiek jų 
riene svečius pavaišino ratelio \ parašė ir kokiais už^ardinimais, 
narės. Prieš vakarienę maldą su- į o ta ip pat už kuriuos buvo gau

tos premijos. 
A. Landsbergis skaitė vieną 

iš konkrečios, modernios kasdie
nybės sukurtą novelę — "Rašy-

Bronius priklausė ir dirbo ki
tose kultūrinėse ir visuomeninė-

O tu, mielas Broniau, ilsėkis 
Dangaus karalystėj, kur viešpa
tauja ramybė ir taika. 

St. Gailius 

kalbėjo šv. Kazimiero parapijos 
kkb. kun. A. Miciūnas, MIC. Po 
vakarienės sekė dovanų dalini
mas ir šokiai iki vėlybos nakties. 

P IETOS 
Kovo 16 d. Lituanistinės mo

kyklos pietūs Maironio Parke. 1 
vai. su programa.""" 

J.M 

AJV. E. MATULEVIČIENĖ 

Mirė Emilija Matulevičienė, į 
siilaukusi 91 metų amžiaus. Jos j 
sūnaus Juozo Matulevičiaus pa-Į 
stangomis jai pavyko atvykti iš; 
Lietuvos į VVorcesterį prieš 5 me- į 
tus. 

E. Matulevičienė, pagyvenusi į 
keletą metų pas sūnų Worceste- j 
ryje, išvyko pasisvečiuoti pas sa
vo sūnų Petrą Matulevičių į To
rontą, Kanadon, kur ir mirė 1980 
metais. Nuliūdime liko sūnus Juo
zas su šeima VVorcesteryje, sū
nūs Vitas ir Petras, Toronte, Ka
nadoje. 

Palaidota iš lietuvių bažnyčios 
lietuvių kapinėse, Toronte. Linkė
tina jai, kad nebūtų persunki Ka
nados žemė. 

Antanas Bušmanas 

IŠKELIAVO Į AMŽINĄ 
TĖVYNĘ 

Vasario 3 d. skaudžios ligos iš
kankintas ir didelius skausmus 
iškentėjęs mylimos žmonos Elz
bietos iki paskutinės žemiško gy
venimo minutės rūpestingai glo
bojamas Daktarų ligoninėje mirė 
Petras Kalvynas. 
Velionis gimė Lietuvoje, gyveno 

Kaune, tarnavo nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenėje. baigęs 
tarnybą 16 metų kaip civilis tar
nautojas Aukštojoj Panemunėj 
buvo Karo mok-los ūkvedys. Už 
sąžiningai ir drausmingai atlie
kamą darbą užsitarnavo du me
dalius. 1944 metais vasarą Petras; 
su žmona Elzbieta pasitraukė į 
vakarus. 1949 m. atvyko į Ame- j 
riką ir apsigyveno Worcestery. Į 
Dirbo vielų apdirbimo fabrike. 
1972 m. pasitraukė į pensiją ir su 
žmona Elzbieta gražiai gyveno, 
kol netikėtai skaudžios ligos pir
mieji simptomai pradėjo jį var : 

ginti. Nežiūrint aukšto šių dienų 
medicinos mokslo, vis dėlto gy
dytojams nepavyko išgelbėti P. 
Kalvyno gyvybės. 

Kūnas buvo pašarvotas laido
tuvių direk. Carrol! namuose. Va
sario 6 d. atlydėtas į Aušros Var
tų parapijos bažnyčią, kurioje už 
a.a. P. Kalvyno sielą kun. A. Vo-

T. Gečienė 
dailiui žodžiu užsklendė kvies
dama visuomenę įsigyti r a šy to 
jo A. Landsbergio novelių rinki
nio knygas, čia gulinčias a n t s ta 
lo, o taip pat pasidalinti įspū
džiais prie kavos puoduko su už
kandžiais. J- B-is 

Dipl, teis. Felicijonas Gaudušas 
Gyveno Chicago, Illinois, Brighton Parko apylinkėje. 
Staiga mirė kovo 2 d, 1980 m., sulaukęs 78 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 30 metų. 
Paliko liūdinčius žmoną Jadvygą 2ukaitę<Jaudusienę, brolį dr. 

Liudą GauduSą, svaines Zosę Žukaitę, Aleksandrą Svarienę ir jos 
vyrą Joną su šeima, dr. Jonę Gliaudelienę ir brolienę Teklę Zukienę 
su šeima bei kitus gimines, draugus ir pažįstamus. 

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4330 S. California Ave. 

Bus laidojamas trečiadienį, kovo 5 d., Iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus perkeltas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos baž
nyčią, kur bus atlaikytos gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Visi esate maloniai kviečiami dalyvauti šermenyse ir laido
tuvėse. 

Lieka nuliūdę: Žmona, brolis ir gimines. 

A. + A. R U F I N U I VIR K AU 
mirus, jo žmoną VANDĄ, dukterį HENRIETĄ V E P Š -
TTENE ir sūnų VYTĄ su šeimomis, seseris bei k i t u s 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame, 

Jūra ir Darius Gvidai 
Elena Zimavičiūtė - Carter 

Tjgamečiui draugui 

A. f A. 
VET. DR. ALFONSUI VILEITAI 

mirus, jo žmonai IZABELEI nuoširdžią užuojautą reiš
kia ir kartu liūdi 

Danutė ir Vytautas Bieliauskai 
su šeima 

A. f A. 
ALGIMANTUI MIKUTAIČIUI 

tragiškai mirus, jo tėvus MEČĮ ir JANTNĄ, BROLĮ, 
SESERIS ir kitus gimines bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia ir kar tu liūdi 

Ghiaaos Lictw?iai šachmatininkai 

1980 metų vasario mėn. 5 d. po ilgos ligos mirė mūsų mylimas 
vyras, tėvas ir senelis 

A.f A. 
VLADAS TAMAŠAUSKAS 

Širdingą padėką reiškiame visiems, kurie aukojo šv. Mišias ir 
lankė jį jo ilgoje ligoje. 

Dėkojame klebonui Ft. William J. Zavaski ir deacon Ft. Ro-
bert J. Wietosmski už gražias maldas koplyčioje ir gedulingose mi
šiose. 

širdingai dėkojame Šv. Baltramiejaus parapijos chorui taip 
gražiai giedojusiam šv. Mišių metu ir choro vadovui Mark Konchan. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems už labai gausias šv. Mišių aukas, 
karsto nešėjams, lankiusiems koplyčioje ir palydėjusiems į amžino 
poilsio vietą. 

širdingai ačiū ir visiems tremties dienų draugams išreišku
siems mums užuojautą per spaudą ir laiškais. 

Ačiū laidotuvių direktoriui Edvardui Petroshiui už rūpestingą 
patarnavimą. 

Visiems Jums lieka dėkinga liūdimi 
Tamašauskų šeima 

A. f A. 
VET. DR. ALFONSAS VILEITA 

s ta iga mirė kovo 1 dieną Parmuš, New Jersey. 

Buvo gimęs Rokišky 1920 m. gegužės 12 d. Amerikoj 
išgyveno 30 metų. 

Nuliūdime liko žmona Izabelė ir sesuo su šeima Ar
gentinoje. 

Kūnas pašarvotas Vander Pla t t Memorial Home, Par
muš, N.J. Laidojamas trečiadienį, kovo 5 d. 

Draugai ir pažįstami prašomi velionį prisiminti sa
vo maldose. 

Nuliūdusi: žmona Izabelė VŪeitienė (Rovaitė) 

A , f A . STELLA RADŽIUS 
BUDZICTĖ 

Gyveno Chicago, Illinois, Marauette Parko apyi. 
Mirė kovo 3 d., 1980 m., 7:30 vai. ryto, sulaukus 84 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 67 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Virginia Nenson, žentas 

Danald, sūnus Robert Rogers, marti Bobbie, 2 anūkai: Robert ir Da-
vid Nelson. Svogerka Helen Rogers, švogeris Fritz Rodiius su žmona 
Stella, kiti giminės, draugai bei pažįstami. 

Velione buvo našlė a. a. Gust. 
Kūnas bus pašarvotas antradienį, 2 vai. popiet Petkaus Mor-

ąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 5 d. EI koplyčios 10 vai. 

ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da-
ryvauti Šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Duktė, sūnus, marti, žentas Ir anūkai. 
Laid, d;rekt Donald A Petkus. Tel. 476-2345 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

T R Y S M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4330-34 S o . Ca l i fo rn i a A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-P852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 

i 
1 * • 1 1 1 

Laidotuvių Direktoriai 
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. kovo mėn. 4 d. 

X LB Gevelando apylinkės 
valdyba nuoširdžiu laišku padė
kojo "Draugui" už gerą infor
maciją apie jų ruoStą parengi
mą ir atsiuntė 25 dolerių auką. 
Raštą pasirašė apylinkės pirm, 
Antanas Butkus ir ižd. Juozas 
Mikonis. Dėkojame. 

X Adella Bajalis, Los Ange
les, pasveikino "Draugo" dar
buotojus ir atsiuntė 10 dolerių 
auką. Labai ačiū. 

X Kun. F . Kireilis, čikagie-
tis,atnaujindamas prenumera
tą, pridėjo 10 dolerių auką. Ma
loniai dėkojame. 

X "Plačiai nušviesdamas viso 
pasaulio lietuvių gyvenimą, jų 
veiklą ir darbus, "Draugas" ma 
ne lanko jau 30 metų, i r juo 
džiaugiuosi" — rašo mums Ana 
tolijus Lakas iš Chicagos, atnau 
jindamas prenumeratą ir siųsda 
mas 10 dol. auką. Ačiū. 

x Ses. M. Bernarda, žinoma 
muzikė ir kompozitorė, Šv. Ka
zimiero vienuolijos narė, ir ses. 
M. Lucine, šiandien tyliai šven
čia savo vienuolinio gyvenimo 
60 —metų sukakt į Villa Maria, 
Holland, P a . Šv. Kazimiero se
se rys Chicagoje savo globėjo 
šventę švenčia šiandien po pie
tų, kad, mokyklose pamokoms 
pasibaigus, galėtų daugiau kar
t u susirinkti . J o s visos taip pa t 
bendru sveikinimu ir maldomis 
prisimins savo jubiliates — ses. 
Bernardą i r ses . Lucinę. 

x Kaziuko muges, 21-mąją i š 
eilės, k a s m e t ruošiamą —Chi
cagos liet. skautų, -čių, perei
tą sekmadienį iškilmingai ati
darė , pasakydama gražią kalbą, 
Lietuvos gen. konsule Chicago
j e J . Daužvardienė. Mugė buvo 
gausi įvairiais dirbiniais, užkan 
dinėmis. parengimais, skautų 
pasirodymais. Kitų eksponatų 
t a r p e i šp i rk ta nemaža liteuviš-
kų knygų. Mugę aplankė keli 
tūks tančia i lankytojų i š Chica
gos ir apylinkių. Vyr. mugės k o 
mendan t a s — J. Paronis. 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

KULTŪRINĖ PARAMA 

Blinois menų Taryba parėmė 
21 kultūrinę instituciją, išdalin
dama 24,560 dol. įvairioms ko
lekcijoms įsigyti. Balzeko lie
tuvių kultūros muziejui skyrė 
500 dol. 

MOTDfA TERESĖ BUS 
CH3CAGOJ 

X "Mūsų Vyčio", akademikų 
skautų, -Čių leidžiamo neperio
dinio žurnalo, naujas numeris, 
ski r tas 1980 metų žiemai, šio
mis dienomis atspausdintas Chi j M o t m a " T e r ^ ~ į į h Ž u t o t Ž ^ 
cago3e. D a u g vietos paskir ta >JJ0 

Vilniaus universiteto 400 metų 
paminėjimui. I š viso 48 pusla
piai. Redaguoja rašyt . vyr . 
sktn. J u o z a s Toliušis, 7220 So. 
California Ave., Chicago, TU. 
60629. Adrninistratorius Alfre
das Kleinaitis. 

LB NAUJOJI ŠVIETIMO TARYBA 
PRADĖJO DARBĄ 

Lietuvių atstovai su svečiais P. Amerikos jaunimo koncerte vasario 23 d. Chicagoje. Iš kairės: Kultūrinės tal
kos komisijos vicepirm. Regina Kučienė, Urugvajaus tams. Stungevičius su žmona, Argentinos konsulas, PLB 
valdybos pirm. inž. V. Kamantas, Chicagos Dailiųjų menų tarybos narė Farina su miesto pareigūne ir Kuk. talkos 
kom. pirm. dr. L. KriauČeliuoas. Nuotr. J. Tamulaicio 

IŠ A R T I IR T O L I 
J. A. VALSTYBISE leo Saudargo aplankyti. Vasario 

10 d. jis dalyvavo lietuvių pa-
; maldose ir čia pasakė pamoks
lą. 

— "American Indian Ar t Ma-

X "Aušros*', okup. Lietuvos 
pogrindyje leidžiamo leidinio, 
Nr . 11-15, 1978 - 1979 m, Aka 
deminės skautijos leidyklos Chi 
cagoje išleisti atskiru leidiniu, 
kaip HE tomas . iŠ viso 259 pus
lapiai. Leidinį redagavo ir var
dų rodyklę paruošė teisiu. Jo
n a s Damauskas , i egz. kaina 5 
doleriai. Knyga gaunama ir 
"Drauge" . 

x Kazys K i t k a u s k a s Los Ar. 
gėles, a tnauj indamas prenume
ratą, aukojo 12 dolerių. Labai 
ačiū. 

X Aukų po 5 doi. ats iuntė: 
Leonas Kazragis, Anupras Kri-
nickas, Sofija Butkūnienė, Ka
zys Karuža . Visiems dėkojame. 

x Juozas Ališauskas, Cicero, 
EI., įvert indamas spaudos dar
bą, į teikė "Draugui" paremti 10 
dol. auką. Labai ačiū. 

X Kalnai ir gėlės Amerikos 
vakaruose, tokia tema kultūri
nėje vakaronėje skaidres rodys 
St. Žilevičius Jaunimo centro ka 
kavinėje ateinantį penktadienį, 
kovo 7 d. 7:30 vai. vak. Rengia 
Jaunimo centras. Visi kviečia
mi, (pr.) 

X Svečiai iš Vokietijos, Ko
vo 16 d., 3 vai. popiet Jaunimo 
cent re koncertuos fleitistas Pe
t r a s Odinis ir pianistė Raminta 
Lampsa ty tė . Bilietai Vaznelių 
prekyboje. Visi kviečiami, (pr.) 

— A. a. Pranė Dapšienė-Oir-
ginaitė po ilgokos ligos mirė ko 
vo 3 d. naktį Los Angeles, Ca-
lif. Liko vyras, sūnus ir daug 
pažįstamų įvairiose JAV vieto
vėse. 

— Rekolekcijos moterims 
Putname. Gavėnios metu bus 
proga giliau susitelkti, atsinau
jinti dvasioje, pasiruošti Kris
taus Prisikėlimo šventei — Ve
lykoms. Kad mūsų prisikėlimas 
Kristuje būtų pilnesnis, pasi
stenkime dalyvauti rekolekcijo
se, kurios įvyks kovo 14, 15 ir 
16 d. Marijos Nekalto Prasidė-

, . . . j imo vienuolyne, Putnam, Conn. 
gfcfcfc f t e ^ j a f * • • f j į J Į B A o l e t c i j a s praves kun. dr. V. 

„c} , . ,. . , . .Cukuras . Rekolekcijos prasidės ra Rosa ir jos mažu sūnum 
19 o. kalbėti bankete, kur* Į p e n k t a d i e n į 7 v a l y^m ĝ  m VVagneriu iŠ Brazilijos, San Pau-

DIDŽ. BRITANIJOJ 

— Radijas apie lietuvius. 
Murdoch Rodgers, Edinburgo 
universitete dirbąs istorikas, ku-

gazine", leidžiamas Arizonoj, j r i o tėvas buvo lietuvis, entuzi-
išspausdino š. m. pavasario nu-Įast iškai susidomėjo Škotijos 
mery autorių Joan ir Romo j lietuviais ir apie juos parašė 
Vaštokų knygos "Sacred A r t diplominį darbą, kruopščiai pa-
of the Algonkians" plačią recen 
ziją. 

— Kun. Jonas Kubilius, Mon-
trealio Aušros Vartų parapijos 
klebonas, praves Phoenixo lie
tuviams rekolekcijas kovo 15-
16 dienomis. 

ARGENTINOJE 
— Vincenta Tubelienė su duk-

ruošia kovai prieš negimusių žu 
dymą sąjūdis Chicagoje. 

MOTERYS IR KARIUOMENĖ 

Visoje Ulinois valstijoje dien
raštis "Sun-Times" atsiklausė, 
kokios pažiūros į moterų regis
travimą karo tarnybai. Apie 
57% balsuotojų pasisakė už mo
terų registravimą. 

ILGIAU ATVIRAS 

Field gamtos istorijos muzie
jus nuo kovo 1 d. popietėmis bus 
atdaras viena valanda ilgiau: 
iki 5 v. v., o penktadieniais bus 
atdaras nuo 9 v . r. iki 9 v. v. 

FILMAS MUZIEJUJE 

Field muziejus Chicagoje ko
vo ir balandžio mėnesių šešta
dieniais 2:30 vai. p. p . rodys 
filmus iš įvairių kraštų. Įėjimas 
nemokamas. 

NEGRŲ KOLEGIJOS 

Negrai JAV-se turi 41 kolegi
ją, kur vyrauja jų rasės žmo
nės. Jų kolegijų fondas pasi
ryžęs Illinois valstijoje surink
ti aukų 1.3 mil. dol.. 

10 M. t ž PAVEIKSLUS 

L. Pace, 29 m,, kuris iš Chi
cagos meno instituto buvo pa
vogęs Cezanne paveikslus, ver
tus 4.3 mil. dol., nuteistas kalė
ti 10 metų. 

TURfS SUTAUPYTI 
203 MIL. 

Paskelbtas Chicagos švietimo 
tarybos planas, pagal kurį per 
dvejus ateinančius metus reikės 
sumažinti mokyklų išlaidas 203 
mil. dol., nebent būtų gauta pa
rama iš vyriausybės ar butų pa
kelti švietimo mokesčiai. 

AUTOMOBIIJU PARODOJ 
Automobilių parodą McCor-

X Juozas Žvynys, turintis 
didelę praktiką Income T a x pil
dyme, kiekvienam besikreipian
čiam užpildys Income Tax tiks- į mick rūmuose iki šeštadienio 
liai, nepraleisdamas nei vienos; vakaro aplankė 839,000 žmonių, 
į s ta tymais leistos lengvatos, i Sekmadienį da r buvo apie 10, 
Kreipt is kiekvieną dieną adr.: 
7259 S. Francisco Ave., Chi
cago, a rba tel. 476 7867. (pr.) 

X Šv. Juozapo garbei šv. Mi
šių ir maldų novena prasidės 
kovo 10 d. ir tęsis iki 19 d. 
(7 vai. ry ta i s ) , Marijonų koply
čioje, prie "Draugo". Norintieji 
šioje novenoje dalyvauti ir įsi
jungt i su savomis intencijomis, 
kviečiami nedelsiant kreiptis: 
Mar ias Fathera, 6336 So. Kil-
b o o m Ave^ Cfeioago, m . 60629.1 ir jau pastatė 23 dramas. 

šiomis ir baigsis sekmadienį 3 
vaL po pietų. 

— Dana Katilius - Boydstun, 
Elžbietos ir Jurgio Katiliaus, 
duktė, Omahoje, Nebraska, sėk
mingai užbaigė psichologijos 
studijas, apgynė disertaciją apie 
laisvės pasirinkimo patrauklu-

I mą ir gavo psichologijos dakta-
,ro (Ph. D.) laipsnį Nebraskos 
į universitete, Linkolne. Dalia 
(Katiliūtė lankė šv. Antano pa
rapijos mokyklą Omahoje. Vi
durinį išsilavinimą įsigijo Notre 
Dame akademijoje, kurią baigė 
aukštais pažymiais. Už t a i jai 
buvo pasiūlytos net kelios sti
pendijos aukštojo mokslo stu
dijoms. Įstojo į Creighton uni
versitetą ir studijavo psicholo
giją, 1964 m. baigdama baka
lauro laipsniu. Toliau studijas 
tęsė Omahos universitete, ku
riame pasiekė magistro laipsnį. 
Dabar ji yra assistent profesor 
ir dėsto psichologiją Nebraskos 
universitete. Dalia buvo veikli, 
reiškėsi visuomeninėje veikloje. 
Ji priklausė skautų organizaci
jai, dalyvavo lietuvių chore, bu
vo LB Omahos apylinkės valdy
boje, mokytojavo lituanistinėje 
mokykloje ir dabar y r a ateiti
ninkų sendraugių narė. J i ge
rai išmokė lietuvių kalbos sa
vo sūnų Marių, o taip pat ir 
savo vyrą (nelietuvį), kuris sie
kia tu pačių mokslo aukštumų 
Nebraskos universitete. Toli
mesnėje gyvenimo eigoje linkė
tina sėkmės moksle, tarnyboje 
ir visuomeninėje veikloje. 

( J . N.) 
— Sunday Cape Code Times 

(Mass.) laikraštis vasario mėn 
laidoje įsidėjo didesnį straipsnį 
apie Lietuvą, kuriame duoda pa 
sikalbėjimą su Rymante Janu
laitiene apie pavergtą Lietuvą 
ir jos rūpesčius. Taip pa t dien
raštis primena, kad Amerikos 
lietuviai leidžia dienraštį "Drau 
gą", keletą savaitraščių ir žur
nalų. Prie straipsnio pridėta 
nuotrauka, kurioje matyti Er-
nest Bliudnikas. dr. Ed. Janso
nas, Rymantė Janulaitienė ir 

lo miesto, viešėjo pas Žemaičius 
ir kitus gimines Argentinoje. 

— Dr. Jonas Simanauskas va
dovauja "Žibučių" ansambliui ir 
pa t s dainuoja su "Aitvarais" bei 
Romos vardo teatro chore. Dr. 
Osvaldas Račkauskas groja 
smuiku ne tik privačiai, bet pa
sirodo ir scenoje kai kuriomis 
progomis. Gi dr. Albertas Do-
mynas groja pianinu ir vargo
nais. J is įvairiom progom yra 
pasirodęs lietuvių šventėse su 
muzikine programa, o taip pa t 
nemažai yra grojęs vargonais 
įvairiose bažnyčiose. 

sirinkęs labai retos medžiagos. 
Dabar pamažu j i s renka medžia
gą apie juos daktaro disertaci
jai, kuri žada būti įdomus moks 
linis unikumas apie lietuvius. M. 
Rodgers atliekamu laiku dar 
ieško būdų platesnei visuome
nei parodyti, kad Škotijos lietu
vių vaidmuo buvo ir įdomus ir 
reikšmingas. Tų jo pastangų 
rezultatas bus visa programa 
BBC Škotijos radijuje vasario 
19 d. Į M. Rodgers pastangas 
paruošti tokią programą BBC 
reagavo labai palankiai. Ry
šium su t a būsimąja programa 
įtakingasis "The Scotsman" laik 
rastis paprašė M. Rodgers pa
rašyti straipsnį apie lietuvius. 
Ta būsimoji radijo transliacija 
dabar jau susijo su kitais įvy
kiais. Mossende, Lietuvių insti
tute, sausio 20 d., jis parodys 
įdomių skaidrių, fotografijų 
iš lietuvių istorijos ir veiklos 
Škotijoje. Vasario 13 d., Mo-
therwell Civic centre jis orga
nizuoja vakarą, kurio programą 
sudarys lietuviškos dienos, fo-

— Juozas VaškeJa, gyvenan- J tografijos ir gal lietuviškų kos-
tis Toronto mieste, Kanadoje, Į tiumų ir fotografijų paroda. M. 
buvo atvykęs į Argentiną. Ap-1 Rodgers džiaugiasi, kad jam 
sistojo pas savo pusbrolį Vytau- • pasisekė su lietuviškais reika-
tą Griškevičių. Svečias yra po-llais prasiveržti į viešumą. 
karinis ateivis, jau pensininkas 
Yra kilęs iš Sudokių k., Šešuo
lių v., Ukmergės apskr. Lankė
si lietuvių parapijoj. 

— l i e t . Bendruomenės val
dybos Š. Amerikoje vykdoma
sis vicepirmininkas Vaclovas 
Kleiza. Jis dalyvavo Vasario 16 

— Bradfordo "Vyčio" klubas 
sušaukė savo patalpose visuo
tinį narių susirinkimą, kuriame 
aptarė einamuosius reikalus ir 
išrinko naują valdybą 1980 me
tams. Ją sudaro: pirm. V. Gu
revičius, vicepirm. A. Gerdžiū-
nas, sekr. A. BuČys, ižd. P. J a 

d. minėjime (vasario 17 d.) i r į k u b ė n a 8 , , „ 1 ^ ^ reika]ų ^ 
tarė žodj žodį minėjimo metu. Į d o v a į R o m a V a i c e k a u s k a i t ė 

Be to lankysis Berisso ir Rosa 
rio kolonijose. Kovo mėn. at
vyksta Vliko pirm. dr. V. Bo
belis. 

AUSTRALIJOJE 
— Pabaltie&u komitetas Mel-

bourne vasario 22 d. suruošė 
priešsovietinę demonstraciją. 

i r 
R. Adomonis, adrninistratorius 
J. Tamošiūnas. Kandidatai V. 
Rudelis ir F . Šilingas. Revizijos 
komisija: J. Adomonis, A. Braz
deikis ir V. Rekešius. 

— Bronė ir Bronius Daunorai 
išvažiavo į tolimą kraštą — Ve-
nezuelą aplankyti ten įsikūrusių 

JAV LB krašto valdyba naujuo
ju švietimo tarybos pirmininku 
pafavietė mokyt Joną Kavaliūną, 
kurio pedagoginis įgyveniirno ke
lias vainikuotas visuomeniniu 
darbu, organizaciniu patyrimu, 
pareigingumu. Pradėjęs eiti sa
vo pareigas, jis sudarė Švietimo 
tarybą, pakviesdamas 22 asme
nis, lituanistinių mokyklų mo
kytojus, bei kitus dirbančius su 
jaunimu, besidominčius švieti
mo, mokymo, auklėjimo srityse ir 
kt. Sausio 20 d. įvyko pirmasis 
Švietimo tarybos posėdis, kuria
me buvo padaryta eilė apžvailigi-
nių pranešimų, sudarytas dar
bo planas IT padaryta nutarimų. 
Švietimo taryba tarėsi lietuviško 
švietimo reikalais nuo priešmo
kyklinio auklėjimo ligi studijų 
universitetuose, įjungiant taip 
pat mokytojų ruošimą, mokinių 
telkimą mokyklose, sportą, religi
ją, muziką, periodinius leidinius, 
spaudą, suaugusių švietimą, pa
galbines mokymo priemones. 

Mažėjant mokyklose moki
nių skaičiui, Jonas Kavaliūnas 
padarė pranešimą, ką reikėtų 
daryti, kad lituanistinės mokyk
los susilauktų daugiau mokinių. 
Taryba pritarė ir pavedė Jonui 
Kavaliūnui paruošti planą mo
kinių (verbavimui. 

Dr. Vytenis Darnusis kalbėjo 

VOKIETIJOJ! 
Liubecke gyvenantys lietuviai 

ir jų bičiuliai vasario 10 d. pa
minėjo Lietuvos nepriklausomy
bės 62-jų metinių šventę ir min-
dauginės Lietuvos 738 metų 
valstybingumo tąsą pamaldo-
i r iškilmingu aktu bei vaišėmis. 
Minėjimas buvo p radė t a s pa
maldomis Švč. Jėzaus Širdies 
bažnyčios kriptoje, kur ias a t 
našavo kun. Vaclovas Šarka, at
vykęs iš Hamburgo, evangel i ją 
perskaitė lietuviškai, lenkiškai 
ir vokiškai ir dienos proga pa
sakė pritaikintą pamokslą lie
tuviškai. Pamaldų laiku buvo 
giedamos lietuviškos ir lenkiš
kos giesmės. Pamaldose gau
siai dayvavo abiejų konfesi
jų lietuviai, lenkai ir vokiečiai. 
Haus Silon salėj paskai tą skai tė 
Pr. Kotkis, po jo kalbėjo kun. V. 
Šarka. Įvykusių vaišių metu 
Konstancija Poviliauskienė pa
skaitė Nelės Mazalaitės legendą 
apie Nežinomą kareivį. Buvo 
padainuota lietuviškų dainų. 
Lenkus atstovavo psichologas 
Henryk Olesiak ir dr. Rosa 
Rainska, ukrainiečius Dalylew 
Zachariasz, vokiečius Herman. 
Svečių tarpe buvo t ik parvykęs 

! iš Miuncheno Vy tau ta s Macke-
1 vičius, kuris 1979 m. rugpiūčio 
22 d. nuo sovietinio laivo "Ku
piškis" Liubecke pasišalinęs, 
pasiprašė pas vokiečius politi
nės globos. 

Buvo protestuojama prieš olim- j dviejų dukterų, žentų ir anūkų 
pinius žaidimus Maskvoje. i ir paatostogauti šiltame krašte. 

000. bet šiemet lankytojų buvo 
kiek mažiau. 

NKGRL* TEATRAI CHICAGOJ 

Chicagoje veikia dešimt neg
rų teatrų, išsilaikančių iš aukų I C^F* Cod Ckmmunity kolegijos 
ir Elinois menų tarybos para-! bibliotekos direktorius Greg 
mos bei iš savų pajamų. Vienas ; Masterson, kuriam įteikiama 
stipriausių jų teatrų yra Ruum- j informacinė medžiaga apie I i e -
ba, 2222 So. Michigan Ave. tuvą. 
Kuumba yra afrikiečių kalbos ; — Kun. Pranas Kūra, §v. 
žodis, reiškiąs kūrybingumą. : Onos parapijos klebonas. 

VISI JAV TAUPYMO BONAI 
TEBEDUODA VISUS 

NUOŠIMČIUS 
Su naujų metų pradžia išėjo 

nauji JAV taupymo bonai su 
serijų numeriu E E . Pirmiau 
buvo tik vienas serijų numeris 
E. Kai kurie taupytojai susirū
pino ir pradėjo manyt i , kad se
noji serija baigėsi i r nebebus 
mokami nuošimčiai. Tai netei
sybė. Serijos E bonai pradėjo 
išeiti 1941 m. gegužės mėn. Se 

i rijos E bonai, p i rkt i t a rp 1941 
I m. gegužės mėn. ir 1952 —m. 
balandžio mėn., mokės nuošim-

i čius 40 metų, t a r p 1981 geg. 
— 1992 m. bal. Nėra reikalo pa 
keisti serijos E boną į naujuo-
?;us KV, bonus, nes jie mo
ka tą pati nuošimtį. Kiekvienas 
taupytojas gali pasižiūrėti pa
žymėjimus ir pamatys , iki ko
kio laiko gali gauti nuošimčius 
už vienus ar ki tus bonus. 

Drąsiai pirkite JAV bonus 
darbovietėm ar bankuose. Taip 

apie mokytojų studijų savaites, 
naudojantis federalinės valdžios 
parama ir perskaitė Broniaus 
Juodelio, USA Federal G r a n t p ro 
jekto, paruoštą planą. Projektą 
vykdo švietimo taryba ir projekto 
koordinavimo bei įyertmhno dar
bus atdieka dr. Vytenis Darnusis 
ir dr. Jonas Račkauskas. 

Lituanistinių mokyklų moky
tojų rengimo reikalu kalbėjo Li
tuanistinio pedagoginio Istituto 
Chicagoje rektorius dr. Jonas 
Račkauskas. Pvuošiamos naujos 
programos ir numatoma plačiau 
naudotis "video tapė" aparatūra. 

Religinio auklėjimo reikalais 
kalbėjo kun . V y t a u t a s Bagdana 
vičius ir kun . Povilas Dilys. 

Apie pTie&nokyHinį auklėji
mą kalbėjo Danutė Bruškytė, pa
teikdama platų ateities darbų 
planą. Reikia kreipti didesni dė
mesį į vaikus ir jų tėvus, ruo
šiant tėvams diskusijų būrelius, 
vakarones, kviečiant prityrusius 
tos srities pedagogus. 

Mokyt. Sofija Jonynienė pla
čiau peržiūrėjo pradžios mokyk
los knygas, pratimus. Apie vado
vėlius pasisakė dr. Vytenis Darnu
sis ir Vacys Garbonkus. O mokyt. 
Juozas Masilionis kalbėjo apie 
aukštesniųjų mokyklų vadovė
lius, prat imus, žodynėlius. 

Suaugusiųjų švietiimo ir lie
tuviškai nemokančių mokymo 
reikalu kalbėjo švietimo tarybos 
pirm. J. Kavaliūnas. 

Leonas Raslavičius padarė pra
nešimą apie lituanistines studi
jas universitetuose. Tokios studi
jos dabar veikia Illinois omiversi-
tsete Chicagoje, kurias lanko 30 
studentų. Planuojama įsteigti li
tuanistinę katedrą pr ie kurio nors 
universiteto. Norint įvykdyti šį 
sumanymą, reikia turėti apie 1 
milijoną dolerių. Ukrainiečiai 

I turi bent keletą tokių katedrų. L. 
Raslavičius pažadėjo susirišti su 
ukrainiečiais ir pažadėjo painfor
muoti tarybą apie jų darbus. 

Jaunimo skaitinių ir kitų pa
galbinių mokymo priemonių rei
kalu planą iraštu pateikė dr. 
Audronė Užgirienė, negalėjusi 
posėdyje dalyvauti. Ta ip pat bu
vo perskaitytas ir Jadvygos Matu
laitienės pranešimas, kuriame 
ji iškėlė reikalą rengti tautinių 
šokių mokytojams kursus moky
tojų studijų savaitėse ir savait
galinius seminarus įvairiose vieto
vėse, pateikdama ir programas. 
Taip pat siūlė įrengti pavasarines 
rajonines tautinių šokių, žaidi
mų ir dainų- šventes. 

Bronius Keturakis kalbėjo apie 
gportą ir jo reikšmę švietimo dar
be, skatindamas įvesti sportą li
tuanistinėse mokyklose. 

Stefanija Stasienė, atvykusi iŠ 
Clevelando, kalbėjo apie leidžia
mą mokytojams ir tėvams žurna
lą Švietimo gaires. 

!imiHiiiitiiiiiiiiiiiii!iiiimiiinimniHim 
Kelias į altoriaus garbę 

J . VAIŠNORA, MIC 

A r k . Jurg io Matulaičio beati
fikacijos bylos apžvalga. Gene
ralines Postuliacijos leidinys 
1969 m. 

Ka ina su persiunt imu $1.00. 

Gaunama DRAUGE. 
iiiiiiuiiiiiiiituiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiuiu 

Lietuvių Bendruomenės Vidurio Vakarų apygarda įteiki torigr Frsnk >.r>. 
f*ur\zjo -J O-H-agos specialų Vilniaus universiteto 400 metų sukakties Tieda'; 
ui jo pagalbą Lietuvos reikaiarns. :š kairės Danguolė VsJer/įnarf Vtd 

Sis teatras veikia nuo 1968 m. Spring —Valley, 111., buvo atvy- j V a t apygante valdybos sekretore, koi^r. Fnmk Anmauio. Mary Brie&zim 
| kęs į Pboenįc, Ariz., dėdės Vin- Wliiasns r Lietuvos Vyčių veikėja* Wa«htogtone adv Ernesta* Raškauskas 

taupykite pinigus •r r i rk: te bo-
rus r adovanoti vaikams ir pa-
ž i ? U ~ : r - K . P 3 j = : ^ k ^ k : ^ J A V 
saugumu ir pelnykite siūlomu? 
nuošimčius. 

ANTANAS SALYS 
R A S T A I 

I 
Bendrinė kalba 

Redegavo PETTRAS JONIKAS 
Išleido Lietuvių KataHkų Moks

lo Akademija, Roma, 1979. Didelio 
formato. 572 pusi. 

šioje knygoje lietuvių bendrinės 
kalbos kultūra besirūpinantieji 
skaitytojai ras reikalingų paaiš
kinimų bei patarimų. Kaina su per
siuntimu $31.15. 

Užsakymus siųsti 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

Illinoia gyventojai dar prideda 
$1.80 valstijos mokesčio. 
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