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PIRMINIAI FLORIDOS 
VALSTIJOS RINKIMAI 

Mažėja respublikonu kandidatų skaičius 
Miami. — Rinkiminė 1980 m. 

kampanija persikėlė į pietines 
valstijas, kur šiandien įvyks pir
miniai balsavimai Alabamoje, 
Georgijoje ir Floridoje. Šešta
dienį respublikonų pirminiuose 
rinkimuose Pietinėje Karolinoje 
Ronald Reagan gavo 54 nuoš. 
balsų ir liko stipriausiu respubli
konų kandidatu gauti partijos 
nominaciją. Po jo antras su 30 
nuoš. buvo John Connally i r 
trečias — Georg Bush su 15 
nuoš. Po šių balsavimų John 
Connally paskelbė, kad jis iš 
kandidatų pasitraukia. Tai jau 
antras respublikonas, išėjęs iš 
varžybų. Pirmasis pasitraukė 
sen. Howard Baker. Kiti kandi
datai pradėjo vilioti pasitrauku
sių kandidatų rėmėjus, kam
panijos darbuotojus. 

Floridoje gan svarbų balsuo
tojų nuošimtį sudaro iš Kubos 
pabėgę kubiečiai. Todėl sekma
dienį ir Reaganas ir Bush daug 
laiko praleido Miami "Mažojoje 
Havanoje", viliodami kubiečius. 
Bushui labai daug padeda jo sū
nus, vedęs meksikietę ir puikiai 
susikalbąs ispaniškai. Bush 
esąs populiarus tarp kubiečių ir 
dėl to, kad jis yra buvęs CIA 
direktorius, š i agentūra turin
ti tarp kubiečių gerą vardą, 
ypač dėl spaudoje skelbtų agen
tūros planų pašalinti Kubos dik
tatorių Fidel Castro. 

Reaganas sekmadienį meldėsi 
kubiečių bažnyčioje, vėliau susi
tiko su kubiečiais laikraštinin
kais, padėjo vainiką prie pa
minklo kubiečiams, žuvusiems 
Kiaulių Įlankos invazijoje. 

Respublikonų tarpe stipriau
siu kandidatu laikomas Reaga
nas, tačiau ABC ir Harris opi
nijos tyrimai parodė, kad Reaga-
ną galėtų konvencijoje nugalėti 
buvęs prezidentas Gerald Ford. 

Tyrimai parodę, kad iš visų res-1 
publikonų Fordas turėtų dau
giausia vilčių sumušti rinkimuo
se prezidentą Carterį, kuris, pa-
gal šį tyrinėjimą, sumuštų Rea-
ganą 58 nuoš. prieš 40 nuoš. 

Pirminiai rinkimai iki prezi
dento rinkinių lapkričio mėn. 
turės įvykti 37 valstijose. Žur
nalistas Richard Ciccone sako, 
kad tai esanti idiotiška sistema, 
kurioje nominaciją greičiau gau
na vyrai, kurie turi labai daug 
laiko ir pinigų. Ir toks sen. Ba-
keris pasirodė blogiau už Bushą 
ar Reaganą todėl, kad tie "be
darbiai" turėjo daug laiko va
žinėti, sakyti kalbas, organizuoti 
rėmėjus ir rinkti aukas, kada 
Bakeris turėjo dirbti senate. 
Žinoma, laikas ir pinigai visko 
nenulemia, ką parodė ir milijo
nieriaus Connally nepasiseki
mas, nes jis išleido apie 11 mil. 
dol. ir nieko nepasiekė. 

Abu didieji Chicagos laikraš
čiai: "Chicago Tribūne" ir "Sun 
Times" jau paskelbė savo favo
ritus. Abu dienraščiai respubli
konų nominacijai rekomenduoja 
John Anderson, o demokratų — 
prezidentą Carterį. 

Ir jauni lietuviai 
grįžta "cinkiniuose" 
Kabulas. — Afganistane lau

kiama pavasario ofenzyvos pra
džios. Sovietų šarvuočiai ir he
likopteriai traukiami į Karnos j 
slėnį, kur iki šiol didesnių mūšių Į 
nebuvo. Galima laukti žiaurių ! 
kovų, nes, žvalgybos žiniomis, l 
afganai sukilėliai nepripaž^ta 
tarptautinių karo konvencijų ir 
žudo net ir pasidavusius į ne
laisvę rusus. Dažnai žuvusių ka
reivių kūnai randami sužaloti, 
nupjaustytomis ausimis, nosi
mis, be akių Dvi sovietų mote
rys, patekusios į afganų rankas 
prie Kabulo, buvo rastos su-
piaustytos į gabalus. Prie kru- • 

TRUMPAI 
I 1$ VISUR 

— Jugoslavijos gydytojų kon-
I siliumas praneša, kad preziden-
I to Broz Tito sveikatos būklė te-
j bėra sunki. Nors imamasi in-
I tensyvių gydymo priemonių, vis 
į dažniau sutrinka širdies veik-
j los ritmas, neišnyksta širdies 
nepakankamumo požymiai. 

— Filipinų pietuose teroristai 
puolė granatomis dviejų miestų: 
Higano ir Ozamizo teatrus. Už
mušta 19 žmonių, sužeista 285. 
Policija įtaria musulmonų sepa
ratistus arba naująją komunistų 
išlaisvinimo armiją 

— Sirijos prezidentas Assa-
das pasakė spaudai, kad Sirija 
yra pasirengusi atmušti Izraelio 
puolimą. 

— Christina Onassis pasakė 
britų "Daily Eįjcpress" laikraš
čiui, kad Šveicarijoje baigta sky
rybų su Sergejum. Kauzovu by
la. Ji pasibaigusi gan draugiš
kai. Kauzovas iš buvusios žmo
nos gavęs laivą. 

— Naftos pramonės reikalų 
laikraštis "Lundberg Letter" 
paskelbė, kad šiuo metu gazo
lino atsargos yra gan didelės ir 
galima laukti kainų nusistovė-
jimo. Šiemet amerikiečiai per 
tris mėnesius sunaudojo gazoli-

Kancleris apie 
vokiečių rūpesčius 
Sovietu jėgos 30 mylių nuo Hamburgo 

Mugabe nekartos 
Mozambikos klaidų 

Zimbabvės valdžiai reikės baltųjų 
SaKsbury. — Rodezijos rinki-1 zijos išvažiuotų, jam tektų ieš

mus laimėjęs Robert Mugabe,, koti sovietų ar kubiečių pata-

Olimpinis boikotas 
Nairobi. — Kenijos respubli- j vinos krūvos rastas raštas, ku-

kos prezidentas Arap Moi oficia-; riame sakoma, kad visiems ra
liai pranešė, jog jis pilnai prita- i sams gresia panaši mirtis. 
ria britų ministrės pirmininkės 
siūlymui perkelti olimpines va-

Laiškai iš ok. Lietuvos irgi 
atidengia, kad jauni lietuviai 

saros žaidynes iš Maskvos į kitą grįžta namo "cinkiniuose" (taip 
vietą Pasiūlymą boikotuoti į vadinami kariuomenės karstai). 
Maskvos Olimpiadą protesto} JAV vyriausybė paskelbė, kad 
ženklan prieš sovietų įsiveržimą! importai iš Afganistano neturės 
į Afganistaną parėmė taip pat į lengvatų. Anksčiau afganų pre-
ir kai kurie kiti britų bendruo
menės kraštai. 

58-ni ukrainiečiai žmogaus 
teisių gynėjai pasiuntė laišką 
tarptautinio olimpinio komiteto 
pirmininkui lordui Killanin, 
kviesdami moraliniais motyvais 
atšaukti Maskvos Olimpiadą. 
Moraliniai ir etiniai principai, ra
šo ukrainiečiai žmogaus teisių 
gynėjai, bent vieną kartą tebū
na statomi aukščiau už sporto ir Į nistano sostinėje valdžia įsteigė 
politikos interesus. Sovietų pa- j specialią komisiją "padėčiai 
stoviai vykdomi tautų ir žmo- i mieste normalizuoti". Jos pir-
gaus teisių pažeidimai yra pa- j mi ninku paskirtas Asadula Sar-
kankamai svarbi priežastis at- varis, revoliucinės tarybos pir

kęs būdavo įleidžiamos be mui 
t ų Importai siekdavo 150,000 
dol. per metus. Kai kurios iš
sivysiančios šalys nemoka mui
tų, ši privilegija suteikta Ekva-
dorui. Indonezijai, Ugandai, Ve-
necuelai ir Zimbabvei (Rodezi-
jai). 

Padėtis Kabule 
Kabulas — Po riaušių Afga-

Rašytojąs Algirdas Landsbergis, kuriam paskirta 1979 metų Lietuvių rašy
tojų draugijos premija už "Ateities" leidyklos išleistą novelių rinkinį "Mu
zika įžengiant į neregėtus miestus". Premijos mecenatas yra Lietuvių fon
das. Premiją balsų dauguma paskyrė LRD valdybos sudarytoji komisija I no 11 nuoš. mažiau, negu per-
savo posėdyje š. m. kovo mėn. 9 d. Chicagoje. Komisiją sudarė: pirm. i nai per tą patį laiką. 
Povilas Gaučys, sekr. Marija Stankuvienė-Saulaitytė ir nariai — Algirdas j y Vokietijos užsienio rei-
Titus Antanaitis, Julija Švabaitė - Gylienė ir Nijolė Jankutė - Užubalienė. k a l ų nūnisteris įenscheris šeš

tadienį viešėjo Egipte. Jis pa-
1 reiškė spaudai, kad V. Vokietija 
j remia palestiniečių laisvo apsi-
sprendimo teisę, tačiau reikalau
ja Izraeliui saugių ir pripažintų 
sienų. 

Indijoje Afganistano so
cialdemokratų vadas Amin Wak-
man pareiškė, jog jis visada pa
sirengęs derėtis su Sovietų Są
junga dėl taikos Afganistane, 
kur reikia užbaigti kraujo lieji
mą. Wakmanas vadovauja af
ganų grupei, turinčiai 12,000 na
rių. 

— Buvęs valstybės sekreto
rius Kissingeris raginęs buvusį 
prezidentą Fordą kandidatuoti Į 
Baltuosius Rūmus. 

— Japonijos policija suėmė 
plėšiką kuris banke buvo paė
męs įkaitus, reikalaudamas di
delės pinigų sumos. 

— Irano ajatola Khomeinis 
pasisakė už radikalus, kurie lai
ko amerikiečius įkaitus. Tarp
tautinė komisija turinti tardyti 
amerikiečius diplomatus apie jų 
ryšius su buvusiu šachu. 

— Atstovų rūmų jūrų jėgų 
pakomitetis rekomendavo skirti 
dar 2 2 bil. dol. karo laivyno sti 

Washingtonas. — Amerikos 
spauda dažnai nepalankiai ko
mentuoja Vakarų Vokietijos, 
apskritai, Europos laikyseną, 
nenorą kooperuoti su Amerika. 
Tuos komentarus pastaruoju 
laiku iššaukė rezervuota Euro
pos šalių laikysena, atsakant į 
sovietų invaziją Afganistane. 
Neseniai Washingtone lankėsi 
Vakarų Vokietijos kancleris Hel-
mut Schmidt, kuris bandė paaiš
kinti Europos problemas. Pasi
kalbėjime su James Restonu 
Schmidtas pasakė, kad Europa 
norėtų būti geriau suprasta 
Amerikoje, bet dažnai gaunasi 
įspūdis, kad Amerika nebando 
suprasti. Jis nusiskundė, kad 
dažnai Washingtono ėjimai eu
ropiečiams atrodo keisti, euro
piečiai kartais būna nustebinti. 

Pabrėždamas skirtumą santy
kiuose su Sovietų Sąjunga, 
Schmidtas nurodė, kad Varšu
vos pakto karinės jėgos stovi 
vos 30 mylių nuo jo gimtojo 
miesto Hamburgo. Todėl ir 
įtempimų mažinimas Vokietijai 
turi visai kitą prasmę. Paklaus
tas ar Europa pakankamai ban
do savo saugumą užtikrinti, 
kancleris nurodė, kad Vakarų 
Vokietija yra maždaue tokio 

lės tapti jungtiniu kontinentu. 
Atskiros tautos yra jautrios, 
nori, kad jų tautinis išdidumas 
būtų gerbiamas. Nuo 1945 m. 
vienintelis svarbus simbolis yra 
Vokietijos ir Prancūzijos susi
taikymas po tiek tragedijų ir 
karų. 

Sovietų spauda dažnai puola 
V. Vokietiją dėl jos išlaidų ka
riniams reikalams didinimo. 
Pulkininkas Kuzinas rašo Tieso
je, kad "prisidengdama dema
goginėmis frazėmis apie taiką ir 
įtempimo mažinimą bundesvero 
ir Vakarų Vokietijos karinė-po
litinė vadovybė aktyviai daly
vauja ginklavimosi varžybose, 
didina savo ginkluotųjų pajėgų 
galią. Bonos karinė politika 
nesuderinama su visų šalių ben
dradarbiavimu, ji kelia grėsmę 
taikai ir tautų saugumui, rašo 
Kuzinas. Jo apmaudą sukėlė 
V. Vokietijos šių metų biudžete 
padidintos karinės išlaidos. V. 
Vokietija pradėjo sausumos ka
riuomenės reorganizavimą, kuris 
baigsis 1985 m. Neseniai Muen-
chene kariuomenei buvo perduo
ti pirmieji "Leopard 2" tankai, 
kurių Bona užsakiusi L800. Au
torius cituoja prancūzų komu
nistų laikraštį "Humanite", ku-

didumo kaip Oregono valstija,. ris pavadino Vakarų Vcioetųą 
tačiau joje gyvena 60 milijonų į "pavojinga parako statine". 
žmonių Šioje tirštai apgyven- | Pulk. Kuzin rašo, kad V. Vo-
toje srityje yra apie 6,000 bran- kietija jau pažeidė ne vieną 
duolinių ginklų į kuriuos mitai- į tarptautinį susitarimą negamm-
kyti sovietų raketiniai ginklai. | t i ir neginkluoti savo armijos 
Tuo tarpu Amerikoje branduolį- masinio naikinimo ginklais. 

kaip skelbia sekmadienio "Sun-
day Mail" laikraštis, pasiima ne 
tik premjero, bet ir gynybos 
ministerio vietą naujoje Zim
babvės vyriausybėje, kuri bus 
paskelbta šiomis dienomis. Mu-
gabės partijos, Afrikos naciona
linės unijos centro komitetas 
posėdžiauja beveik be pertrau
kos nuo pat rinkimų Dar ne
nustatyta data, kada gims nau
joji, juodųjų valdoma, Zimbab
vė, tačiau spėjama, kad balan
džio mėnesio pradžioje. Planai 
numato, kad iš Londono atvyks 
kuris karališkosios šeimos narys 
ir dalyvaus ceremonijose, ku
riose Zimbebvė taps nepriklau
soma juodųjų valstybė. 

Premjeras Mugabe nuramino 
Rodezijos baltuosius, ir jų bėgi
mas dar neprasidėjo. Jis garan
tavo, kad jo tipo sotializmas 
nereiškia, kad bus nacionalizuo
tos nuosavybės. Jis pažadėjo 
mokėti pensijas baltiesiems val
dininkams, įskaitydamas anks
čiau Rodezijoje ištarnautą laiką. 

I Baltiesiems yra Zimbabvėje vie
ta, valstybei reikalingas jų 

rėjų. 
Daug Afrikos valstybių per

gyvena ekonominius sunkumus, 
tačiau blogiausiai laikosi tos 
valstybės, kurios pradėjo "so
cialistinius eksperimentus", pri
pažįsta šviesesni Rodezijos juo
dieji. 

Mugabe žada i vyriausybę pa
kviesti kelis baltuosius, tačiau 
nebūtinai iš buvusio premjero 
Ian Smitho partijos, kuri nau
jame Zimbabvės parlamente tu
rės 20 atstovų, pasakė Mugabės 
spaudos sekretorius Eddison 
Zvobgo, baigęs Amerikoje Har
vardo universitetą. 

Įvykius Rodeznoie labai su
sidomėję seka Pietų Afrikos 
baltieji. Spauda pripažįsta, kad 
vyriausybė turės iš Rodezijos I primnuu. Tai daugiau lėšų, ne-
rinkimų pasimokyti. Naujoji į ^ prezidentas prašė. 
Zimbabvė ir jos politika gali 
turėti didelę įtaka Pietų Afri
kos juodųjų laikysenai. "Die 
Burger". Pietų Afrikos konser
vatorių dienraštis, pripažino, 
kad Rodezijos pavyzdys parodė, 
kad "žmogus, kuris bando išlai
kyti viską, dažniausiai viską 

Maskva įspėjo 
Pakistaną nesikišti 

Pietų Afrikoje daugiau 
Juodiesiems teisių. 

duoti 

šaukti Maskvos Olimpiadą. Uk
rainiečiai taip pat ragina tarp
tautinio olimpinio komiteto pir
mininką pareikalauti, kad sovie
tų, valdžia išlaisvintų visus as
menis, kurie ryšium su Olimpia-

mininko pavaduotojas. Jis pa
pasakojo Tasso reporteriui, kad 
Kabule "banditai ir teroristai" 
mėgino išprovokuoti masines 
riaušes, tačiau dabar padėtis 
mieste žvmiu mastu sunorma-

da, saugumo sumetimais, buvo Įėjo, atidarytos beveik visos 
suimti arba ištremti. Laiško Į parduotuvės, dirbtuvės, dirba 
autoriai primena, jog suimtųjų Į visos ministerijos ir žinybos, 
tarpe yra nemažai ukrainiečių,' veikia turgus. Sarvaris pripaža-
žmogaus teisių gynėjų. Jie taip j no, kad iš suimtųjų atimta daug 
pat protestuoja dėl to, kad ūk- j ginklų, sprogdinimo įtaisų, bu-
rainiečiai sportininkai negali sa- i teliu su padegamuoju skysčiu, 
varankiškai dalyvauti Olimpia- radijo siųstuvų, magnetofono 
doje, bet yra įtraukti į Sovietų įrašų su antivyriausybir.ėmds. 
Sąjungos komandas. kurstytojiškomis kalbomis. 

mokslas, patyrimas, pasakė Mu- nraranda". Laikraštis siūlo ir 
gabe. 

Sakoma, kad Mugabe daug 
pasimokė iš Mozambikos, kur 
1£74 m. valdžią laimėjęs prezi
dentas Samora Machel pradėjo 

jbrltuosius persekioti, siųsti juos 
j į "perauklėjimo stovyklas". Įve-
i dęs " socializmą" Machel visai 
i Mozambiką nualino. Uostai nu-
j stojo veikę, žvejyba susmuko. 
1 Po kelių bandymų metų prezi- patenkinus 
dentas Machel buvo priverstas 

' samdyti baltuosius Pietų Afriko
je kad jie padėtų valdyti kraš-

i tą, administruotų įvairias val
stybės ūkio šakas. Mugabe ne
norįs pakartoti 
klaidų 

Teroristai grasina 
naujais puolimais 

Bocota. — Kolumbiios tero
ristai, laika ikaifais 16 diploma
tu, ju tarpe JAV ambasadorių, 
naerasino vyriausybei, kad, ne-

IsVamabadas. — Pakistano 
prezidentas Zia pareiškė spau
dos atstovams, kad Pakistanas 
svarstė susidariusią padėtį su 
Sovietų Sąjunga. Pakistanas 
bandąs išlikti šiame konflikte 
nesusirišęs su jokia didžiąja ga
lybe, tačiau priimsiąs paramą iš 
visų. 

Sovietų "Pravda" pabrėžė, 
kad Maskva nestovės nuošaliai, 
jei bus grasinama sovietų sau
gumui, steigiamos netoli sovie
tų sienų karinės bazės, naujos 
raketos, jei bus bandoma kurs-

niai ginklai įrengti mažai apgy
ventose valstijose arba laikomi 
povandeniniuose laivuose. Ame
rikos žmonėms rizika daug ma
žesnė, pasakė Schmidt. 

Kancleris Schmidtas nurodė 
ir tai, kad vokiečių tauta yra 
suskaldyta, daug milijonų vo
kiečių laikomi "įkaitais" už V. 
Vokietijos ribų. Jis bandąs at
gauti vokiečius iš Sovietų Sąjun
gos ir Rytų Europos. Iki šiol 
jam pavyko, nuo Helsinkio susi
tarimo pasirašymo, atgauti 
250,000 vokiečių. Vien pernai 
repatriavo 50,000. Šitokia poli
tika būtų neįmanoma jei su 
Maskva turėtume įtemptus san
tykius, pasakė koncleris. 

Toliau Schmidtas paaiškino, 
jog amerikiečiai nesupranta, kad 
Europa nėra viena, vieninga tau
ta. Praeis daug laiko, kol eu
ropiečiai, be bendros kalbos, ga-

Naujas Izraelio 
užsienio ministeris 

Irano "studentai" 
neklauso valdžios 

Teheranas. — Irano vyriau
sybei įteikus JAV ambasadą 
okupavusiems radikalams ulti
matumą per 24 vaL perduoti lai
komus įkaitus ir leisti su jais 
pasimatyti tarptautinei teisinin
kų komisijai, padėtis Irane kom
plikavosi Vyksta aštri kova dėl 
galios. Vienoje pusėje — Va
karuose išmokslinti vyriausybės 
nariai, o kitoje radikalų klerika
lų ir komunistinių grupių vadai. 
Tarptautinė komisija dar kar
tą pagrasino, kad ji išvyks ne
mačiusi įkaitų, jei vyriausybė 
nesudarys sąlygų juos susitik
ti. Užsienio reikalų ministeris 
pripažino spaudai, jog radikalai 
niekad ir nemanė įkaitų grą
žinti. 

Londone "Sunday Times" pa
skelbė, kad vienas amerikietis 
jkaitas, paveiktas kalinimo, jau 
du sykius bandė nusižudyti, ta
čiau jį pavyko išgelbėti. Jis lai
komas ligoninėje. Įkaito pa-

Įkaitų ka-

iu reikalavimų, puo-
^mai srali ištikti ir kitas Bogo- tyti valstybes imtis nedraugiškų 
tos diplomatines atstovybes, veiksmų prieš Sovietu Sąjungą 
Pirmadieni vėl buvo numatyti, Generolas Zia nurodė repor-
teroristn susitikimai su Kolum-' teriams, kad Pakistanas jau se-
biįos vyriausybės atstovais. De- niai įspėjo Ameriką, kad rusai 

Mozambikos j rybose dalyvauja ir jkaitų atsto- į puls Afganistaną, tačiau Wa-
Jeigu baltieji iš Rodė- ! vas — Meksikos ambasadorius, shingtonas nepriėmė įspėjimų. 

Jeruzalė. — Izraelio kabine
tas patvirtino naują užsienio rei- į į į į į į" neskelbiama. 
kalų ministerį Yitzhak Shamir, j l i n t o j ^ tvirtina, kad britų žinia 
65 m. Valdančioje partijoje jis _ neteisinga, 
laikomas "vanagu", kietosios li
nijos šalininku. Net balsuojant 
dėl taikos sutarties su Egiptu 
jis susilaikė. Naujasis ministe
ris visada rėmė naujų žydų so
dybų steigimą arabų žemėse. 

Nuo spalio 28 d., kada pasi
traukė Moshe Dayan, užsienio 
reikalų ministerio pareigas ėjo 
pats premjeras Beginąs. Jis 
siūlė užsienio reikalų postą ke
liems kitiems savo partijos na
riams, bet visi atsisakė. 

Shamiras gimęs Lenkijoje. 

— Rodezijoje sukilėlių vadas 
Nkomo sutiko įeiti į Mugabės 
organizuojamą vyriausybę. Jis 
būsiąs vidaus reikalų ministe
ris. Anksčiau jis atmetė prezi
dento pareigas, nes jos daugiau
sia tik ceremoninės. 

KALENDORIUS 

Kovo 11 d.: Konstantinas, 
Aura, Žiedūnas, Eigustė. 

Kovo 12 d.: Inocentas, Fina, 
prieš nepriklausomybę jis vado- | G a l v i r d a s J o r U R e 
vavo teroristinei Stern koman
dai, kuri gyrėsi nužudžiusi Jung
tinių Tautų specialų atstovą 
grafą Folke Bemadotte ir aukš
tą britų pareigūną Palestinoje 
lordą Moyne. 

Saulė teka 6:11, leidžiasi 5:51-
ORAS 

Debesuota su pragiedruliais, 
temperatūra dieną 35 L, naktį 
25 L 

i 
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KELIAS I SVEIKATĄ į 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 
KELIAS Į SVEIKATĄ, 1601 YVest Garfieid BJvd., Chkago, TL 606S6 

TREČIOJI VYRŲ GILTINE 
Didžiausia prostatos negerovė 

yra jos vėžys. Jis ir dabar tebėra 
didžiausioji sunkenybė urologijo
je — šlapumo taku medicinoje. 
1979 m. ištirta 64.000 vyrų mir
tingumo priežastys. Susekta, kad 
j V tarpe buvo rasta 17 nuošim
čių mirusių dėl vėžio. E tu vė
žinių vyrų giltinių septynioli
kos nuošimčiu plaučių giltinė 
grojo pirmu smuiku, o antroje 
vietoje — prostatos vėžys vyravo 
savo dažnumu ir vyrus žudė po 
storosios žarnos vėžio, trečioje vy
rų žudikų vietoje besirasdamas. 
Dar blogiau yra su juodos spal
vos žmonėmis — jų tarpe pros
tatos vėžys vyrų marinime už
ima antrąją vietą. 

Pernai metais prostatos giltinė 
numarino 21.000 amerikiečiu vy 
tų. Tai geroka vyru armija, 
krintanti po prostatos vėžio aš
menimis kasmet šiame krašte. 
Tai didelė grėsmė vyrams, ypač 
tamsiaodžiams. Jų net 78.8 turi 
vėžį prostatoje iš 100.000 gyven
toju. Baltiesiems amerikiečiams 
geriau sekasi; JŲ su prostatos vė
liau sekasi: ju su prostatos vė
žiu tėra 44.7 iš minėto skaičiaus 
— 100.000 gyventojų Ameriko
je. Tuo visiems vyrams yra blo
giau, kad minėtas prostatos gilti
nės apsilankymas pas vyrus nuo
lat dažnėja. Per paskutinius 20 
metų pas juodukus tos giltinės 
atsilankymas padažnėjo 44.4 
nuošimčiais, o pas baltuosius dar 
tik 22.8 proc. Nė sakyti nereikia, 
kad visi vyrai — tiek gydytojai, 
tiek pacientai toliau negali prisi
merkę žiūrėti į prostatos vėžio 
žudynes. Blogiausia, kad mes jau-
dinamės dėl vienokio bei kitokio 
žmogžudžio daugi au, negu dėl 
masinės vyru žudikės — procta-
tos giltinės. Su šiuo pavasariu 
mums, visiems vyrams, reikia at
busti iš prostatinių reikalų ne
gerovių snaudulio ir pradėti rei
kiamai kovoti su trečiąja savo 
baisumu vyru giltine. 

Kokia kova galima? 
Siame reikale neturi toliau bū

ti dvejopo apsileidimo: nei paci
ento, nei gydytojo. Pirmasis tu
ri kreiptis reguliariam apžiūrė
jimui prostatos, o antrasis turi 
ją apžiūrėti pas kiekvieną paci
entą. Gydytojas turi apžiūrėti 
(o pacientas tai žinoti) kiekvie
no daugiau kaip 40 metu sulau
kusio vyro prostatą kiekvienais 
metais, o daugiau 55 metų su
laukusių vyrų, prostata turi bū
ti gydytojo apžiūrima du kartu 
per metus. Taip, ir nė per aguo
nos grūdą kitaip, jei mes nori
me bent kiek užversti kelius pas 
vyrus atsilankančiai prostatos gil
tinei. 

ravimu ne tik prostatoje, bet ir 
jos vaikų (metastazų) išperini-
mu kitose kūno dalyse, ypač 
strėnų kauluose. Tadai kai tie 
vaikai pradės giltinišką šokį kau
luose, vyras pajus stiprius strėno
se skausmus. Bet tada bus dau
geliu atvejų viskas pralošta. 
Taigi, nėra ko laukt, atidėt savos 
kovos su prostatos vėžiu kiekvie
nam iš mūsų. 

Ką gydytojas randa tirdamas 
prostatą? 

Gydytojas gali apčiuopti su 
pirštu įtartiną guzelį (nodule) 
prostatoje, tirdamas pro išeina
mąją angą. Tai skaitoma anksty 

gyveną tamsiaodžiai gausiausiai 
serga prostatos vėžiu. Tikrai nu
statyta, kad amžiui ilgėjant, pro
statos vėžys gausėja. Aplinkos įta
kos irgi turi didelės reikšmės. 
Sakysim, japonai Japonijoje la
bai retai serga prostatos vėžiu 
( tik trys ar keturi iš 100.000 vy
rų; palygink Amerikos vyrus: 78.8 
tamsiaodžiai, 44.7 baltaodžiai 
minėtam skaičiuje vyrų turi pro 
statos vėžį). O kai su minėtai re
tu prostatos vėžiu japonas atsike
lia iš Japonijos gyventi Ameri
kon, pirmosios Amerikoje gimu
sios japonu generacijos vyrų tar 
pe vėžys jau pasiekia čionykščių 
vyrų baltaodžiu prostatos vėžių 
skaičių: 44.7, o ne 3 — 4 vyrai 
kaip Japonijoje iš 100.000 vyrų. 

Prostatoje vėžys labai retai ka
da atsiranda vyrui, dar 40 metų 
nesulaukusiam. Prostatos vėžys 
vyrauja pas vyresnio amžiaus vy
rus. Su vyro amžiumi prostatos 
vėžys pas jį dažnėja. Pasiekiama 
vėžio dažnumo viršūnė vyrams, 
sulaukus nuo 65 iki 75 metų am
žiaus. Vidurkis amžiaus kada 
prostatos vėžys atsiranda pas bal 

A. ir M. SkodJhal 
pažmonyje. 

Mainosi sveikatos patarimų lietuvio sodybos Chieagoje 
Nootr. M. Nagii 

ba prostatos vėžio forma. Ji su- |taodžius vyrus yra 67 metai, o 
daro penkis nuošimčius pacien
tų, turinčių prostatoje vėžį. 

pas tamsiaodžius 65. 
Prostatos vėžio reiškiniai 

APIE KRAŽIŲ MONOGRAFIJA 
Pokalbis su Pranu Razminu, Kražių monografijos 

redaktorium 

Savanoris kūrėjas pulk. Įeit Kazi
mieras Mikalajūnas Lietuvio sodybos 
pažmonyje kalbėjo apie Lietuvos sa
vanorių pasiaukojimą. 

Nuotr. M. Nagto 

Kai pasireiškia liguistumiia dėl 
prostatos vėžio> jie būna dažnai 
visai panašūs, o dažniausiai visai 
neatskiriami nuo paprasto pros
tatos padidėjimo sukeltų negeru
mų. Vis<u kitas reikalas, kai vyras 
ima skųstis žemutinės strėnų 
dalies skausmais ir pradeda mes
ti svorį. Tais atvejais —tokių at
vejų 90 nuošimčių yra vėžio pa 
sekoje atsiradusių. Pagyvenusiam 
vyrui reikia visada įtarti vėžį pro
statos į kaulus persimetusį, jei jis 
ima skųstis strėnų skausmais, 
nors dar nemeta svorio. 

Žinomuose prostatos vėžio at-
f^VimsiriCis f3«l^ipr*fjiC T?T3r!p,oP 

— Kada ir kodėl iškilo min
tis išleisti Kražių, monografiją? 

— Tai Kražiškių sambūrio 
veiklos išdava. Kurdami sambū
rį, diskutavome, kaip geriau pa
teisinti savo veiklą: susirinkus 
retkarčiais tik pasikalbėti ir ka
vos puodelį išgerti ar ką nors ryš
kesnio padaryti. Dygstant vieto
vių ir asmenų monografijoms, 
kražiškiai priėjo išvadą, kad Kra 
žiai savo praeitimi pirmauja prieš 
kitas vietoves buvusiomis religi-
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Prostatos pirminis ir geriausias 
apžiūrėjimas yra paprasčiausias. 
Gydytojas pirštinėtu pirštu įei
na pro išeinamosios žarnos angą 
ir pasiekęs prostatą ją apčiupinė
ja (palpuoja). Kiek skausmingas 
pacientui būna toks apžiūrėji
mas, bet jis (rectal examination) 
tęsiasi tik keletą sekundžių. 

Jei amerikietis gydytojas būtų 
medžiaginiai nusiteikęs ir vyrą 
atleistų be prostatos apžiūrėji
mo, lietuvis pacientas gali jam 
priminti, kad jis apžiūrėtų jo 
prostatą, pasakydamas tuos du žo
džius: Recta] examination. Gal 
ir nelabai malonu bus beskuban
čiam gydytojui toks lietuvio pa
ciento prašymas, bet to gydyto
jo akyse pakils lietuvio paciento 
vertė, kaip inteligentiško, susi
pratusiu žmogaus. Sulaukėme to
kių laikų, kada save gelbėti rei
kia visu apdairumu ir išmintin
gumu. Žinoma, joks gydytojas ne
darys ekskursijų po vyrų 40 ir 55 
metų sulaukusių namus kas 

Anksčiausiai vėžys 
operuojant prostatą dėl gėrybinio 1 
prostatos padidėjimo (benignus 
hyperplasia) ir atsitiktinai suran
dant išoperuotos prostatos audi
niuose vėžines celes. Apskaičiuo
jama, kad 10 nuošimčių VISŲ 
operuotų prostatų dėl gerybinio 
padidėjimo randama per mikro
skopą tiriant prostatos vėžį. Prieš 
tokią operaciją gydytojas urolo
gas mano, kad tik gerybinis pro
statos padidėjimas, o po operaci
jos kas dešimtame atsitikime 
randamas prostatos vėžys anks
tyviausioje formoje 

Hovardo universiteto (Wa-
shingtone, D. C.) ligoninėje per 
penkis metus dėl gerybinio pro
statos padidėjimo operuotu vy
rų (daugiausia tamsiaodžius)pro-
statose atsitiktinai buvo rastas 
vėžys kas trečiam (33 nuošim
čiai). Toks pats skaičius vėžių po 
minėtų operacijų dėl (gerybinio 
prostatos padidėjimo operuotų 
Afrikoje, Nigerijoje, Ibadano uni 
versiteto ligoninėje buvo rastas. 

Atsimintina, kad po prostatos 
gerybinio padidėjimo operacijos 
vėl atsiranda prostatos negeru
mai (prostatism), vėžys randa
mas išoperuotos prostatos audi
niuose apie 15 nuošimčių vyrų. 
Dabar bus kiekvienam aišku, 
kad po prostatos operacijom nega
lima viską užmiršti ir tokį vyrą 
paleisti savo likimui. NeS Pacien
tas turi žinoti, kad po prostatos 
operacijos jį gydytojas turi medi
ciniškai sekti metų metais atei
tyje 

Prostatos vėžio priežastys 

skųstis skausmingu šlapinimusi 
(dysuria), dažnu šlapinimusi 
(freąuency) ir šlapumo srovės 

surandamas! P«ilpimu <slow stream). Sie 
trys svarbiausi nusiskundimai 
esti pas net 65 nuošimčius vyru, 
turinčių prostatoje vėžį. (Apskai
čiavimas gyd. Bumpus). Pagal ki
tą gydytoją — urologą — Ander
soną, minėti nusiskundimai atsi
randa net pas 95 nuošimčius vy
rų turinčių vėžį prostatoje. 

Atsimintinaj kad išgąsdinantis 
vyrą kraujas su šlapumu (he-
maturia) gali atsirasti esant pro
statoje vėžiui, bet toks negerumas 
daug dažniau pasitaiko turint gė
rybinį prostatos padidėjimą (be-
nign prostatic hyperplasia). Jei 
kraujas esti šlapume vėžiui esant, 
tai vėžys tada dažniausiai ran
das išsiplėtęs šlapumo pūslės tri
kampyje (trigonum). Čia vėl pri
einama, kas būtinai išmokite! 
mintinai nusiskundimų pavadi
nimus angliškai. Kitaip vyras ne
galės inteligentiškai tartis su lie
tuviškai nekalbančiu gydytoju. 
Stenkimės esmę nusiskundimų 
— pakitimų suprasti. Todėl čia 
paduodamą medicinišką tiesą 
įsidėmėkime kaip poterius, 
randa dėl prostatos vėžio. 

Nepamirškime, kad staigus šia 
pumo susilaikymas, nesant virš 
minėtų pirminių šlapinimosi 
sunkumų, kaip iš giedro dan
gaus atsiradęs dažniausiai atsi-
rand adėl prostatos vėžio. 

puoduko sultinio, 4 šaukštai 
alyvos, 1 šaukštelis druskos, po 
truputį šviežiai sugrustų pipirų 
bei meirūmj. 

Darbas: miltus su dviem šaukš
tais sultinio sumaišyti ir gerai iš
trinti. Likusį sultinį užvirinti, juo 
užplikyti miltus ir maišant pavi
rinti iki sutirštėjimo. Atšaldyti. 

Y4 puoduko Apple cider acto 
sumaosyti su l/4 puoduko šalto 
sultinio. Bliudelį įleidus į karštą 
vandenį, ant garų plakti iki gero 
sutirštėjimo. 

I, šią masę sudėti • atšaldytą 
miltų masę, garstyčias, medų, 
pipirus, druską ir meirunus. 
Plakti iki susivienodidinimo. I 
pabaigą supilti siaura srovele su 
atsargumu alyvą ir baigti plaki
mą. 

Paragauti, jei trūksta aštru
mo, pridėti dar garstyčių, jei 
rūgšties, pridėti citrinos sunkos. 

Sudėti į gerai užsukamą stikli
nį indelį ir laikyti šaldytuve Kie
ki sapie 1 pante arba 1 ir V2 
puoduko. 

Padažą galima naudoti ir svies
to vietoje sumuštiniams su salo
tomis, bulvių salotom ir silkių 
gaminiais, bei mišrainėmis. 

Paruošė Adelė Duoblienė 

nėmis ir kultūrinėmis apraiško 
mis. Tad ir nutarta tai pažymėti 
išleidžiant Kražių monografiją. 
Kaip vėliau pamatėme, neapsirik
ta, nes atsiliepimai sako, kad Ka
zių monografija yra ne tik loka
linis kražiškių sambūrio reikalas, 
bet ir visų lietuvių, o ypač da
bar, kai lietuvių tautos naikini
mas vyksta žiauriausiomis prie
monėmis. 
. — Kas jums talkina? 

— Esame sambūrio parinkti 
trys asmenys rūpintis šiuo rei
kalu: A. P. Bagdonas, Jonas Ža-
deikis ir šių eilučių autorius. 

— Kas iki šiol padaryta. 
— Veikiame trejopai: telkiame 

monografijai medžiagą ir jai iš
leisti pinigus, o be vienokios ar ki 
tokios reklamos taip pat sunku ju 
dėti iš vietos. 

— Kas bus aprašyta monogra-

resų. Tad ir nelaukdami spe- 1 iš svarbiausių iki šiol pasirodžiu-
cialaus laiško, kviečiančio ben- į sių monografijų. Šis didžiulis už-
dradarbiauti, turėtume jungtis į j mojis neteikia niekam jokios nau-
bendrą darbą ir. jeigu tik įmano-j dos, o tik reikalauja daug rūpes

ne ;? 

na, vienokiu ar kitokiu būdu atlik 
ti savo didžią pareigą. 

— Ko pageidautume iŠ kra
žiškių ir apskritai iš visuome
nės? 

— Visko, kas turi ryšio su Kra
žių monografijos išleidimu: kny
gai medžiagos (straipsnių ir nuo
traukų), aukų jai išleisti ir pa
drąsinimo ištesėti. Gauname me
džiagos ir iš neprašytų ir tuo la
bai džiaugiamės. Labai laukia
me iš tų, kurių esame prašę ir 
nurodę ar nenurodę konkrečiai 
temas. Džiaugiamės kiekvienu at 
si liepimu į mūsų nuoširdų kvie
timą bendradarbiauti gal vienoj 

Čio ir darbo valandų tiek rašan
tiesiems, tiek gautą medžiagą tvar 
kantiesiems. Dieve, mums padėk 
visiems ištesėti. 

— Ačiū už pasikalbė\imą. 
Jonas Žadeiku 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAEHS 

EB 
VINCAS BEIZGYS 

Teteic daktarai 
3448 W. 6Kb Street, Chicago, HL 

Visi teL 778-8000 
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Nors prostatos vėžio priežastys 
medicinai dar ir šiandien ne
žinomos, vienok susekta, kad vė
žiui prostatoje išsivystyti turi įta
kos šios trys vyriausios priežastys: 
1. Rasė, 2. Amžius ir 3. Aplin
kos įtakos. Su rase ir amžiumi 
mes, vyrai, negalime kovoti bei 
kaip nors tuos dalykus reguliuoti 
—pakeisti. Visai kitas reikalas su 

aplinkoje esamais žmogui kenkė
jais. Daug jų žmogus pats sau 
ant prostatos užsikrauna per įvai
rių nuodų ėmimą, 

Išvada. Susipraskime, kaip ga 
lėdami daugiau ir giliau su pro
statos negerumais. Tik tuo būdu 
mes pakreipsime prostatos nege
rumus savon pusėn—juos sukont
roliuoti gydytojui geriau padėsi
me ir dažniau išvengsime mirti
nos nelaimės ir baisių su išsiplė-
tusio vėžio į kaulus sukeltų skaus 
mų. Daugiau apie tai kitą kartą. 

Pasiskaityti. Urban Health, Oc 
tober, 1979. 

Leonardas Gaiiauskas, tenoras, bu
vęs Bogotos shnftminJo orkestro na
rys, dainavo Lietuvio 9odybos pažmo
nyje minint Lietuvos nepriMausomy-
bės sukaktį. Jam akompanavo Mani-
girdas Motekakis. Nuotr. M. Nagio 

— Kražių istorija sena. Joje 
turėtų rasti vietos tiek religinės, 
tiek kultūrinės ir istorinės apraiš
kos, o jų per daug šimtmečių 
susitelkė gana gausiai. Visa tai 
laukia pajėgių plunksnos darbi-
ninkų, kurių rengėjai jau gero- j 
ką dalį yra užsiprašę. 

— Kada numatėte ją iškasti? 
— Sis klausimas sunkiausias, į 

tačiau tikimės, kad šiais metais J 
su monografija prisiirsime iki 
spaustuvės. 

— Kaip sekasi telkti medžiaįą? 
— Medžiagos gauname Iš už

prašytų ir neužprašytų asme
nų. Džiaugiamės kiekvienu at
siųstu straipsniu, kiekviena nuo
trauka, knygų ar laikraščių iš
karpomis. Turime jau pažadė
tų ir ištesėtų darbų. Tačiau tai 
tik pradžia. Esame pasklidę po 
pasaulį, nežinome vieni kitų ad 

B A L S A I 
15 PASAULINES POEZIJOS 

Sudarė ir išvertė 
Tomas Venclova 

Knyga sudaryta iš dviiąjų da
lių: pirmoje surinkti trumpesni 
eilėraščiai, antroėe pateikiamos 
dvi žinomos XX amžiaus poem
os. 

Išleido Ateitis 1979 m. Spau
dė Draugo spaustuvė. Knyga su 
persiuntimu $6.85. 

Užsakymus siųsti DRAUGO 
adresu. 

Illinois gyventojai dar prideda 36 
et. valstijos mokesčio. 

SVEIKO MAISTO RECEPTAS 
Saitas garstyčių padažas 

Sis padažas vartojamas mėsoms, 
žuvims, daržovėms. 

Produktai: 
YA puoduko paukštienos sul-

metai ar kas šeši mėnesiai. Jei; rūkalų, netikusio maisto naudo-
vyrai pas gydytoją nesikreips, jie Į jimą. 
rizikuos prostatos giltinės įsivy-l Tamsiaodžių tarpe Amerikoje 

svaigalų, tinio be riebalų, 2 šaukštai kvie
tinių miltų, 1 šaukštelis garsty-jl 
čių miltelių, 1 šaukštas meiaus,)* 

T I K KĄ JŠ£JO IŠ SPAUDOS 
NAUJAS DRAUGO PLATINAMŲ KNYGŲ 

K A T A L 0 G A S 
Didelio formato, 184 pusi. Kleistas 1980 m. 
Jame rasite: grožinę literatūra, istoriją, filoso

fiją, jaunimo ir vaiku literatūrą. Knygos anglų kal
ba, dainos, dainoreliai, įvairios plokšteles, vėliau
siai išleistos knygos ir t.t. 

Katalogo kaina su persiuntimu tik $1.00. 
Užsakymus siusti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St* 

Chicago, I L 60629. 
l/Ą puoduko Apple cider acto, ' ! _ 

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

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tef. 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 71st 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 
OPT0METRISTAS 

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

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

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA m CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akiy ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. - PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
J 0 K S 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 VYest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

jstaigos 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 , a<>tr.. t. 

ketv 10 iki 6 vaf. šeštad 10 iki 1 ii. 

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. šešt. 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. 

Tetef. - 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) 
0PTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Corttact lenses" 

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 14 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. 

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. 



Dešimteriopai didesnis 

PIRČIUPIS AFGANISTANE 
Vokiečiai 1944 m. birželio 3 d. 

Pirčiupyje, Vilniaus krašte, sude
gino 119 žmonių, jų tarpe 69 vai
kus, 29 moteris ir 21 vyrą. Šį vokie
čių kerštą išprovokavo Genriko 
Zimano komunistinių banditų gau
ja, kuriems buvo duotas uždavinys 
erzinti vokiečius, kad šie keršytų 
vietos gyventojams ir taip sukeltų 
neapykantą vokiečiams. Tokie įsa
kymai buvo duoti daugeliui komu
nistinių gaujų, ir jos išprovokuoda
vo vokiečių kerštą visai nekaltiems 
gyventojams, nes gaujos nariai, pa
tys pasitraukdavo. 

Niekas neteisina vokiečių žiau
rumo, bet už daugelį tokių provo
kacijų kalti komunistai. Žinoma, 
patys rusai pavergtuose kraštuose 
taip pat degino ir žudė, kada karo 
ar pokario metais norėdavo galuti
nai įsodinti savo valdžią. Visa tai 
komunistai kartojo kiekviename 
krašte, kur tik jie žengė, nepaisant, 
ar tai buvo Čekoslovakija, Vengri
ja ar Etiopija. Dabar jie įsitvirtina 
užgrobtame Afganistano krašte. Ir 
tai vykdo negirdėtai žiauriai, degi
nami Afganistano kaimai ir žu
domi gyventojai. 

PO AFGANISTANO-JUGOSLAVIJA 
Titui mirus, Rusija ar satelitai gali parodyti savo nagus 

"London Observer" korespon
dentas Shyan Bhatia paskelbė 
žinią, kad Sovietų Rusijos tankai, 
lėktuvai išžudė ir išnuodijo šimtus 
gyventojų ir sudegino jų kaimus, 
esančius prie pagrandinių kelių, 
einančių iš Kabulo. Daugiausia žu
vo moterys ir vaikai, kadangi vy
rai arba buvo išvykę, arba partiza
nauja. Korespondento pranešimu 
nekalti gyventojai žiauriai Sov. 
Rusijos armijos naikinami. 

Korespondentas Bhatia, 28 m. 
amžiaus, teigia, kad 80% visų kai
mų, esančių prie 226 mylių ilgumo 
kelio, vedančio iš Kabulo į Kan-
dahar, yra sudeginti, tiesiog sul
yginti su žeme. Dauguma sunaiki
n i m o a t l i k o h e l i k o p t e r i a i 
raketomis. Jis teigia, kad skraidan
tys tankai užpilia kaimus rake
tomis, kulkomis ir bombomis. Ša
lia šimtų užmuštų šimtai liko 
sužaloti. Korespondentas buvo su
čiuptas partizanų, kai šie sulaikė 10 
autobusų konvojų, laikė tris dienas 
netoli Kabulo ir jam kaimiečiai 
pasakojo, kad toks kaimų nai
kinimas fau vykstąs tris savaites. 
Korespondentas pats matė užmuš
tų ir sužeistų. Jis keliavo kartu su 
partizanais ir matė kovas. Prie to 
pranešimo pridedama, kad vaka
riečiai diplomatai nori tą Afganis
tano reikalą kaip nors atvėsinti. 
Kaip žinoma, partizanai skun
džiasi, kad vakariečiai tik stebi, 
kaip afganistaniečiai miršta už sa
vo krašto laisvę. 

Vis tai labai panašu į vykusį 
Lietuvos partizanų pasipriešinimą, 
kurio niekas nerėmė. Iš kitos pu
sės, afganistiečiams geriau, nes jų 
valstybė turi sieną su laisvais kraš
tais, o antra, Afganistano žemės 
paviršius daug dėkingesnis parti
zaninėm kovom. Šiuos žiaurumus 
vykdo sadistas, psichiatrinių ligo
ninių steigėjas Brežnevas, su ku
riuo dar praėjusią vasarą JAV 
prez. Carteris Vienoje bučiavosi. O 
pats Brežnevas to bučinio never
tina ir piktai puola prez. Carterį ir 
Ameriką. 

Vasario mėnesį Tassas paskelbė 
ilgą Brežnevo kalbą, kurioj ji3 sa
ko: "Ponas Carteris ir jo aplinka 
puikiai žino, kad jokios rusų inter
vencijos Afganistane nebuvo ir 
nėra. TSRS veikė remdamasi 

Tarybų Sąjungos ir Afganistano 
draugystės sutartimi, padėti ap
ginti šalį nuo kontrorevoliucinių jė
gų veržimosi iš užsienio, ko pri
mygtinai prašė t rys viena kitą 
pakeitusios vyriausybės". 

Išeina, kad Afganistano vadovai 
pasikvietė, kad juos nužudytų, o 
taip pat, kad degintų jų kaimus. Ne 
gana to, Brežnevas aiškina, kad 
Afganistaną užėmė ne Sov. Rusija, 
bet amerikiečiai, kurie kišasi į 
Afganistano vidaus reikalus. Esą, 
"Amerikiečiai kartu su kinais ir ki
tais patys duoda kryptį šiai inter
vencijai, kuri sukėlė didelę grėsmę 
Afganistano revoliucijai, kartu ir 
mūsų pietinės sienos saugumui. 
JAV viešai reikalauja išvesti Tary
bų Sąjungos kariuomenę, o juk 
faktiškai pačios daro viską, kad ati
toltų tokia galimybė, toliau vis pla
tesniu mastu kišasi į Afganistano 
reikalus". 

Žodžiu dėl Afganistano okupaci
jos kal ta Amerika. Sov. Rusija degi
nan t i kaimus ir žudanti nekaltus 
vaikus ir moteris, dabar kaltina 
Ameriką, esą, tegu ji pasitraukia iš 
Afganistano, tada pasitrauks ir 
Maskva. O tuo tarpu Afganistano 
sukilėliai skundžiasi, kad jie nieko 
negauna iš Vakarų savo laisvei 
ginti ir sukilėlių grupės kaltina 
prez. Carterį ir kitus vakariečius, 
kad jie į Afganistano skerdynes 
žiūri kaip į futbolo rungtynes. 

Prisimenant tuos afganistanie
čių žodžius, tenka kiek ir apgailes
tauti , kad patys sukilėliai negali 
kaip reikiant susijungti kovoje su 
priešu, nesudaro vieningos va
dovybės, o tada, jei ir patenka ko
kia parama, ji nėra tinkamai 
paskirstoma, tarp grupių kovojan
čių prieš okupantą. 

Naikinanti ugnimi Afganistaną 
Sov. Rusija kaltina Vakarų pa
saulį ir be abejo atsiras tokių, kurie 
galvos, kad gal tikrai Sov. Rusijai 
gresia iš Vakarų pavojus, gal tik
ra i afganistaniečiai reikalingi 
Maskvos globos. Yra galvojančių, 
kad Pabaltijo valstybės pačios įsi
jungė į Sov. Rusiją, o dabar pats 
Afganistanas paprašė, kad jis būtų 
pavergtas. 

Brežnevas, kaip praneša Tassas, 
klausia: "Kodėl keliama pasaulinė 
isterija? Kokiais tikslais sklei
džiamas melas apie rusų karą prieš 
Afganistano liaudį, apie Tarybų 
Sąjungos grėsmę Pakistanui ir Ira-
nui?" Ir į tai tuoj pat Brežnevas at
sako, kad Washingtonui reikia 
preteksto savo kolojininei ekspan
sijai Azijoj plėsti. Ir Brežnevas aiš
kina, kad taip daroma, norint lai
mėti JAV prezidentinius rinkimus. 
Be to, "JAV ketina sukurti savo 
karinių bazių tinklą Indijos van
denyne, Vidurinių ir Artimųjų Ry
tų šalyse, Afrikos šalyse. JAV no
rėtų prisijungti šias salas savo 
hegemonijai nekliudomos plėšti jų 
gamtos turtus, naudoti jų teri
torijas savo strateginėms užma
čioms prieš socializmo pasaulį ir 
liaudies išsivadavimo jėgas". 

Galima būtų pacituoti ir daugiau, 
kaip šlykščiai okupantas meluoja, 
norėdamas pateisinti savo gro
buoniškus tikslus Afganistane. 
Degindama kaimus, žudydama n e 
kal tas moteris ir vaikus, Maskva 
plečia savo imperiją. Ar degančių 
kaimų pašvaistės su moterimis ir 
vaikais kaip Pirčiupiuose, n e 
pravers Vakarams akių? 

AL B. 

Po pirmojo pasaulinio karo įkur
toji didžiausia Balkanų valstybė 
Jugoslavija buvo sudaryta iš slavų 
gyvenamų teritorijų ir iš dalies 
Habsburgų dinastijos valdytų 
žemių. Į Jugoslavijos valstybės 
sudėtį pateko Serbija, Juodkalnija, 
Kroatija, Slovėnija, Bosnija, Her-
zogovina ir dalis Makedonijos. Šių 
teritorijų susijungimui vadovavo 
Serbija, kurios pastangomis 1917 
m. buvo paskelbta deklaracija apie 
slavų susijungimą į vieną valstybę, 
valdomą Serbijos karaliaus Petro I. 
Iki 1929 m. naujoji valstybė buvo 
vadinama — Serbų, Kroatų, 
Slovėnų karalija, nes Serbai prieši
nosi Jugoslavijos vardui. 

Pasibaigus antrajam pasau
liniam karui, Jugoslavija tapo 
komunistinė, diktatūrinė, fede
ralinė liaudies respublika, vado
vaujama Josepho Broz Tito. Ligi 
1948 m. Tito darniai bendradar
biavo su Sovietų Sąjunga ir vykdė 
visus Maskvos pageidavimus — 
naikino komunizmo priešus, per
sekiojo tikinčiuosius, uždarinėjo 
b a ž n y č i a s , į k a l i n d a m a s 
arkivyskupą Stepinac, nacionali
zavo pramonę ir žemės ūkį. Bet nuo 
1948 m. Tito, nebepakęsdamas 
Maskvos dominavimo ir jos kiši
mosi į krašto valdymą, nusigręžė 
nuo Maskvos. Už tai Stalino buvo 
apkaltintas kontrrevoliucija. Tito 
santykiai pairo ne tik su Maskva, 
bet ir su visomis satelitinėmis vals
tybėmis. Jugoslavija pasijuto eko
nomiškai ir politiškai izoliuota. 
Tito, pajutęs, kad kraštas pradeda 
skursti, akis nukreipė į vakarų 
valstybes. Norėdamas joms įsi
teikti pradėjo švelninti diktatūrinį 
režimą, suteikdamas daugiau teisių 
gyventojams, paskelbdamas poli
tiniams kaliniams amnestiją ir 

J daugelyje vietų nukrypdamas nuo 
Lenino-Stalino diktatūros 

Šiandien, Tito sulaukus gilios 
senatvės ir ligų kamuojamam, 
iškilo klausimas, ar po jo mirties 
išsilaikys Jugoslavijos valstybė 
nesugriuvus, kurios suirimo 
nekantriai laukia Maskva. Jos 
subyrėjimui yra daug galimybių 
jau vien dėl to, kad čia vartojami 
du alfabetai — lotynų ir kirilica, 
vyrauja trys religijos — graikų, 
o r todoksų , k a t a l i k ų ir ma
hometonų, keturios kalbos, pen
kios tautybės ir šeši autonominiai 
rajonai. Gyventojų prieauglis yra 

literatūros sąrašas. Čia paminėtos 
knygos, kurios nagrinėja kuršių kalbos 
ir Kuršių kopų gyventojų problemas. 
Žodynas sudarytas alfabeto tvarka su 
vertimais vokiečių kalba. Kadangi R. 
Pičs yra buvęs Kuršių žvejys, žodyne 
surinkti ir ypatingi žvejybos terminai ir 
ištisi išsireiškimai. Iliustracijų priede 
kuršių laivai ir Kuršių teritorijos spal
votas sieninis žemėlapis. 

Tenka pabrėžti, kad autorių tikslas 
nebuvo surinkti vien žodyną, bet ir pa
statyti paminklą savo užmirštajai tė
vynei. 

A. Tenisonas 

P . INDREIKA 

didžiausias visoje Europoje ir 
siekia net 11%. Atskiroms respub
likoms suteikta teisė tvarkyti savo 
pramonę, žemės ūkį, _prekybą ir 
socialinius reikalus. Ūkininkams 
palikta teisė laisvai apsispręsti 
stoti į kolchozus arba net iš jų 
išstoti, bet privačiai ūkininkas 
tegali turėti žemės tik 10 ha. Mask
vai įvestos Tito reformos ir suteik
tos lengvatos labai nepatinka ir, 
Titui pasitraukus iš gyvųjų tarpo, 
greičiausia ji nieko nelaukdama su
griautų šią sulydytą vadinamą 
federalinę respubliką. 

Esant gyvam Titui, Maskva nesi
ryžo jo sunaikinti, nes jis yra daug 
nusipelnęs komunistų partijai, 
dalyvaudamas Rusijos civiliniame 
kare ir vėliau dirbdamas kaip 
komunistų agentas Jugoslavijoje, o 
1941 m. vokiečiams ir italams 
užėmus Jugoslaviją, Tito orga
nizavo partizanus. Jo partizanus 
rėmė Anglija, Sovietų Sąjunga ir jų 
veiklai pritarė JAV. 1945 m. komu
nistų partijai laimėjus rinkimus, 
Tito privertė atsisakyti sosto Petrą 
II, likvidavo opoziciją ir tapo Jugo
slavijos diktatorium. Iš pradžios 
Stalinas jo komunistine veikla 
buvo labai patenkintas, nes jis 
savo ištikimybę partijai yra įrodęs 
jau nuo 1936—39 m. dalyvau
damas Ispanijos kare, dirbdamas 
tarptautinės brigados vadovybėje, 
kurioje ir mūsiškių dalyvavo — pa
bėgusių atentatininkų prieš 
A.Voldemaro gyvybę 1929 m., ven
giant bausmės už nekaltai pralietą 
kpt. P. Gudyno ir kitų kraują. 

Tito įvestas Jugoslavijoje 
tariamai tautinis komunizmas 
nepakeitė nuosaikios krypties, todėl 
Vakarų valstybės jį rėmė kaip 
ištikimą sąjungininką prieš galimą 
Sovietų Sąjungos agresiją, norė
damos suskaldyti komunistinių 
valstybių tarptautinę vienybę. 

Tito paėmęs valdžią į savo ran
kas prieš 35-rius metus kraštą 

supramonino, i švesdamas iš 
agrikultūrinės padėties, ir griežtai 
planuojamu tautos ūkiu surišo ją su 
Vakarų Europos kraštais. Dabar ir 
JAV bendrovės nevengia inves
tuoti didžiules pinigų sumas į Jugo
slavijos pramonę, pvz., Dow 
Chemical korporacija kartu su 
vietine alyvos apdirbimo bendrove 
stato didžiulę petrochemikinę įmo
nę, kuri greitai Jugoslaviją atpa
laiduos nuo cheminių trąšų impor
to. 

Priskaitoma, jog 140 užsieninių 
firmų yra įdėjusios dideles sumas 
į vietinės pramonės ugdymą, kad 
kuo daugiau atpalaidavus Jugo
slaviją nuo sovietinės Rusijos 
įtakos. Dabar Maskvai įsiveržus į 
Afganistaną, prieš Sovietus nuotai
kos dar labiau sustiprėjo. 

Siaučiant visame pasaulyje in
fliacijai, didėjant bedarbių skaičiui 
ir esant netikrai politinei padėčiai 
atsiliepia ir į Jugoslavijos ūkinį 
gyvenimą. Ji negali subalansuoti 
galų su galais. Čia infliacija siekia 
23% ir Jugoslavijos dinaras tever
tas tik 1/3 amerikietiško cento. 
Prekybos balansas siekia 6,3 bili
jono dol. nepriteklių, nežiūrint, kad 
Sovietų Sąjunga viską išperka, ką 
jugoslavai pajėgia pagaminti, ypač 
grūdus, galvijus, vaisius, vyną, 
odos dirbinius, ąžuolus, kurie 
laikomi geriausios rūšies laivų sta
tybai, buko medį baldų gamybai ir 
kt. 

Bet jugoslavai nenori Sovietų Są
jungai viską parduoti už beverčius 
rublius. Negatyvus prekybos balan
sas su vakarų Europos kraštais 
verčia jugoslavus palaikyti glau
džius prekybinius ryšius įsigyti 
vokiškų markių trūkstamiems 
gaminiams pirktis. Prekyba su 
Vakarais labai daug padėjo 
Jugoslavijai išlikti nepriklausomai 
ir savarankiškai, nes Tito vertė 
geležinių užtvarų sienas, kai 
Stalinas jomis aptvėrė ne tik 
Lietuvą, bet ir rytinį Berlyną. 
Nesant šių geležinių užtvarų netoli 

Maršalas Tito prieš keletą metų. 

800,000 jugoslavų lengvai galėjo 
išvykti į Vak. Vokietiją darbams ir 
užsidirbę krūvą markių grįžti 
namo, kar tu parsivežant . J. 
Orvvellio ar A. Solženicyno raštus, 
aprašančius komunistinę vergiją. 

Ekonominiai ryšiai su Vakarų 
pasauliu darė nemažą įtaką ir į 
krašto politiką, atleidžiant varžtus 
įvairiems suvaržymams, kas leng
vino išlaikyti vienybėje kroatus, 
serbus ir kitas grupes. 

Maskva nesiryžo erzinti Tito, bet 
dabar, jam susirgus, jau rodosi 
pirmieji Maskvos norų ženklai — 
kaimyninė Bulgarija nedrąsiai pra
deda reikšti savo užmačias prie 
Makedonijos, nes Maskva aiškiai 
mato Amerikos moralinę ir mili-
tarinę krizę, užsienio politikos nuo
smukį, kurio pasekmėje lengvai 
virškina Afganistaną. Greitai gali 
pradėti skaldyti ir Jugoslaviją. 

POPIEŽIUS APIE VYRUS 
IR MOTERIS 

Iš Airijos atvykusio stygų or
kestro muzika sutiko Šv. Tėvą di
džiojoje audiencijų salėje. Bend
rojoje audiencijoje dalyvavo apie 
10,000 maldininkų iš įvairių pasau
lio kraštų. Savo kalboje toliau aiš
kindamas žmogaus sukūrimo ap
rašymą pirmuosiuose Šv. Rašto 
skyriuose, Jonas Paulius II pažy
mėjo, kad žmogaus kūnas savo vy
riškoje ir moteriškoje lytyje pačia 
kūrimo paslaptimi yra skirtas gim
dymui. Tuo žmogus neišsiskiria iš 
visos gyvosios gamtos. Bet šalia šios 
gimdymo galios žmoguje yra ir mei
lės galia, kurios dėka žmogus kaip 
asmuo yra pajėgus dovanoti pats sa
ve ir taip įprasminti savo buvimą ir 
gyvenimą... Žmogus gali atrasti 

M pats save ir realizuoti save, tiktai pa
ties savęs dovanojimu... Šalia gam
tinio santuokos pašaukimo Kristus 
žmogui apreiškė antgamtinį Dievo 
karalystės pašaukimą, — baigė sa
vo žodį popiežius. Kai vyras ar mo
teris apsisprendžia už šį Dievo kara
lystės pašaukimą, jie save paaukoja 
aukštesniam antgamtiniam ide
alui. Atskirai Jonas Paulius II pa
sveikino audiencijoje dalyvaujantį 

Jugoslavijos valstybės galva maršalas Tito ir jo žmona Jovanka sveikinami 
Belgrado gyventojų. 

jaunimą, ligonius ir jaunavedžius. 

PALIKAU MIELĄ 
TĖVIŠKĘ 
Atsiminimai 

FELIKSAS PEMPĖ 

Spaudoj ir gyvenime 

PAMINKLAS KURSIU KALBAI 
Eckardt 

majame 
Arcbiv, 

Jaegerio rūpesčiu leidžia-
„Schriftenreihe Nordost 
Norddeu t sches Kul tur -

werk, Postfacb 2329, 3140, Lueneburg" 
raštų rinkinyje spausdinama dažnai įdo
mių studijų, kurie liečia šiaurės rytų 
Europos istoriją, kultūrą, literatūrą ir 
meną. 1977 m. išėjo 13-as rinkinys ant
rašte „Kurisches Woerterbuch", 87 psl., 
Ulricb Clasen leidyklos, Berlyne, kny
ga. Knygos autoriai Paulis Kvauka ir 
Richardas Pičs — abu mokantys kuršių 
kalbą. Jie medžiagą knygai pradėję 
rinkti savitarpiškai, bet po Kvaukos 
1970 m. mirties, Pičs šį žodyną baigęs 
vienas. 

Medžiaga suskirstyta j trejetą skyrių: 
prof. dr. Ericho Hofmano įvadas, žody-

ir iliustracijos. įvade prof. Hof-

mann apžvelgia ir supažindina su kur
šių istorija ir ligšioliniais tyrinėjimais, 
chronologijos tvarka išdėstant atskiras 
pažiūras apie kuršių kalbos priklau
somybę prie baltų kalbos grupės. Atski
rais atvejais kuršių kalba apžvelgta kaip 
latvių kalbos tarmė, tai vėl kaip perėjos 
tarpsnis iš lietuvių į latvių kalbą ir paga
liau kaip latvių kalbos dialektas. Prof. 
Hofm'ann tikisi, kad gaususis žodžių 
lobis bus panaudotas, kad kuršių kalbos 
padėtį indoeuropiečių baltų kalbų gru
pėje galėtų dar toksliau nustatyti. Auto
rių iniciatyva išsaugoti šios išmirštan
čios kalbos žodžių lobį neliko be 
pasekmių. Šiame žodyne yra 7,000 žo
džių ir tai yra pats didžiausias kuršių 
kalbos žodynas. 

Labai svarbus yra įvade nurodytas 
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Tą darbą bedirbdami keikėme ir fabriko va
dovybę, kad ji tik mudu du paskyrė prie tokio 
darbo ir keikėme tuos, kurie privedė prie to, kad 
ta mėsa, vagonuose bestovėdama, sugedo. Ir kol 
tuos du vagonus iškrovėme, tai mums ir akys 
pažaliavo. Liko tos dienos ir pietūs nesuval
gyti. Dar ir dabar, kai tik susitinkame mudu su 
Sparkevičium, vis prisimename tą nemalonų 
darbą. 

Fabriko pareigūnai tuomet pasakojo, kad 
tie du vagonai su mėsa kažkur buvo potvynio 
apsemti ir ilgesnį laiką ten išstovėjo iš vietos 
nepajudinti. Dėl tos priežasties ir mėsa juose pa
gedo. Buvo pusvelčiui mūsų fabriko nupirkta ir 
iš jos pagamintas paukščiams lesalas, katėms 
ir šunims ėdalas. Fabrikas iš to turėjo gražaus 
pelno. Kiti to fabriko pareigūnai vėl pasakojo, 
kad ta mėsa ilgesnį laiką iš vagonų buvo neiš
krauta dėl darbininkų streiko. 

Kadangi nei Šparkevičiui, nei man toks dar

bas tada labai nepatiko ir kad vėl kada nors tas 
mums nepasikartotų, abu tuojau iš to fabriko iš
sprukom. Sparkevičius gavo darbą medžiagų 
audykloj prie audimo staklių, o aš — saldainių 
fabrike prie tam tikrų katilų saldainiams 
gaminti. Bet ir ten neilgai dirbau, nes darbas 
buvo nepavydėtina: didelis karštis prie kati
lų bedirbant ir cukraus dulkių debesys. Per 8 
darbo vai. nuo cukraus dulkių ir nuo prakaito 
rūbai tiesiog sukalkėdavo ir kitą dieną tam dar
bui gaudavom jau kitus švarius rūbus, bet kvė
pavimo organai palikdavo nepakeisti. 

Vėliau gavau darbą Hoenywell fabriko lie
jyklos skyriuje. Broad St , tekintoju. Tame sky
riuje buvo gaminamos — liejamos įvairioms 
mašinoms įvairios misinginės dalys, visokio di
dumo įvairūs kranai ir kiti misinginiai reik
menys. Smėlio dėžėse padarydavo kelias lie
jamo daikto formas ir jas nuliejus, iš smėlio 
dėžių išėmus atiduodama piaustytojui. Piaus-
tytojas specialia mašina supiaustydavo į atski
rus "ienetus ir atiduodavo mums, tekintojams. 
Mes užsimaskavę kvėpavimo organus ir akis nuo 
tekinimo dulkių ir piuvenų, juos gražiai nutekin
davome, nulygindavome su elektra varomais 
tam tikrais tekėlais ir atiduodavom į kitą skyrių 
galutiniam tų dalykų užbaigimui. 

Ten darbas buvo nesunkus, nesudėtingas, 
tik atlyginimas mažas. Išdirbęs ten apie metus 
laiko išėjau dirbti į Paul Weber (Povilo Virbalo) 
uniforminių rūbų siuvyklą 1025-27 Vine St. 
presorium. Povilas Virbalas buvo senas atei
vis iš Lietuvos. Pakeitęs savo pavardę į 
"Weber", nors visi darbininkai lietuviai jį va

dino ne Weber, bet Virbalu. Jis turėjo nuo
savą siuvyklą, kurioje dirbo apie 30 darbinin
kų, daugiausia lietuvių, senų ateivių. Buvo 
siuvami įvairūs uniforminiai rūbai policijos tar
nautojams, ugniagesiams, įvairių organizacijų 
bei orkestrų nariams. Taip pat buvo siuvami ir 
civiliams rūbai. Darbas buvo gaunamas dau
giausia iš Veintraub Co., siuvyklos. Toje siu
vykloje P. Virbalas kadaise buvo buvęs vedėju. 

Jo siuvykloje presoriais buvome 3 asmenys. 
Vienas iš jų dirbo su gariniu lygintuvu išlygin
damas vien tik siūles siuvamiems rūbams iš vi
daus pusės. Aš su aštuoniais gariniais presais 
presavau jau pasiūtus rūbus. Trečias presorius 
dujiniu lygintuvu lygindavo mano išpresuo-
tiems rūbams vien tik pamušalą. Kartais jis 
man pagelbėdavo rankovių viršutines siūles 
presuoti. Darbas nelengvas. Dirbti buvo 
karšta, nes presuojant visą laiką tekdavo vien 
tik su karštu garu veikti, kojomis ir rankomis 
presus valdyti. 

P. Virbalas buvo didelis Stalino ir bolševikų 
gerbėjas. Dažnai darbo metu tekdavo su juo gin
čytis įvairiais bolševikus liečiančiais klau
simais, bet jis vis likdavo prie savo nuomonės 
apie juos. Mėgdavo jis ir mus visaip pajuokti, pa
šiepti. Vienu žodžiu, buvo lietuvių tautai žuvęs 
lietuvis. Turėjo žmoną žydę. 

(Bus daugiau) 
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Rochesterio choras Lietuvos Nepriklausomybės minėjime, 
vedėjas prof. dr. A. Klimas. 

Iš kaires dirigentas R. Obalis, dešinėje — programos 
Nuotr. V. Staskevičiaus 

LIETUVIAI ROCHESTERY 
LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATKŪRIMO MINĖJIMAS 

Vasario 16-tają Rochesterio lie
tuviai minėjo su dideliu susikau
pimu ir tautiniu įsijautimu, pri
simindami 1918 metu Lietuvos 
atkūrimo sunku kelią, didžiu
lius laimėjimus, savanorių ka
riu karžygiškas kovas, o taip pat 
ir visos tautos per 22 metus pada
rytą pažangą visuomeniniame, 
politiniame, kultūriniame ir eko-

rio 17 d. M vai. Gausiai lietuviai 
susirinko šv . Jurgio parapijos baž
nyčioje pasimelsti už žuvusius dėl 

imta ir bus pasiųsta JAV vyriau
sybei. Pertraukos metu aukų su
rinkta Lietuvos vadavimo reika
lams 1954 doleriai. Dosniai auko
jo net po 100 dol. kaip Alina 
Žuras, Pr. Budrys ir K. Petraus-

Lietuvos laisves ir už kenčiančią | kas. Krokiu šeima 55 dol. ir t. t. 
Lietuvą. L>u kunigai ir būrelis 50 dol. aukojo J. Jurkus, dr. M. 

Lina Klimaitė skaito rezoliuciją. 
Nuotr. V. Staskevičiaus 

nominiame gyvenime. 
Al tos skyriaus valdyba su ryž

tingu pirmininku Juozu Jurkum 
dėjo daug pastangų, kad Lietu
vos atkūrimo 62 metu minėjimas 
būtu iškilmingai į r turiningai at 
švęstas. Per lietuviškas radijo 
valandėles ir lietuviu parapijos 
leidžiamą laikrašti buvo primena 
ma vasario 16 dienos reikšmė ir 
kviečiami visi lietuviai gausiai da 
lyvauti. 

Vasario 13 d. pirmininkas J. 
Jurkus su delegacija aplankė mies 
to merą Thom P. Ryan jo pasi
rašyta deklaracija paskelbti Lietu
vos nepriklausomybės dieną Ro-
chesteryje, N.Y. Meras, išklausęs 
delegacijos atstovų duotus faktus 
apie Lietuvos tragišką būklę, ku
ri vykdoma okupantų nuo 1940 
metų birželio 15 d., kur lietuviu 
tauta be paliovos Sov. Rusijos ko
munistų žiauriai naikinama, per 
sekiojama trėmimais i Sibirą, bau
džiami po keliasdešimt metu ka
lėjimu dėl to, kad lietuviai reika
lauja savo tautai laisvės. Thomas 
P. Ryan, Jr., Rochesterio miesto 
meras, šia proga 1980 m. vasario 
13 d. paskelbė dekfiaraciją, kurio
je pažymi: Skelbiu Amerikos Lie
tuvių dieną Rochesteryje ir ska
tinu visus Rochesterio gyvento
jus pagerbti mūsų lietuviu pa
stangas ir prielankumą lietuviams, 
kurie siekia savo tėvynės nepri
klausomybės atstatymo. Pasirašė 
Thomas P. Ryan, Rochesterio 
meras 

Amerikiečiu televizijos kana
lai r vietiniai amerikiečiu dien
raščiai gana teigiamai apie Lie
tuvą informavo žiūrovus ir skai
tytojus. 

uniformuotų skautų su kryžiu
m i prie bažnyčios išorinių durų 
pasitiko organizacijų atstovus su 
vėliavomis. Vėliavas įnešė prie 
Mišių aukuro. Klebonas kun. J. 
Vaškys, prieš pradėdamas Sv. Mi
šias, tarė jautru žodį apie ken
čiančią Lietuvą, išvardindamas 
pavardėmis visus tuos kankinius, 
kurie kenčia kalėjimuose dėl Lie
tuvos laisvės. Mišių metu giedo
jo Lietuvių Bendruomenės cho
ras, vadovaujamas J. Adomaičio. 
Vargonais grojo jauna muzikė 
Danutė Staskevičiūtė, dirigavo 
vargorūninkas Raimundas Obalis. 
Mišias atnašavo kun. J. Vaš
kys. Mišias pradedant, maldų 
metu poetė Nerimą Na-rutė — 
K. MiŠtinienė paskaitė savo kū
rybos maldą, 

Kun. Adolfas Stasys pasakė ga
na turiningą patriotinį pamokslą, 
pagrįstą Bažnyčios ir tėvynės 
meile. Pamokslininko žodžiai gi
liai smigo į klausytojų sąmonę. 
Po pamaldų choras ir visi daly
viai sugiedojo Lietuvos h imną. 

Parapijos salėje 3 vai. p. p. mi
nėjimas. Prieš pradedant progra
mą iškilmingai salėn įneštos 
Amerikos ir Lietuvos vėliavos ir 
sugiedoti himnai. Minėjimą ati
darė ir įdomiai vedė prof. dr. A. 
Klimas. Po trumpo žodžio pakvie
tė kun, J. Vaškį sukalbėti 
maldą. 

LB choras padainavo penkias 
dienai pritaikytas dainas: Iš rytu 
krašto — P. Lerriberto, Linelius 
roviau —V. Strolios, O N e m u n e , 
Atsisveikinimas su giria — S t 
Šimkaus ir Nurimk, sesute — 
P. Vaičiūno. Visos dainos gra
žiai skambėjo ir jausmingai nu
teikė klausytojus. Dirigavo R. Oba 
lis, akompanavo D. Staskevičiū
tė. Choristams už tokį puiku 
dainavimą publika nepašykštėjo 
plojimų. 

Kun. Ad. Stasio kalba buvo 
vaizdi ir įdomi. Jis paskaitoj vaiz 
džiaį šiapus ir anapus uždangos 
išryškino lietuviu politinį ir kul
tūrinį gyvenimą. Jo pagrindinės 
mintys sudarė Lietuvos kalvari-
ju kelius, pavergtą tėvynę siau
bianti naktis, ne aušra. Lietuviu 
tautos kova ir kančios yra Lietu
vos prisikėlimo laidas. Jau 40 me
tų, kai mūsų tauta gyvena sun
kius ir klaikius Kalvarijos kelius, 
o laisvės kova darosi vis sunkesnė. 
Maskvos komunistu propaganda 
dienomis ir naktimis per radiją 
skdlbia įvairiomis kalbomis, klai
dindami pasaulį, kad jie išlaisvi
no tautas iš pavergėjų ir dabar 

V. Lelis. Kun. Ad. Stasys, svečias 
iš Chicagos atsisakė imti kelion
pinigius, A Burkūnas, B. A. Apa-
navičiai ir A. A. Beresevičiai, M. 
Ulinskaitė ir kiti gausiai aukojo. 

Scenoj pasirodė 3 lituanistinės 
mokyklos mokiniai: R. Kiršteinai i Sutkaitė (6 k l .mok) II-

Mūšy kolonijose 
Lemont, 111. 

MŪSŲ LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS MOKINIU MENO 

PARODĖLĖ 

Jau prigijo gražus paprotys 
Lemote Vasario 16 šventės me
tu surengti mokiniu meno pa
rodėlę. Šiais metais toje parodė
lėje dalyvavo visį mokiniai. įvai
riais paveikslais buvo prikabinė
ta pusantros sienos ir pridėlio
ta keli stalai. Parodėlės ruošimu 
rūpinosi mokytoja Jolanda Zubi-
nienė, Lemonto LB apylinkės vai 
dyba pasirūpino kiekvienam lai
mėtojui paskirti piniginę premiją. 

Daii. Algirdas Trinkūnas ir 
skulpt Ramojus Mozoiiauskas at
rinko ipremijuotinus kūrinius. 
Inž, Anatolijus Milūnas paruo
šė ir pagamino premijų laimėto
jams, pažymėjimo lakštus. Pre
mijų laimėtojai suskirstyti pagal 
amžių, štai jie: iš darželio I pre
mija — Lora Krumplytė, II Olivi-
ja Mačiulytė. Iš pirmojo skyriaus 
I — Kristina Liaugaudaitė, H — 
Asta Ardickaitė, Iš antrojo ir tre
čiojo skyriaus I — Erikas Naujo
kaitis, II — Dijana Ardickaitė, 
IH — Tomas Žlibinąs. Iš ketvir
tojo ,penktojo ir Šeštojo I — Da
nutė Slivinskaitė, II — Sata Kaz
lauskaitė, III — Ramoną Povilai
tytė, IV — Andrius Zubinas. B 
septintojo ir aštuntojo skyriaus I 
— Judita Norkaitytė, II — Kris
tina Norkaitytė, ŪI — Tina Va-
llicenti. Iš gimnazijos I — Rasa 

Debo-
te, L. Alvarado ir D . Kiršteinas. 
Jie puikiai padeklamavo Maironio 
eilėraščius, kuriais daugelį klau
sytojų sujaudino. Baigiant tau
tinių šokių jaunuolių grupė, J. 
Reginienės vadovaujama, pašoko 
tris šaunius šokius, kuriais publi
ka susižavėjo. Akordeonu šo-

rah Willas ( s p c kl. vyr. grupės). 
U ž skulptūros darbus ir rank

darbius I — Romas Mockaitis 
(pirmojo skyr. mokinys), II — 
Arūnas Ingaunis, (spec. klasės vyr. 
grupės mokinys). 

Premijas ir pažymėjimo lakš
tus, laimėtojams įteikė ir pasveiki 
no direktorė Milita Milašienė. Ji 
taipgi nuoširdžiai padėkojo vi
siems prie tos mokinių parodėlės 
prisidėjusiems. 

Andrius Laukaitis 

C L A S S I F I E D G U I D E 
R E A L E S T A T E 

P A S K U B Ė K I T 
7 kamb. namas. 2 vonios. Gazu šil
dymas. Marąuette Parke. Del ligos 
parduoda pigiausia kaina. $29,500. 

Puikiausio mūro 22-Jų metų bun-
gakm. 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. Marąuette Parke. — 
$52,500. 

Matos sklypas. Geroje vietoje ir. 
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

Ofise veikia automatinis telefonas. 

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

Yaldis Real Estate 
2625 West Tlst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 
iiiuiiutiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiinnuiutiiini 

4 butai. Marinis. Lemonte. 
2-jų butų marinis. Gerai užlaiky

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

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Ta* 

Notary Public 

2951 W. 63rd St.. 436-7878 
TeL 8 3 9 - 1 7 8 4 arba 839-5568 

iiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiuuiiiii 

R E A L E S T A T E 

N E P A P R A S T A S PIRKINYS 
Moderniškas mūrinis namas. 2 butai 
po 6 kamb. 2 atskiri boileriai. Įreng
tas rūsys. 2 maa. garažas. Arti 56-oa 
ir Kedzle. Skubiai parduodamas d«l 
mirties už žemą kaina. 

N O R V I L Ą REALTY, 778-5454 

BERVVYN 
Atdaras apžiūrėjimai 

sekmadienį i | d 4 vai. popiet 
1237 S. EU(WOOD AVE. 

(6400 j vakarus) 
Švarus 2-jų miegamų mūrinis "bi-
level" namas. Daug spintelių erd
vioj virtuvėj. Įrengtas šeimos kmb. 
2 maš. garažas. Kaina $64,500.00. 

W0LSKI REALTY 
586-0349 — 257-2234 

HELP WANTED VYBAI 

TOOL ROOM 
MAOHINIST 

No age limit 
Fringe benefits 

Ąpply in peraon 

CHICAGO PERFORATING 
OOMPANY 

2445 West 2 4 t t Ptaoe 
Chkago, niinofe 

VYBAI m MOTERYS 

Excelkat Opportuuity Erlsts 
in 

Payroll, Accte. Fay&Me, Aects. 
Beceįvable A Aoc'tiag ClericaL 

Gali — WALTER MACO) A 
TeL 2364899 

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

10% — 20% - - S0% pigiau 
už apdraoda nuo ugnies ir automo
bilio pa mus. 

FRANK ZAP0LIS 
Teki. GA 44(54 
3208% W. SSth Street 

IIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIUlIlIlilIlIlIlHlllllllliiiii 

BUTy NUOMAVIMAS 
N a m ų p irk imas — Pardav imas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME T A X 
Not&riatas — Vert imai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6529 S . Kedzie Av. ~ 778-2233 
ilIiilIlIllIlIlilIilIHIllUUUlUlIUllllIlIlIUU 

24 H0UR T0WING 
A N D 

QŪICK START 
TEL — 582-8130 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiniiniiiiiiu 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
234S W. §m St., teL 776-1488 

lllllllllltlllllllllllllllllllllliuiliuiuillllllt 

krams groįo A, Smagin. 
Vakare 9 valanda Rochesterio 

lietuviai klausėsi specialios radijo 
"Dainos Aidu" valandėlės, ku
rią paruošė A. R. Kiršteinai — 
lietuviu ir anglu kalbomis. 

Programa buvo gerai paruoš
ta, turininga, vaizdi ir įdomi ir 

Kun. Adolfas Stasys, svečias iš Chi-1 atitiko Vasario 16 d. minėjimo ir 
cagos, pagrindinis kalbėtojas. J klausytoju nuotaikas. 

Nuotr. V. Staskevičiaus I J. Mškns 

gyvena komunistiniame „rojų-
je". 

Kabėtojas išryškino daug nau
ju politiniu aktualijų, pagrįstu 
faktais. Klausytojai paskaitinin
kui pareiškė gilią pacir;ą ilgu 
plojimu. 

po to Lin? K&naHė c*>-<kaitė 
Šventės minėjimas įvyko vasa- j rezoliuciją, kuri vienbalsiai pri-

š M22 WEST MARQUETTE RD. 
LT CHieAGO, ILLINOIS «0«29 
• k FHONE: 312 925-6897 

T[p VJSJL 

IffinftmiB^UIHINiMDi 
1980 vasario meti. įnašai. 

Santrumpa: atm. {a. — atminimo įnašas. Suma, parašyta po pavar
dė*, miksa įnašų i i viso. 

Anysas, Jonas $150.00, Leugoud, Edward $4,099.26. 
Marąuette Parko Lituanistinė mokykla $2,110.21. 
Bukelis, Kazys, atm. įn., $100,00, Vembre, Juozas $1,300.00, 
Vitkus, Valerijonas ir Viktorija $300.00. 
Jonuškaitė, Vincė-Zaunienė-Leskaitienė, buv. Lietuvos Operos 
sol. $300,00. 
Laurinaitis, Jurgis, atm. įn. $250.00. 
Kiaunienė, Sofija, atm. įn. $750.00. 
Alminas, Kazys, Prof. Dr., atm. įn. $1,205.00. 
Trečiokas, Jurgis, atm. įn. $250.00. 
Šimkus, Stasys, V. Vokietija $2,287.43. 
Stropus, Stasys, Australia, $1,773.78. 
Kalvynai, Petras (miręs) ir Elzbieta, pomirtinis palikimas 
$8,100.00. 
Iš viso 14 narių $9,112.64. 

Pataisome: 
lt79 m. gruodžio mėn. įnašai — 
Buvo — jlOO.OO Dovydaitis, Tomas (miręs 1936) atm. įn. $100.00, 
Turi būti — $100.00 Dovydaičiai, Tomas «•* Antanina (abu mirę) atm. įn. 

sūnus Vincas Dovydaitis $100.00. 
Lietuvių Fondas 1962—1980. III. 5: 
1. Pagrindinio kapitalo bruto $1,663,715.11 
2. Pajamų $886,466.41 
3. Per Pelno Skirstymo Komisiją, remiantis protokolais, 

lietuviškiems reikalams (švietimui, kultūrai, premi
joms, stipendijoms ir moksliniams veikalams) pa-
skirstęs $643,819.50 

Rašydami testamentus, neužmirškime Lietuvių Fondo, įra
šykime j testamentą numatytą sumą: "Lithuanian Founda
tion, a non-for-profit, taz esempt, TUinois Corporation, 2422 
W. Marquette Road, Chkago, niinois 80821" 

Vfei statykime Lietuvių Fondą, kad jis pasiektų 2 milijonus ir kasmet 
galėtų skirti lietuvybei daugiau kaip 150 tūkstančių dolerių. 

We'il he ip you rnake tfie right 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
koje, prašome skambinti ar užeiti 
[ mūsų įstaigą. Mes visuomet pasi
ruošę, jums patarnauti. 

Mes priklausome MLS ir turime 
komputerį. 

Virš 500-tat namų pasirinkimui 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. — 767-0600 
independently owned and operated. 

iiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
{vairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 876-5096 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlIlIUlUIlllli 

* » • > m i - » > > t i 

V A L O M E 
K H J M U S IR B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

B U B N Y S — TeL B E 7-5168 

-

D £ M S S I O 

JUM CARS WANTEŪ 
BUNNING GB NOT 

Free Fast Towing 
TEL — 582-8130 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiniimiiiiniii 
M.A. ŠIMKUS 
tVCOME TAX SERVICE 

NOTARY P T O U O 
4258 So. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINŲ iškvietimai, pilaomi 
PILIETTBfiS PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai. 
iHlimiiHiiiHiiHiiimimiiiimiiHiiiiHiHH 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4051 Archer Ave. 
Chkago, m. I0CS2, tel. 127-SMI 

2 x 
1 
3 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

$50.00 
$88.20 

$100.00 

$145.00 

$150.00 
$200.00 
$205.00 
$250.00 
$572.34 

$1,104.10 
$6,000.00 

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

Tel. — WA 5-8063 

imimmiimiiiimiiimiiiimiiiiimmniii 
įvairių prekių pasirinkimas ne

brangiai 1$ mūsa sandČUo. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

IŠNUOMOJAMA — FOB BENT 

MEDICAL OFFICE FOR RENT 
Excellent clinic potential for aggres-
sive M.D. 

Rent $250.00 per month 
Near 63rd & Westem Avemie 

Phone — 434-1500 

2501 W, t t SL, Chicago, m. 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Telef. - 125-2737 

Vytautas Valantinas 
iiiiiiniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiiui 

Į S I G Y K I T E D A B A B 

PETELIŠKIŲ SALA 
Milda Kvie tkytė 

(Pasakos h- vaizdeliai valkams) 

Iliustravo dail. Ada Korsakaitė-
Sutkuvienė. Išleido Pasakų Fon
d a s 1979 m., 6 4 pusi. Kairia s u 
persiuntimu $4.85. 

Užsakymus siųst i: 

DBAUGAS, 45*5 W . 6Srd S t 

Chicago, IL 60629 

ninois gyventojai dar prideda 24 et. 
valstijos mokesčio. 

D ft M E S I O 1 

Prof. Dr. Br. Povilaitis 

Žemes Ūkio Akademija 
Tai trumpa istorija apie žemės! 

Ckio Akademiją, vienintelę Lietu
vos aukštąją žemės ūkio mokyk
lą, kuri buvo įkurta 1924 m. 

Išleido Lietuvių Agronomų Są
junga Chicagoje 1979 m. Spaudė 
Morkūno spaustuvė. Didelio for
mato. Kaina su persiuntimu $21.25. 
Illinois gyv. prideda $1.00 valsti
jos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 

DBAUGAS, 4545 W. 6Srd St.. 

Chkago, DL 60829 

Hiiiuiiitniiiiiimiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiimii 

P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Iatmred 

Nauji darDai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocks. Sankos vamz
džiai išvalomi elektra. { automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
dę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1U1U1111UU11UUUIII 

PACRAGE EXPRESS AGENCY 
MARIJA JfOBElKIETffl 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
iAbai paseidaajamtM geros rūSies 

prekes. Maistas Lš Europos sandėlio. 
2608 W. 69 St., Chicago, 111. 60629 

TFX. — WA 5-278T 

Tikrasis Keturakis 
ir Jo Rastai 

Paruošė 
Birutė Vfflartattvtė-Oedvffieni 

Išleido Keturakio dukros ir 
sūnūs 1979 m. Gevdand , Ohio. 
Spaudė "Vilties" spaustuvė. 332 
pusi. kieti viršeliai. Kaina su 
persiuntimu $1QA5. 

Užsakymus s iųst i DRAUGO 
adresu. 

Illinois gyventojai dar prideda 60 et. 
valstijos mokesčio. 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie-
rjvių dienraštis, gi skelbimų kai-
'i** vr* vinrems prieinamoa. 

Perskaitę "Draugą" duoklts 
jj kitiems pasiskaityti. 

Algirdas J. Greimas 

APIE DIEVUS IR 
2 M O N E S 

(lietuvių Mltalogijos studijos) 

Išleido Alg imanto Mackaus 
knygų leidimo fondas- Spaudė 
M. Morkūno spaustuvė. 360 psl., 
kietais viršeliais. Kaina s u per
siuntimu $10.85. 

Užsakymus s iųs t i DRAUGO 
adresu. 

niinots gyventojai dar prideda 60 et. 
valstijos mokesčio. 



NEPRIKLAUSOMYBBĖS KARTOS ŽMOGUS 
Dr. Kazį Alminą palaidojus 

"BeriMU", Hartfordo tautinių ftokejų grupė, šoka Putname Vasario 16-tają 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Putnam, Conn. 

VASARIO 16-TOSIOS 
MINĖJIMAS 

Kun. S. Yla atlaikė šv. Mišias ir 
pasakė pritaikytą dienai pamoks
lą. Melstasi už Lietuvą ir lietu
vius kankinius. 

Atsisveikinant su a. a. Kaziu 
Alminu, buvo iškelta viena min
tis, prie kurios noriu sustoti. Bu
vo pasakyta, kad dr. Kazio Almi
no karta yra laiminga karta. Ji 
gyveno tokiais laikais, kada Lie
tuvos valstybės kūryba visiems 

Denver, Colorado 
VASARIO 16-TOS 

MINĖJIMAS 

Šį savaitgalį Colorado lietuviai 
suvažiavo į Denverį paminėti Lie
tuvos nepriklausomybės šventę. 
Visas minėjimas sukosi apie Si
mą Kudirką, kuris buvo šventės 
garbės svečias. S. Kudirka atskri
do iš New Yorko į Denverį šeš
tadieni iš ryto, o vakare jis susi
tiko su Bendruomenės nariais, 

buvo gyvas uždavinys. Tas užda-

veiklos finansinis rėmėjas. 
Dr. Almino gyvenimas pade- i 

da mums giliau ir plačiau su-1 
prasti, kas iš tikrųjų yra krikš-1 

čionis. Krikščionis ir katalikas 
vinys išvedė veiklon visas žmo- i n e kartą yra linkęs save suprasti 
nių dvasines pajėgas. Iš tikrųjų 
tai yra labai vertinga įžvalga ne 
tik vieno dr. Kazio, bet ir dauge-

per siaurai. Jis mano, jog krikš
čionybė iš jo reikalauja, kad jis | Į 
niekintų ar nevertintų visų kitų J 

lio tų, kurie šiandien jį palydi.| gyvenimo sričių. Šitokiu keliu 
eidamas tikintis žmogus gali pa-

Tiesa, toks žvilgsnis į dabar 
mūsų gyvenamą situaciją yra 
m u m s neįprastas. Mes esame lin
kę vien skųstis tragiškais mūsų 
išgyvenimais ir nematome mūsų 

sidaryti tik šlubuojančiu, viena-
šališku žmogumi. Toks krikščio-1 
niško gyvenimo supratimas yra 
priešingas Kristaus idėjai ateiti į 
žmones ir gelbėti žmoniją. To-

DRAUGAS, antradienis, 1980 m. kovo mėn. 11 d. 

A. f A. PRANEI DABŠIENEI mirus, 
reiškiame gilią užuojautą jos vyrui ALEKSANDRUI, sū
nui RIMTAUTUI su šeima, seseriai JULEI ir broliui TE
LESFORUI GRIKDJUI su šeima. 

Krikšto sūnus Algimantas 
Jadiryga ir Kęstutis su šeima 

Jokūbaičiai 

Vasario 10 d. Matulaičio namų BENDRUOMENĖ REMIA 
salėje įvyko Vasario 16-tosios mi-į LB Putnamo apylinkės valdy 
nėjimas. Paminėta 62-ros sukak-j bos nutarimu iš kuklaus iždo su-; Rūtos šokių grupe ir kitais sve-
tuvės nuo Lietuvos nepriklauso- \ teikta parama: Hartfordo litua-1 čiais. Iš viso buvo apie 40 žmo-
mybės įkūrimo ir 729-tos metinės į nistinei mokyklai 25 dol., Hart- nių. 
nuo Lietuvos karalystės įsteigimo. 
Minėjimą ruošė LB Putnamo 
apylinkė. 

Minėjimo prasmę lietuviškai 

fordo lietuvių tautinių šokių šo-į Sekmadienį įvyko pats minėji-
kėjų grupei "Berželis", įgilinant į mas Applevvood Country club, 
juos dalyvauti šokių šventėje, — | Golden, Colorado. Žmonės pra-
50 dol. ir paremti atvykimą iš j dėjo rinktis 12 vai. Iš viso buvo 

ir angliškai trumpai paaiškino i Pietų Amerikos į šį kraštą amba- i 210 svečių. Prie garbės stalo sė-
dr. J. Kriaučiūnas, kuris ir vado- \ sadoriško jaunimo pasirodymams I dėjo Simas Kudirka Bendruome-
vavo visam minėjimui. Sugiedo-; — 50 dol. Putnamiečiai dažnai pa !

; n e s valdyba, Denverio vysk. 
ti Amerikos ir Lietuvos himnai,\ remia aplinkines ir tolimesnes lie- \ Evans, senatorius Galleger ir kt. 
padedant seselei Bernadetai Matu-• tuvių kolonijas paskaitininkais, j Progrmą pravedė Arvydas Jara-
kaitei pianinu. Invokac'ją sukai- į Vasario 16-tosios minėjimo pro- ŠJUS 

bėjo lietuviškos kultūros puose- ga vasario 3 d. Sacred Heart ko- p 0 skanios vakarienės ir poros 
lėtojas prel. P. Juras. Connecticu- legijoje, Fairfielde, kalbėjo sese-1 kalbų, Albertas Vaitaitis, Bend-
to valstijos gubernatorės Ella Gra- lė Onutė Mikailaitė, vasario 17 d. niomenės pirmininkas, pristatė 
sso proklamaciją, skelbiančią va-1 New Britaine — veiklusis kun. I Simą Kudirką, kuris kalbėjo ilgai, 
sario 16 dieną Lietuvių diena su S. Yla ir tą pat dieną Providence \)et j 0 kalba buvo viena iš įdo-
tiksliu paaiškinimu apie Lietuvą, Į — dr. J. Kriaučiūnas. miausių, geriausių ir graudingiau-
perakaitė seselė Rožė-Stasė Nor- į STATYBOS sių, kokią kada esu girdėjęs. Sve-
mantaitė. Prisegtas trispalvis kas- į _ Seselių namo ir religinio i čiai buvo labai sužavėti. Po Si-
pinėlis su žalumynais minėjime i atsinaujinimo centro statyba ei- \ mo Kudirkos kalbos ir klausimų, 
dalyvavusiam savanoriui kūrėjui i n a patenkinamu greitumu. Jau į Rūtos grupė pašoko septynis tau-

gyvenimo palaimos Is tikrųjų | k i a m s u p r a t l m u i p r i e s i n a s i visa I 
tos palaimos cia yra laba: apstu.; ^ k ą m e s « - - K a l ė _ j 
Nieko nėra laimingesnio žmo-: d a ; D i e v o t a p i m a s žmogumi tu -
nių gyvenime kaip tokie atvejai, Į rf k r y p t į -{ ^ ^ s u v i s o m i s ^ ^ | 
kada tarp realių gyvenimo uzda- Į g a u s | | h s r j t i m i s fc a p r a i | . I 
vinių ir dvasinio žmonių nusitei-: k o m i s Dkl , t o į r m e s n € t u r i m e n i e . j 
kimo yra darnus sąryšis, kai yra j k a d a p r i s i l e i s t i m i n t i e S ) k a d > b u_ į 
organiškas ryšys tarp gyvenimo Į d a m į h ^ g į ^ katalikai, mes 
iššūkio dideliems darbams ir į e s - - e m^Bm žmonės. H » žo-1 
žmogaus dvasinio pajėgumo tuos 
iššūkius priimti. Tiesą sakant, 
krikščioniškoje pasaulėžiūroje 
nėra tokios situacijos, kuri būtų 
be palaimos. Nėra tokių sunkių 
gyvenimo aplinkybių, kurios ne
sudarytų progos pilnutiniam sa
vęs atradimui ir išvystymui. 
Krikščionybė nebūtų pilna, jei 
mes mąstytume vien tik apie 

džiais tariant, mes turime suge- į 
bėti derinti visus savo natūra- Į 
liūs palinkimus su viską gelbs- Į 
tinčia krikščionybės dvasia ir i 
nieko iš savo natūralus žmogiš
kumo neprarasti. 

Iš kitos pusės žmogus neturi 
iš savęs daryti Dievo bet kokia 
prasme. Ir jis iš savęs jau daro 

kryžių bet nemąstytume apie pri-! P iev.a> k a i ' i s * D i e v 0 a P s i į n a -
., .,. ' " J e i lis manytų išsiversti be Die-

sikehmą. j J \ . . . * T . * 
i vo, jis niekintų pats save. Zmo-

A.a. Kazys Alminas yra, gal' g a u s gyvenimas yra neišaiškina-
būt, viena iš labiausiai išsisako- i m a s be Dievo. Žmogus be Die-
jusių apraiškų, kuri sugebėjo su- Vo sampratos įjungimo į savo gy 
prasti savo laiko iššūkį ir pagal • venimą pasiliktų tik išnykstantis 
jį suformuoti tobulą savo gyveni- Į dalykas. 
mo pavidalą. Buvo atkreiptas dė- j A. a. Kazys Alminas buvo Die-
mesys į tai, kad Alminas buvo į v o žmogus, ir mes tikime, kad ir 
šakota asmenybė, neužsidariusi; dabar jis yra Dievo globoje, kaip 
kurioje vienoje specialybėje. Jis j jįs s u j u o buvo savo gyvenime. 
buvo ne tik agronomijos, bet irį Atsiskirdami su Kaziu Alminu, 
veterinarijos daktaras. Jis buvo ne į m e s įjunkime jį į Kristaus aukos 
tik gamtos mokslų, bet ir literatu 

Mūsų narei 

JADVYGAI GAUDUŠIENEI 
ir jos artimiesiems, liūdinčius dėl vyro a. a. dipl- teis. 
FELICIJONO ir svainio a. a. vet. gyd. LIUDO mirties, 
reiškiame širdingą užuojautą. 

Lietuvių Moterų Federacijos 
Chicagos Klubas 

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

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 

4 3 3 0 - 3 4 S o . Ca l i fo rn i a A v e n u e 
Te le fona i LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Te le fonas — Y A r d s 7 - 1 7 4 1 - 2 

Jonui Gaideliui, dabar gyvenan- baigiami sutvirtinti metaliniai • tinius šokius. Buvo atvažiavusi i r o s ėmogus, jautrus pasako 
misteriją, kuri yra išsigelbėjimo j 
laidas kiekvienam žmogui. 

v. Bgd. ; 

sveikatos minėjime nedalyvavo. I a r chyvo ,,Alkos" įruošimas labai i tuviai Denvery pradeda atsibus-
Pristatytas paskaitininkas kun. \ sulėtėjo dėl lėšų trūkumo. Tiria- i ti ir dažniau dalyvauti lietuvių 

A. Jurgelaitis, Providence kolegi- m o s galimybės gauti valdžios pa-; paruoštuose pobūviuose. Visą sa-
jos profesorius, paminint jo veik-1 r a m ą . Tuo reikalu stengiasi Al- vaitę buvo apie Simą Kudirką ap-
lą lietuviškose dirvose, spaudo-: kos dirrktoriato valdyba ir bos- r a | y t a Denverio laikraščiuose, 
je, bet ypač Lietuvos vyčiuose. į toniečių grupė, vadovaujama dai- Sekmadienį jis ir visas minėjimas 
Kun. prof. Jurgelaitis savo pa- j Hninko prof. P. Martinkaus j buvo parodytas televizijos žinio-
skaitoje labai pagrįstai įrodė, kad j (Martick). Laukiama jau prie Al-Į se o pirmadienį Simas buvo sve-
Lietuva vėl turės tapti laisva, nes kos prisidėjusių ir dar neprisidė- | gįas radijo programoje. Vaitaitis 
visokios negandos naikino ir nai-; jusiu lietuvių visokeriopa pagal-1 j r ag v ažiavom kartu kaip vertė-
kina tik tautos kamieną, o tautos | ba. Alka beveik kasdiena auga ; j a i > bet Simui nereikėjo — jis la-
šaknų niekas neprieina sunaikin-1 lietuviškos kultūros turtais, pvz.• bai gerai kalba ir supranta ang-
ti. Iš tų šaknų, kurios kerojo r~ką tik gauta J. Ambrizo skaidrių Hgkai. 
jau prieš Mindaugo laikus, vėl! įr fotografijų rinkiniai, kun. prof. į p 0 p r 0gramos žmonės dar tris 

teorinio mokslo žmogus, Padrąsinimas po kritikos 
mas uolus Lietuvių Katalikų — kaip saulė po lietaus. 
mokslo akademijos narys ir jos | Goethe Į 

valandas skambino, norėdami su 
S. Kudirka pasikalbėti. Klausan-

ataugs atžalos, o jau ir dabar y. Cukuro ir kun. V. Zakaro kny-
tas reiškiasi Lietuvoje. Mūsų pa-, gy n u dalys, Lietuvos girininko; 
reiga toms atžaloms visais bū- [ u n iforma iš P. Norkaičio ir daug į t iS j ^ i p Simas aiškina apie savo 

vargus Lietuvoje, tikrai sunku 
ašaras sulaikyti. Net radijo pra- ! 

Ilgametis Matulaičio namų i nešėjas porą kartų Simą apsika- j 
bino ir jo akyse pasirodė ašaros. į 
Po to Simas važiavo apžiūrėti'; 
kalnus ir kitus vaizdus Denvery. Į 

Aš buvau labai sužavėtas ne j 
tik S. Kudirka, į kurį mes ture-

bet linki į tumėm žiūrėti, kaip į Lietuvos ] 
į balsą, parodantį jos kančias pa-

Marianapolis, Thompsone | sauli-ui, bet ir Denverio lietuviais, j 
prie Putnamo, lietuvių marijonų; Nors jų yra maža, bet jie sudaro j 

nėjamoš tos S u r i j i " kopijos I vedama aukštesnioji mokykla, stiprią koloniją Savo darbu_ jie 
1 nuolat garsina Lietuvos vardą sa- gali paskatinti lietuvius ir Chica-
vo leidžiamame mėnraštyje „Ma- goję, Clevelande, Detroite ir kit. 
rianapolis Messenger". Sausio < Amerikos lietuviai pamatys, kad 
mėn. numeryje talpina nuotrau-: Denverio kolonija taip pat rim-1 
ką ir trumpą aprašymą Lietuvosį tai dirba, kai „Rūtos" šokių gru- Į 
paviljono Pasaulinės parodos me- pė iš Denverio pirmą kartą da-
M New Yorke 1939 m. i lyvaus Šokių šventėje Chicagoje. 

į Kr. I Rimantas Vanagas • 

dais padėti. I kitų. 
Baigus paskaitą, susirinkimas. KITOS ŽINIOS 

priėmė rezoliuciją, reikalaujan- j 
čią šio krašto valdžios vadovas ~ u 8 
kelti Lietuvos laisvės reikalą, įtai-' kapelionas kun. V Zakaras, me-
goti persekiojimų ir rusifikacijos': timo mišiolo ir sekmadienio mi-
sustabdymą ir tęsti pripažinimą ; • • žyge l ių ruošėjas, paliko Put-
esamu, dar nepriklausomos Lietu- . fama i r t a J ° pranciaconu vienuo-
vos įsteigtų diplomatinių M U * Kennebunkporte Putnamie-
bų bei tas tamvbas remti finan-j c i a i gailisi jo netekę, 
siškai. O Amerikos atstovų rūmų !!arr - n a u s , o s seicmes. 
nariai paprašyti remti įneštą H. 
R. 5407 pasiūlymą. Jau išsiunti-

numatytiems pareigūnams. 
Hartfordo lietuvių tautinių šo

kių grupės „Berželis" atliko prog
ramą. Šokių grupei vadovauja 
Dalia Dzikienė. Šokėjai darniai 
pašoko: suktinį, čigonėlį, oželį 
(tik vyrai), subatėlę, malūną, ku
ris, deja, neišėjo reikiamai gerai, 
ir Suk suk ratelį. Dalyvavo 8 
poros šokėjų su atsarginiais. Su
sirinkusieji labai džiaugėsi gra
žaus jaunimo pasirodymu, ypač 
kad tai lietuviškas jaunimas. 

Dalyvių minėjime buvo su sve
čiais, kurių dalis iš Hartfordo, 
daugiau negu pusantro šimto. 
Pabaigoje visi pasivaišino kavute 
ir seselių virtuvėje bei kai kurių 
moterų paruoštais pyragaičiais. 

Minėjimo proga surinkta aukų: 
Lietuvių Bendruomenei — 333 
dol., Vlikui — 110 dol. ir Altai 
— 100 dol. Gal pastarojo laiko 
Vliko ir Altos nesantaikinė veik
la pakenkė jų rėmimui aukomis. 

Religinė Vasario 16-tosios mi
nėjimo dalis įvyko vasario 16 
dieną vienuolyno koplyčioje. 5 
vai. p.p., dalyvaujant seselėms ir 
vietos lietuviams, iškilmingai 
įneštos vėliavos, lydimos tauti
niais rūbais apsirengusių moterų 
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I L A I S V E T A I P P A T | 
1 Į P A R E I G O J A | 
I Ar mes atliekame laisvės pareigą tavo tautai? 2 
= Bent vienu atžvilgiu mes galime ją nesunkiai atlikti, būtent s 1 
5 pridėdami $5.00 įstojimo mokesčio. Jokių kitų mokesčių nerei- ~ 
s «es. išskyrus už pasirinktas knygas su trečdaliu nuolaidos. E 
E Klubas siunčia savo nariams Informacijas Apie naujai ii- ij§ 
= leidžiamas knygas. S j 
E Už $5.00 ar daugiau paimdami lietuviškų knygų per metus, E; 
= mes galūne per Lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAIS- E 
E VĄ LIETUVIgKĄ KNYGĄ. Už tai mes gausime pasirinkti vi- s ! 
E BUS Klubo leidinius trečdaliu pigiau. 5 

E Rašykite prie pirmos progos: E 
| LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBUI | 
i 4645 We*t 6»rd Street = 
| Ctcaflo, filtoobi 80628 § 
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KNYGOS ANGLŲ KALBA 
BCX>KS IN ENGLISH 

Curriculum vitae, by A. Kairys.. 2 v. komedija. $2.00 
Lithuankvn Cookery. Compiled by Izabelė Sinkevičiūtė. 318 

psl. $8.00. 
And There was the Moon — Throumig Stone* at Birds, Poems 

by Danguolė Sadūnas. $3.00 
Vilnius University Four Hundred Years, by Albertas Bųbras. 

$2.00 
Lithuanians in Multiethnic Chicago, by David Fainhauz. $20.00 
Memoirs of a Lithuanian Bridge, by Vincas Kudirka. $2.00 
Noon at a Country Inn, by Antanas Vaičiulaitis. $3.95 
Bobby Vtishingmare, by Stepas Zobarskas. $1.95 

UTHUANIA: The Outpost of Freedom, by Dr. Constantine R. 
Jurgėla. 387 pages — $15.00 

Lithuania in Crisis, by Leonas Sabaliūnas. $5.00 
The Temptation, by Vincas Krėvė. $3.00 
The Third Woman, by Aloyzas Baronas. $4.00 
Eleven Lithuanian ArtisU in Australia, by Vaclovas Ratas . $6.00 
The Baltic States vn Peace and War 1911-19^5. Edited by V 

Stanley Vardys and Romualdas J. Misiūnas. $15-00 
The Battle of Gruenvald, by I. Sokolnikov, $3.00 
Introducticm to Modern Lithuanian, by L. Dambriūnas, A. Kli

mas, W. Schmalstieg. A Grammar and Teartbook for the 
Lithuanian Language. $10.00 

English-IAthuanian Dictionary, by V. Baravykas, $10.00 
Lithuanian-English Dictionary, by Vilius Pėteraitis, $10-00 
Lithuania's JevTS and The Holocaust, by Dr. Juozas Prunskis. 

$1.00 
Lithuanian Writers in the West; edited by Alina Skrupskelis. 

$2000 
Lithuanian Self-Taught, by M. Variakojytė. $3.50 
Namų-artimos aplinkos žodynėlis, by R. Černius- $2.50 
Mano žodynas, by Richard Carry. For children, Hlustrated. $6.00 
The USSR-German Aggression against Lithmnia. by B. Kasias. 

$15.00 
Lithuanians in America, by Dr. A. Kučas. 6.00 
The Lithuanian Short Story 50 Years, by S. Zobarskas. $12.50 
Lithuania 100 Years, by A. Gerutis. $12.00 
Fighters for Freedom, Lithuanian Partisans, by J. Daumantas 

$1000 
For Those SriZZ at Sea, by S. Kudirka, $8.00 
Lithuania Minor, by M. Brakas. $15.00 
The Baltic Nations, by B. J. Kasias. $12.00 
Sudiev: Good-bye, by Eve Bates. $10.00 
Cultural Wellsprimgs of FoTktales, by V. Bagdanavičius. $6.00 
A Priest in Stutthof, by Stasys Y l a $8-00 
Crosses, by V. Ramonas. $4.00 

Užsakymus siųsti : DRAUGAS, 45Ą5 W. 6Srd St., Chicago, 
m. 60629. 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH YVESTERN 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 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3307 SO. LITLAMCA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. Y Irginia 7-t>672 
2424 VV. 6«th STREET Tel. REpublic 7-1213 

1102P Southvvest Highvvay, Palos Hills, 111. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITLAMCA AVE Tel YArds 7-1138-3<» 

Knygų užsakytojas moka pašto ir įpakavimo išlaidas. 111. 

Perskaitę Draugą, duokite j į kitiems pasiskaityti. gyveD,ojai te prideda " ^ mokesčio 6% 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HAI STED STREET Tel. YArds 7-i*JH 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 50th \ve.. ( | ( ERO. III.. Tel. Olympic 2-1003 



DRAUGAS, antradienis, 1980 m. kovo mėn. 11 d. 

X "Tėviškės" liet evangelikų 
parapijos Moterų draugijos val
dybą dabar sudaro: Hildė Ku-
zienė (pirm.), Id. Pilmonienė, 
M. Jakovičienė, H. Šleiterienė, 
E. Juodienė, A. Lekšienė, M. 
Švarkšlienė ir E. Kiaupaitė-Mor 
row. 

X Kun. M. Kirkilas, Chicago, 
111., maloniu laiškeliu padėkojo 
už gerą dienraštį, atnaujino pre 
numeratą ir pridėjo 25 dolerių 
auką. Skelbiame jį Garbės pre
numeratorium ir maloniai dėko
jame. 

X Violeta Chaves, Chester-
field, Mo., atsiuntė Garbės pre
numeratos mokestį. Labai ačiū. 

x M. Sutkus, Chicago, UI., 
prie prenumeratos mokesčio pri 
dėjo 10 dol. auką. Maloniai dė
kojame. 

x R. Ingelevičius, Great 

X Šv. Jono Evangelijoje Die
vo beieškant — šia tema kun. 
L. Zaremba tęs Šv. Rašto semi
narą ateinantį sekmadienį, kovo 
16 d 10 vai. ryto Jaunimo cent
re. Bus įdomu išgirsti, kokie Jė 
zaus gyvenimo bruožai yra dau
giau išryškinami Šv. Jono Evan 
gelijoje negu kitose. Šv. Rašto 
seminaras vyks kovo 14-16 die
nomis Jaunimo centro kavinėje. 
Tai gera proga daugiau pažinti 
Šv. Raštą ir panaudoti gavėnią 
dvasiniam augimui. 

X Lietuvių Prekybos rūmų Į 

IŠ ARTI IR TOLI 
DID2. BRITANIJOJ 

to salėje. Pranešimus padarys 
apie keliones Rask-Rasčiauskas 
ir Vincentas Liulevičius, knygos 
apie lietuvių ekonaminę padėtį 
Amerikoje autorius. 

x PLB valdybos vykdomasis 
vicepirm. Vaclovas Kleiza, vasa
rio mėnesį aplankęs Pietų Ame
rikos lietuvius, PLB valdybos 
posėdyje kovo 14 d. pateiks sa
vo pranešimą apie kelionę ir siū 
lymus, kaip sustiprinti bendruo 
meninį ryšį tarp plačiai pasau
lyje išsisklaidžiusių lietuvių. 

X E. D. Vanagunas, Tuscon, 
Ariz., prie prenumeratos mo
kesčio pridėjo 10 dolerių auką. 
Labai ačiū. 

X lietuvių Opera nuoširdžiai 
dėkoja Eugenijai ir Broniui 
Blinstrubams, kurie šių metų 
pastatymui įteikė 200 dol. auką. 
Anksčiau mūsų pranešta suma 

recht irki. 

susirinkimas bus trečiasienį ko | Neck, N. Y., atnaujino prenu- Lietuvos Neprikteusamybės šventę minint Toronte. Iš kaires Kanados LB krašto vaM. pirm. J. Simanavičius, PLB 
vo 12 d. Dariaus ir Girėno uos- meratą. padėkojo už kalendorių! vaidybos pirm. Vyt. Kamantas, pagrindinis minėjimo kalbėtojas, toliau - miesto valdybos atstovas Tom Rup-

I i • IĖIĖ hm V * 

ir atsiuntė 7 dol. auką. Ačiū. 
x Kostas Gedutis, Arcadia. 

Tex., aukojo 7 dol. Dėkui. CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

Ses»Į* Ro*S • Stase Normantaitė skai 
150 dol. buvo klaidinga, to- i to gubernatorės proklamaciją Putname i tindama paremti seselių užmojus. 

Jos pakviesta seselė Margarita iš-

PLTNAMIEČIŲ VAKARIENĖ 
IR KONCERTAS 

Nek. Pr. Marijos seserų kongre
gacijos Chicagos ir apylinkių rė
mėjos sekmadienį, kovo 9 d., tu
rėjo savo metinį parengimą. Pra-

i sidėjo pamaldomis Jėzuitų koply-
1 čioje, dalyvaujant vysk. V. Briz-
giui. Šv. Mišias aukojo ir pamoks
lą pasakė kun. V. Rimšelis, pri
mindamas vienuoliškojo pašauki
mo didingumą. 

Po pamaldų Jaunimo centre 
įvyko metinė vakarienė ir 'kon
certas. Jį atidarė rėmėjų pirminin
kė Marija Remienė, padėkodama 
už labai gausų atsilankymą, ska-

muz. A. Vasaitis savo honorarą vyresnio amžiaus žmonėms tei-
paskyrė seselėms. Jiedu buvo ap- kią darbuotojai gerai mokėtų 

J. JL VAUTYltSt 
— Anglijoje leidžiamo met-

raštinio leidinio "The States-
man's Year-Book" vyriausias 
redaktorius John Paxton atsakė 
į JAV LB Visuomeninių reikalų 
tarybos laišką, kuriame pakar
totinai atkreipiamas dėmesys į 
leidinyje esančius netikslumus 
Lietuvos klausimu. Redaktorius 
savo laiške pareiškė, jog jį ste
bina faktas, kad paskutinių de
šimties mėnesių bėgyje jis gau
na laiškus, reiškiančius nepasi
tenkinimą Lietuvos pristatymu 

I leidinyje. Kodėl tylėta dešimti
mis metų, nes Lietuvos prista
tymo jis nekeitęs. Paminėjęs, 
kad jis priklausąs Tarptauti
niam rašytojų PEN klubui, Pax-
ton pažada atkreipti dėmesį į 
pareikštas pastabas ir pripažįs
ta simpatijas mažoms tautoms. 
Prieš metus į minėtame leidi
nyje esančius netikslumus rea
gavo JAV LB krašto valdybos 
vicepirm. dr. Algirdas Budrec-
kis. 

— Elizabeth Litfin, senosio* 

dėl savo brangius ilgamečius j Vasario 16-tosios minėjime, 
mecenatus mes nuoširdžiai atsi
prašome. Panašios klaidos į-
vyksta tik todėl, kad visas di
džiulis Operos darbas vyksta 
po ilgo dienos darbo, dažnai 
naktimis, i r vis dar skubant. 
Atleiskite, (pr.) 

CHICAG0S 
ŽINIOS 

dovanoti gėlėmis. 
Pirm. M. Remienė pasidžiaugė, 

kad atsirado gausiai rėmėjų. Po 
1,000 dol. paaukojo Bronė ir Jo
nas Veselkai, Elena Juknevičie
nė, Juozas Vaineikis, Marija ir 
Antanas Rudžiai įteikė 500 dol. 
čekį. Po šimtinę įdavė Masčiai, 
Pr. Ivanauskienė, kun. K. Trima
kas, M Jakubaitytė, Pakelčiai, 
A. Vepštienė, Pr. Prankienė, 
Prialgauskienė, P. ir O. Norvilai, 
J. ir A. Šulaičiai, A ir V. Vala
vičiai dr. J. Starkus. Tris šim
tus įteikė VI. Vaišvila, 200 dol. 
— O. Šimaitienė. Pirmininkė 
jiems nuoširdžiai dėkojo. Išreiš
kė padėką ir darbščiosioms šei
mininkėms: O. Norvilienei ir L. 

vai-

kalbą, naudojamą 
mųjų asmenų. 

patarnauja-

2) kad vietovių įstaigos vy
resnio amžiaus žmonėms (Area 
Agencies on Aging) turėtų tar
nautojus pagelbėti silpnai ang
liškai kalbantiems gyventojams 
jų kalboje, kad šie galėtų pasi
naudoti įvairiomis privilegijo
mis ir patarnavimais, numaty
tais vyresnio amžiaus amerikie
čių įstatyme. 

— Manchesterio l i e t 8oc 
klubas sausio 13 d. savo susi
rinkime išrinko naują valdybą: 
pirmininkas — A. Jaloveckas, 
vicepirm. — A. Pupelis, sekre
torius — J. Verbickas, iždinin
kas — D. Jelinskas, valdybos 
nariai: H. Silius, J. Butėnas, J. 
Duoba, D. Svolkinas, V. Šian-
čiulis ir P. 2emeliauskas. Kan
didatai: M. Vigelskis ir J. Mi-
laknis. Revizijos komisija: V. 
Bernatavičius, V Paulauskas ir 
J. Podvoiskis, kandidatas — H. 
Vainys. 

— SoL Gina čapkausklenė 
vasario mėnesį koncertuos lie
tuviams Europoje. DBLS pirm. 
J. Alkis tariasi su ja, ir tikima
si, kad ji sutiks padainuoti Va
sario 16 minėjime Londone. 

— Birminghame naują DBL 
sąjungos skyriaus valdybą su
daro Pranas Bukauskas (pir
mininkas), Stasys Jezerskis ir 
Vytas Remeika. 

VOKIETIJOJE 
— Nepriklausomybės 6-sios kartos lietuvė, talkinant Wa . 

terburio LB apylinkei laisvini- m e t i n ė s Miunchene buvo pami-
mo veiklos srityje, kreipėsi į , n ė t o s v a s a ™ 1 6 * ^ * * 
prez. J. Carterį, ragindama jį ir 
toliau remti Pabaltijo respubli
kų aneksijos į Sov. Sąjungą ne 

Begegnung". Minėjimą atidarė 
apylinkės v-bos pirmininkas R. 
Hermanas. Paskaitą skaitė dr. 

pripažinimo politiką ir stiprinti \ K J- Čeginskas Meninę progra 
1 mą atliko jaunimas — 'Ttatu-

o 
užsiangažavimą kovai prieš žmo-

reiškė nuoširdžią padėką uz nuo- K b a r t i e n e i > paruošiusioms 
athų prielankumą. Papasakojo, Q ^ fr m e r g a i t e m s fcį 

; kad seseles non Naujoje Angino- \ T ė m ė j o m S j k u r i o s nemokamai 
,je sukuru panašų lietuvišką re-Į t a m a v o ^ stalu. 

SUSIKAUPIMO RIMČIAI 
x Ateitininkui Šalpos Fondui, 

mokėdami nario mokestį, vieni 
pridėjo žymesnę auką, kiti užsi
mokėjo keletos metų atsilikusi 
nario mokestį, o dar kiti grąži-

ligirų centrą, kaip Chica-gaje yra 
Jaunimo centras ar New Yorke 
—'Kultūros Židinys. Prašė pa

ramos ir kvietė aplankyti jų so
dybas. Vysk. V. Brizgiui sukalbė
jus maldą, vyko gerai paruošta 

Seselės Barbaros Sullivan 
knyga "A Page a Day for Lent 
1980". išleista Paulist Press,'šilta vakarienė. Salė buvo pilna 
New Yorke, kiekvienai gavėnios į svečiu. Putnamo seselės savo nuo-

į dienai duoda ištraukas iš Seno ; širdžiais lietuviškos dvasinės kul
no dalį arba visą anksčiau gau- Į ; r Naujo Testamento bei spėria į *ūros darbais yra labai arti lietu-
tą paramą, kaip: Jonas Jusio- Į iįU8 dvasinius pritaikymus kiek- i viškosios visuomenės, kuri noriai 
nis, M.D., dr. V. Vygantas, M. vienai dienai. Iliustruota moder 

niais simboliais. Kaina $1.95. 

PSICHOLOGAS APIE 
VAIKUS 

Daniliūnaitė, kun. V. Balčiūnas. 
V. šaulys, M.D., K Karuža, 
kun. V. Cukuras, Lūšiai, J. Ya-
kavonis, Dr. A. Baltch, A. ir D. 
Daugirdai. Bernardas Zukaus-, Psichologas Robert L. Po-
J. Guobužis, kun. A. Račkaus- į w e r s kovo 12 d 8 v. v. St. Xa-
kas ir k. Visiems ačiū. (pr.) | vįer kolegijoje, Chicagoje, kal-

X Atvykite pasiklausytL Ko- , b ė s - k a i ? t v a r k y t i s • sunkiai 

Šis įstatymo papildymo pasiū j 
lymas, vadinamas HR 6150, bu
vo atiduotas svarstymui House 
Committee on Education and 
Labor ir šiuo metu randasi sub-
committee on —Human Resour 
ces žinioje. 

gaus teisių paneigimus. P rez i - ! k a s " P 3* 0* 0 tautimų šokių, 
dento vardu atsakė Valstybės j W Juodvalkytė paskaitė poe-
dept. atstovas Hodding Carterį f 3 ° 8 „ 1 S ^ r a d u n ° Donelaičio 
m , kuris patvirtino JAV u ž s i - į ^ P 0 2 0 ° m ; Donelaičio mir-
angažavimą laisvės princfpams & a i P a m i n t i . Torto varžytinių 
ir prijungė Valstybės dept. do- J J l M \ P * * « * » "*?***• 
kumentą, nusakantį JAV pol i - l D a u g ***** išdainuota draugia-
tiką Pabaltijo valstybių atžvil
giu. 

— Teresės Gečienės, JAV LB 
Philadelphijos apylinkės pirmi-, r . 3. _ , 
ninkės, laišką redakcijai i š s p a u s i u ™'™ ^kančią feą Lud. 
dino milijoninio tiražo Philadel-

kame pobūvyje, kur gražiai su
sirinkę svečiai vaišinosi mergai
čių paruoštais sumuštiniais ir 
balandėliais. Pamaldos už Lietu 

vo 16 d., 3 vai. p. p. Jaunimo 
centre koncertuos iš Vakarų 
Vokietijos atvykęs fleitistas 
Petras Odinis. Akompanuos Ra
minta Lampsatytė. Visi kviečia
mi. Bilietai Vaznelių prekyboje. 

(pr.) 

suvaldomais vaikais. Kolegijos 
studentams ir dėstytojams įėji
mas nemokamas. 

OPERA PER RADIJĄ 

Texaco bendrovei finansuo
jant, kovo 15 d. 12 vai. Chica-
gos laiku per radiją bus trans-

x Vytauto D. šaulių rinktinė, J o j a m a Metropolitan bendro-
rengla kultūrinę popietę — kun. vės pastatyta Verdi "Don Car-
dr. J. Prunskio "Bėgome nuoįiog" o p e r a Transliuojama per 
teroro" ir A. Kairio "Laisvės įvairius radijo tinklus. Kovo 22 
sonata" knygų pristatymą kovo 
16 d., sekmad., 2 vai. popiet 
Šaulių Namuose. Bus meninė 
dalis. Visi kviečiami. Rengėjai 

(pr.) I 
x Lietuvių Krikščionių De

mokratų S-gos Chicagos sky
riaus valdyba 1980 m. kovo 16 
d., sekmadienį, 2 vai. popiet, 
Jaunimo centro apatinėje salė
je ruošia visuomenei Algirdo 
Kasulaieio paskaitą tema: PaSl-
sakymai aktualiais šių dienų 
m*sų gyvenimo reikalais. Po 
paskaitos diskusijos ir kava. 
Nariai malonėkite ateiti ir atsi
veskite savo artimuosius. 

Skyriaus vaidyb* 
(pr.) 

x Šokių šventės rengimo ko-
nrftetui reikalinga Mtoetorė-rh» 
dirbti Jaunimo centre bent 2-3 
d. į savaitę u i atlyginimą. 
Skambint p. Jakaičiui teL 257-

d. 1 pal. p. p. bus perduodama 
Donizetti "Don Paaąuale". 

;u pastangas remia. 
Po vakarienės buvo meninė 

programa. Operos solistė Danj 
Stanikaitytė, fortepijonu palydint 
muz. A. Vasaičiui, padainavo iš
traukas iš K. Banaičio operos Jū
ratė ir Kastytis, tris V. Klovos 
dainas: Rūta žalioji, Močiutes] 
daržely ir Oi, tu, Eglele, dvi iš-i 
traukas iš J. Karnavičiaus operos 
Gražinos. Publika solistę labai 
šiltai sutiko gausiais plojimais. 
Modernesnių melodijų mylėtojai 
galėjo pasigėrėti B. Kutavičiaus 
oenkiomis dainelėmis — Avinu-

7877. 

K. Donelaičio mokykios keturi vaikai, priėję pirmos išpažinties kovo S d. 
Marijonų koplyčioje. Kiti ėjo jau ne pirmos, bet lietuviškai. Pirmoj eilėj iš 
kairės: Elytė Yurkutė, Lydia Jurcyte, Dainius Brazaitis ir Andrius Izokaitis; 
2 eri.: Asta Tijūnelytė, Dalia Marchertaitė. Elena Tijūnelytė, Marius Tijūnė
lis ir- Raminta Marchertaitė; 3 eil.: Rimas Yurkus, Irena Yurkienė, Virgį-

i mja Jurdenė. Alicija Brazaitienė. Vida Brazaitytė. AuSretė Izokattienė rr 

Putnamo seselių rėmėjų organi
zacijai Chicagoje vadovauja pirm. 
M. Remienė, vicepirmininkė B. 
Jasaitienė, O. Venclovienė, Z. Pu-
pienė, sekr. V. Čepaitienė, koresp. 
D. Augienė, meno vadovė D. Va-
raneckienė, ūkio vedėjas P. Nor
vilą. Pažymėtina, kad vakarienės 
stalai buvo išradingai papuošti. 
Iškilmingumą didino uždegtos 
žvakės. 

Ant stalų buvo išdėstyti arkiv. 
J. Matulaičio paveikslėliai su jo 
skatinimu: „Drąsiai eikime į tiks
lą, tvirtai tikėdami, kad Dievo 
Apvaizdos ranka mus veda ir ne-

J.Pr. 

PADEKIME PRAVESTI 
REIKALINGA ĮSTATYMĄ 

Dauguma vyresnio amžiaus 
mūsiškių, nors Siame krašte gy 
vena arti trisdešimt ar daugiau 

ko pėdos. Be lietuvių kompozi- | metų, silpnai arba net visai ne-
torių, programoje buvo ir A. Pon- I kalba angliškai. Neretai ir tie, 
chielli arija iš La Gioconda. Pub- kurie kasdieniniame gyvenime 
iika gausiai plojo ir reiškė pasi- angliškai susikalba, kai susidu-
tenkinimą šauksmais. Solistė prie- ria su įvairiomis įstaigomis ar 
do dar padainavo Rūtą. j rastais, pasijunta bejėgiais. 

M. Remienė padėkojo abiems I Kiekvienam reikalui įstaigose 
scenos menininkams, pažymėda- atlikti ar rastą perskaityti ten-
ma, kad solistė D. Stankaitytė irika ieškoti vertėjo, bet tai nevi 

šiems ir nevisada pavyksta su
rasti. Dėl šios priežasties daugu 
ma nepasinaudoja įvairiomis 
lengvatomis ir privilegijomis, 
teikiamomis šio krašto vyresnio 
amžiaus gyventojams, kaip tai 
yra pramatyta 1965 m. priimta
me vadinamame d d e r Ameri
can Act of 1965. Nesame vieni; 
su šia problema susiduria keli 
milijonai šio krašto gyventojų 

Ohio valstijos atstovė JAV 
kongrese Mary Rose Oaker 
1979 m. gruodžio 14 d. pateikė 
pasiūlymą Atstovų rūmuose, 
kad minėtasis Older American 
act of 1965 būtų papildytas: 

Įstaigos, kurios rūpinasi vy
resnio amžiaus žmonėmis, vie
tovėse, kuriose gyvena didesnis 
skaičius silpnai angliškai kalban 

'phijos laikraštis "The Philadel-
Kongreso atstovė Mary Rose j p h i į r ^ r e , . " v a s a r i o 26 d. lai-

Oaker įnešė pasiūlymą mūsų l d o j e IjB^Ske primenama Vasa-
vyresniųjų kartai labai reikalin : r i o 1 6 _ t o s i o 8 ^kak t i s , rezisten-
gam įstatymui. Dabar mūsų paįc i ; j a p r i e š o k u p an tą Lietuvoje, 
reiga pasirūpinti, kad šio pasiū- ^ ^ ^ ^ ^ Lietuvos ir Ai ga-
lymo svarstymui būtų duota ei
ga. Tam tikslui Project Senior 
Ethnic Pind, kurį globoja Illi
nois Department on aging, pa-,, 
ruošė atitinkamas peticijas. 
Šiuo metu tautybių grupės Chi
cagoje renka parašus pajudinti 
minėto HR 6150 svarstymą. Lie 
tuvių tarpe peticijų reikalu rū
pintis pavesta Irenai Regienei, 
lietuvei Vista organizacijos at
stovei. 

Visi balsavimo amžiaus lietu
viai yra prašomi pasirašyti pe
ticiją HR 6150 rezoliucijai pa
remti. Peticiją galima pasirašy
ti Margučio raštinėje, Balto 
įstaigoje, Balio Brazdžionio pre 
kyboje, Lietuvos Dukterų name 
luose ir pas parašų rinkimui tai 
kinančius asmenis. Dedamos pa 
stangos peticijų lapus įteikti 
įvairių lietuviškų organizacijų 
valdyboms. Visi kviečiami para
šų rinkimo talkon. Peticijų la
pus galima gauti pas Ireną Re-
gienę, telefonuojant 476-7089. 

Jei neparemsi šios rezoliuci
jos svarstymo, šis mūsų vyres
nio amžiaus žmonėms svarbus 
įstatymas nebus įgyvendintas. 
Todėl sukruskime ir kiekvienas 
prie šio įstatymo įgyvendinimo 
prisidėkime. L 

nistano okupacijos ir skatinama 
JAV kelti Pabaltijo valstybių 
klausimą tarptautiniame foru
me. 

wigsfeldo bažnyčioje. Jas atlai
kė ir pamokslą pasakė kun. D. 
Kenstavičius iš Feuchto. 

— Operos solistė Lilija Šuky
tė, daiuojanti įvairiuose Euro
pos teatruose, vasario pradžioje 
Bavarijos švietimo ministerio 
Maierio atžymėta "Bavarijos 
kamerinės dainininkės" titulu 
už "išskirtinai menišką muziki
nį atlikimą". Tokį atžymėjimą 

— '^asbington Post" vasa- gavo ir dar trys dainininkės — 
rio 22 d. paskelbus žinią apie \ Margaret Price, Edith Mathis 
tariamą sportininko irkluotojo j ir Julia Varady. 
Vlado Česiūno mirtį, JAV L B | UBUfiVAIUI 
Visuomeninių reikalų tarybos 
atstovai dar tą pačią dieną kon- Stasio Barzduko duktė 
taktavo Vakarų Vokietijos am-:Aušra Babickienė ir jos vyras 
basados Washingtone pirmąjį i Rytas Babickas atsiuntė per 
sekretorių Peter Kleiber ir pa- kun. Giedrį 2,000 dol. padėti 
prašė jį žinią patikrinti per ofi-! šeimoms, kurios leidžia savo 
cialius valdžios kanalus. j vaikus į mokslą. 

Kr. Donelaičio Išt mokyklų Vasario 18 minėjime, II. 18 d. V skyr. mokiniai 
vaidino ištrauką iŠ B. PūkeJeviciūtės "Rimas pas Kęstuq". IS k. A. Kirklys. 
P. Bindnkas ir Polikaitytė. Nuotr. J. MatulaJčto 

— Gabrielius Mironas, JAV 
LB Visuomeninių reikalų tary- T p D D f) C P R r K Y R 1 
bos narys, įsijungė į prezidenti
nio kandidato George Bush rin- A i D A R Y T A 
kimine kampaniją Pennsylvani- pinnadjeniais — 10 iki 8 vai. 
jos valstijoje. Vasario 18 d. jis ^ ^ 0 ^ ^ _ i 0 iki 5 vai. 
dalyvavo Harrisburge vykusia- Trečiadieniais — 10 iki 5 vai. 
me Pennsylvanijos respublikonui Ketvirtadienilais — 10 iki 8 vai. 
partijos direktoriato suvažiavi- ĵ  Pe^tadieniais — 10 iki 6 vaL 
me, kur turėjo progą susipažin- Į Šeštadieniais — 9 iki I vaL 
ti su partijos pareigūnais, re- į 
miančiais G. Bush kandidatūrą. 
G. Mironas ir jo žmona Puma 
šiais metais daug talkino JAV 
LB-nei ruošiant informacinę me 

(•k.) j Vida Tiįūneiienė. 
čių asmenų, privalo pasirūpinti Į džiagą panaudoti Vasario 16-

1) kad įvairius patarnavimus Į šios proga* 

Adresas — 
3235-37 W. 63rd S t 

Chicago, in. 60629 
Telef. 434-4660 

uiiiuiuiniiiHiiniiiiiiiiiumiiiHiNinmii 
LIETUVOS ISTORIJOS 

VAIZDINE SANTRAUKA 
Sudarė 

VILIUS I* DUNDZTLA 
Išleido 1979 m. "Dirvos" B-vės 

įpėdiniai: Antanas, Tomaa ir Vi
lius Dundzilai. 

sis leidinėlis pritaikytas mūsų 
mažiesiems, pagal amerikiečiu, lei
dyklų metodua# 

Kaina su persiuntimu $1.60 

Užsakymus siųsti DRAUGO 
adresu. 
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