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PENNSYLVANIJOS 
PIRMINIAI RINKIMAI 

Kiek pasikeiti kandidatu patrauklumas? 
Philadelphia. — Pirminiai 

Pennsylvanijos rinkimai šian
dien patikrins, kiek per praėju
sias savaites pasikeitė ligšiolinis 
pagrindiniu kandidatu stiprumas. 
Prezidento Carterio populiaru
mas pradėjo kristi nė tik dėl už
sitęsusios Irano įkaitų krizės, bet 
ir dėl prasidėjusios recesijos, be
darbiu skaičiaus augimo. Demok
ratas senatorius Edward Kennedy 
savo Įkalbose Pennsylvanijoje vi
sur pabrėžė ekonominius sunku
mus, kainu kilimą. Senatorius, 
kaip žinoma, siūlo atlyginimų ir 
kainų kontrolę. 

Reaspublikonų tarpe kandidatų 
skaičius gerokai sumažėjo. Buvę 
kandidatai, pasitraukę iš kampa
nijos: sen. Bob Dole, buvęs Texas 
gubernatorius John Connally, 
kongresmanas Philip Crane jau 
pareiškė, jog jie remia kandida
tą Ronaldą Reaganą. Sekmadie
nį už Reaganą pasisakė ir nuosai
kus respublikonas sen. Howard 
Baker. Jis pareiškė nenorįs tapti 
Reagano viceprezidentu, Reaga-
nas jo nė neprašęs paramos, ta
čiau jis pats pamatęs, kad Rea-
ganas yra stipriausias respubliko
nų kandidatas, galįs laimėti lap
kričio mėnesio rinkimus. 

Salia Reagano kampanijoje dar 
stipriai dalyvauja ir George Bush. 
Šios dienos rinkimuose paaiškės, 
ar Bushas dar liks grėsmė Rea-
ganui. Pennsylvanija duos vienam 
iš jų 83 svarbius delegatus į lie
pos mėnesio respublikonų konven
ciją. Jei delegatų daugumą laimės 
Reaganas, Bushui liks mažai vil
čių jį pasivyti. Po šių pirminių 
rinkimų birželio 3 d. įvyks Ohio 
balsavimas. Bushas juose dar 
kandidatuos, tačiau daug pri
klausys nuo jo pasirodymo Penn
sylvanijoje. 

Dar vienas respublikonų kan
didatas, kongresmanas Anderso
nas svarsto, ar nekandidatuoti ne
priklausomai nuo respublikonų 

partijos kaip trečiosios partijos 
kandidatu. Jis pareiškė spaudai, 
kad Reaganas jam visai nepriim
tinas. Jam geriau patinkąs demo
kratas Kennedy. Andersonas ga
lėtų pavilioti ne tik kairiojo spar
no respublikonų balsus, bet ir kai 
kuriuos demokratus. Blogiausia, 
kad valstybės įstatymai gerokai 
apsunkina trečios partijos veiklą. 
Tie apsunkinimai pasireiškia au
kų rinkime, kandidatų registraci
joje, radijo ir televizijos laiko ga
vime. Praeityje tokių „nepartinių 
kandidatų" yra buvę. Apie jų sun
kumus buvęs kandidatas Eugene 
McCarthy yra parašęs knygą 
„The Ultimate Tyranny". Auto
rius kandidatavo į prezidentus 
1968 m. Tuo metu jis dar buvo 
demokratas, gerai pasirodęs pir
miniuose rinkimuose, daug kur 
sumušęs kitą demokratą Hubert 
Humphrey, tačiau šis vis vien 
gavo partijos nominaciją. Mc
Carthy vėl kandidatavo, kaip ne
partinis kandidatas, 1976 m., ta
čiau po sunkių pastangų, po di
delių išlaidų 42-se valstijose jis 
gavo tik apie 1 nuoš. visų bal
sų. 

Tapti trečiuoju kandidatu An
dersonui reikėtų atskirose valsti
jose surinkti daug nominuojančių 
parašų, o tokiame Marylande pe
ticijų įteikimo terminas jau pasi
baigė kovo 3 d. Kalifornijoje pa
tekti į rinkimų lapą Andersonui 
reikėtų surinkti 101,000 parašų. 

Paskutiniai opinijos nuotaikų 
tyrinėjimai parodė, kad preziden
tas Carteris daugiausia balsų ga
li prarasti dėl Irano įkaitų prob
lemos. Jo paskelbtos naujos sank
cijos įkaitų neišvaduos. Senato
rius Talmadge sekmadienį pasa
kė, kad reikėtų pasiųsti į Tehera
ną slaptą grupę vyrų ir pagrobti 
ajatolą Khomeinį. Tada iranie
čiai tuoj paleistų įkaitus, pasakė 
senatorius. 

Vysk. L. Povilonis 
atvyko j Romą 

Roma. — Iš Romos praneša
ma, kad šiomis dienomis iš ok. 
Lietuvos atvyko Kauno arki
vyskupijos ir Vilkaviškio vys
kupijos apaštalinis administra
torius vysk. Liudas Povilonis, 
kun. Vaclovas Aliulis ir kun. dr. 
Pranas Vaičekonis. Jie visi trys 
atvyko gauti įtvirtinimo lietu
viškojo mišiolo vertimo, kurį 
yra paruošęs ir suredagavęs kun. 
V. Aliulis. Žiniomis iš Vatika
no, jie užtruks iki gegužes 15 d. 

Brazilų vyskupai 
už žemes reforma 

Brazilijos katalikų vyskupai, 
dalyvavę savo visuotinėje konfe
rencijoje, iškėlė būtinumą pra
vesti krašto naują, teisingą žemės 
reformą. Vyskupai nurodo, jog 
dabartinis žemės paskirstymas 
Brazilijoje nėra teisingas: dideles 
latifundijas, kurios sudaro 42% 
visų krašto žemių, valdo mažiau 
negu vienas nuošimtis savinin
kų, o 99-iem nuoš. smulkių že
mės savininkų priklauso tik 53% 
žemių. Tai kelia kraštui rimtų 
socialinių problemų, iššaukia 
smurtą, žemės ūkio darbininkų 
išnaudojimą, valstiečių šalinimą 
iš jų dirbamų sklypų, stambių že
mės valdų išplėtimą. Brazilijos 
vyskupai pažymi, jog tokia padė
tis reikalauja skubaus ir teisingo 
sprendimo. 

Italų parlamentas 
patvirtino kabinetą 

Roma. — Naujoji Italijos vy
riausybė, jau 39-toji po II-jo 
Pasaulinio karo sekmadienį bu
vo parlamento patvirtinta 335 — 
271 balsais. Koaliciją sudaro 
krikščionių demokratų, respub
likonų ir socialistų partijos. 
Premjeras Francesco Cossiga savo 
kalboje žadėjo griebtis griežtų 
veiksmų prieš terorizmą ir ban
dyti pagerinti valstybės ekonomi
nę padėtį. Italija bendrai su Eu
ropos rinkos valstybėmis, saugos 
tarptautinę taiką, pasakė prem
jeras. 

Sandinistai kursto 
Salvadoro riaušes 

EI Salvadoras. — Neramumus 
Salvadore dažnai kursto iš kai
myninio Hondūro atvykę Nika
ragvos sandinistų kariuomenė? 
dezertyrai. Daug jaunų vyrų, 
nuvertę diktatorių Somozą, liko 
be darbo. įpratę kariauti, jie 
ėmė bėgti iš kariuomenės ir bū
riais važiuoti per Hondūrą į Sal
vadorą tęsti revoliucijos toje ša
lyje. Nikaragvos vadai bandę su
stabdyti karių ir ginklų plauki
mą į Salvadorą, tačiau nepavy
kę, nes tarptautinis komunizmas 
verbuoja vyrus. Hondūras, per ku
rio teritoriją būriai traukia į Salva 
dorą, pasisikolino iš JAV 10 he
likopterių svetimiems kare:viams 
sekti. 

Kambodijoje, prie pat Tailandijos sienos, tarpusavio kovos visiškai sunaikino 
didelę pabėgėlių stovyklą. Nuotraukoje pabėgėlis apžiūri sudegintus pasta
tus, sunaikintą bėglių nuosavybę 

Japonai atsisako 
Irano naftos 

Europos ministeriai svarsto sankcijas 
Tokijo. — Japonijos vyriau

sybė įsakė savo naftos bendro
vėms atmesti naujausią Irano 
naftos kainų pakėlimą. Tuo pa
čiu Japonija rizikuoja netekti 
Irano naftos, kurios ji pirkda
vo po 530,000 statinių per die
ną. Irano nafta sudaro 10 nuoš. 
Japonijos importuojamos naf
tos. Japonų spauda pripažįsta, 
kad Japonija, svarstydama Ira
no naftos klausimą, buvo pa
veikta ir JAV spaudimo padi
dinti Iranui sankcijas dėl ame
rikiečių, įkaitų kalinimo. 

Šiandien Liuksemburge prasi
deda Europos Rinkos valstybių 
užsienio reikalų niinisterių pasi
tarimai. Į juos išvyko ir Japoni
jos užsienio reikalų niinisteris 
Saburo Okito. Ministeriai svar
stys ne tik sankcijas Iranui, bet, 
manoma, pasitars ir dėl sankcijų 
Sovietų Sąjungai dėl Afganista
no invazijos. 

Oficialiai japonų vyriausybės 
pareiškimas dėl Irano naftos 
sankcijų nemini, o tik atmeta 
naujas naftos kainas, kurias 
Iranas pakėlęs iki 35 dol. stati
nei. Japonija buvo didžiausia 
Irano naftos pirkėja, sumokėda
ma Iranui per metus apie 6 bil. 
dol. Sakoma, kad Japonija yra 
sudariusi nemažas naftos atsar
gas ir galėtų šešis mėnesius ap
sieiti be Irano importų. Japoni
jos ekonominių klausimų laik
raštis rašo, kad Amerika paža
dėjo Japonijos vyriausybei su
organizuoti naftos iš kitų šal
tinių. 

Sekmadienį Vakarų Vokieti
jos kancleris Helmut Schmidt 
pasakė Koelne svarbią rinkimi-
nę kalbą, kurioje ragino vokie
čius parodyti Amerikos pozici
jai didesnį supratimą ir para
mą. Kancleris kalbėjo apie Ira
no pagrobtus amerikiečius diplo
matus ir gyrė prezidento Car
terio parodytą kantrybę, nuo
saikumą ir taikingus bandymus 
atgauti įkaitus. 

Japonijos naftos atsargos, at
sisakius naftos iš Irano, gali 
būti padidintos Saudi Arabijos 
naftos įvežimu. Balandžio mėn. 
pradžioje japonų Mitsubishi 
bendrovė susitarė su Saudi Ara
bijos Basic Industries Corp. 
skirti 10 mfl. doL Saudi Ara-

rius Saudi Arabijos sumoderni-
nimo planus. 

Japonijos vyriausybei paskel
bus, kad ji nemokės Iranui 
naujų kainų, dar neaišku, kas 
ištiks japonų Banduro mieste, 
Irane, statomas naftos refineri-
jas. Po revoliucijos, kurios me
tu statybos darbai buvo nu
traukti, dabar statyba vyksta 
toliau. Japonai čia yra investa
vę nemažas sumas. Irane gyve
na ir dirba apie 360 japonų spe
cialistų. Japonijai paskelbus 
sankcijas. Iranas gali, šį projek
tą nutraukti. 

Hondūro rinkimai 
Tegucigalpa. — Sekmadienį 

Hondūre buvo renkama tauti
nė asamblėja, kuri turės paruoš
ti naują konstituciją ir suorga
nizuoti naujus prezidento rinki
mus. Pirmieji rezultatai rodo, kad 
rinkimuose stipriai pasirodė libe
ralų partija, daugelyje rajonų nu
galėjusi karinę valdžią remiančią 
konservatorių partiją. 

Liberija paliko 
sena ambasadorių 

Neto Yorkas. — Po perversmo 
Liberijoje keli jauni vyrai buvo 
užėmę Liberijos atstovybę prie 
Jungtinių Tautų ir pašalinę am
basadorių Winston Tubman. 
Tačiau iš sostinės atėjo naujos 
valdžios įsakymas palikti buvusį 
ambasadorių tarnyboje, nes Li
berijos užsienio politika nesikei-
sianti. Jauni New Yorko studen
tai iš ambasados išsikraustė. 

Įkaitų šeimos 
pradėjo veikti 

Teheranas. — Vieno amerikie
čio įkaito, laikomo Teherane, 
motina ir patėvis laukia progos ap 
lankyti sūnų. Motina pareiškė, 
kad ji ant kelių pulsianti prieš 

TRUMPAI 
IS VISUR 

— Irano studentų radikalų 
„liaudies mujahedinų" organiza
cija įsakė savo nariam pasitrauk
ti iš universitetų ir mokyklų, už
daryti ten laikomus savo grupių 
štabus. Šimtai jaunų vyrų buvo 
sužeisti muštynėse rarp religinių 
ir komunistinių grupių Irano mo
kyklose. 

— Havanoje įvyko didžiulės 
demonstracijos, kurios išreiškė 
paramą Fideliui Castrui ir revo
liucijai. Kuba sulaikė pabėgėlių 
išvežimą. Costa Ricos preziden
tas Rodrigo Carazo pažadėjo pri
imti visus kubiečius, tebelaukian
čius Peru ambasados ribose. 

— Popiežius Jonas Paulius H-
-sis sekmadienį pasmerkė teroris
tų užpuolimus. Viename buvo 
sužeistas Turkijos ambasadorius 
Vatikane. Popiežius pavadino 
atentatą moderniu barbarizmu, 
kuris stumia žmoniją į tamsiuo
sius amžius. 

— Kanados valstybės prokuro
ras Robert Kaplan pasakė, kad 
Kanada svarstys, kokių reikėtų im
tis priemonių, įskaitant ir depor
tacijas, prieš įtariamus nacių ka
ro nusikaltėlius, kurie apsigyve
no Kanadoje. 

— Londone demonstravo apie 
1,000 naujų/jų nacių. Juos nuo mi
nios saugojo stiprūs policijos 
būriai,.trys asmenys sužeisti, 59 
suimti. 

— Izraelio premjeras Beginąs 
pasakė televizijos programoje, 
kad jis pritaria JAV karinių ba
zių įsteigimui Izraelyje. 

— Airijos vyriausybė pasmerkė 
trijų airių kareivių nužudymą Li
bane. Airija siūlo Jungtinėms 
Tautoms pasmerkti Libano krikš
čionių milicijos majoro Hadado 
jėgoms teikiamą užsienio para
mą. Kaip žinoma, majoro falan-
gistus remia Izraelis. Airpja pa
reiškė paliksianti savo batalioną 
Jungtinių Tautų taikos priežiū
ros kariuomenėje Libane. 

— Tarptautinio olimpinio ko
miteto pirmininkas lordas Killa-
nin pareiškė Šveicarijoje, kad ko
mitetas dar nesvarstė, ar ruošti 
1984 m. žaidimus Los Angeles 
mieste ar juos iškelti kitur. Kaip 
žinoma, sovietai siūlo nubausti 
Ameriką už šių metų olimpiados 
boikotavimą, iškeliant būsimus 
žaidimus iš Amerikos. 

— Irano spauda paskelbė, jog 
trys broliai Irano žydai teismo 
nuteisti mirti už paslaugas Izra
elio sionizmui ir Amerikos žval
gybai. Teismas vykęs Hamedano 
mieste. 

— Tarptautinis valiutos fon
das paskelbė, jog praėjusių me
tų infliacija pasaulio pramonės 
valstybėse siekė 121 nuoš. Daug 
didesnis kainų kilimas buvo Pie
tų Amerikos šalyse, kur kainos 
kilo 46.9 nuoš. 

— Sovietų Sąjungos statistikos 
įstaiga paskelbė, jog per pirmą
jį šių metų ketvirtį visi ekono-

Maskvos olimpinių 
žaidimų boikotas 
Norvegija nutari nedalyvauti olimpiadoje 

Lausanne. — Šveicarijoje su
sirinko Tarptautinis Olimpinis 
komitetas svarstyti susidariusios 
po Afganistano invazijos padė
ties. Vis daugiau Vakarų valsty
bių pritaria Maskvos olimpiados 
boikotui. Praėjusį savaitgalį Nor
vegijos sporto federacijos suvažia
vimas nutarė Maskvos žaidynes 
boikotuoti Norvegų spaudoje 
ypač daug priekaištų kėlė faktas, 
kad dalis vandens sporto varžy
bų Maskvos yra organizuojama 
okupuotoje Estijoje, Taline. Dau
gelis norvegų tai laiko dar di
desniu boikoto pagrindu, negu 
sovietų invazija Afganistane. Ta
lino klausimo Amerikos spauda 
nemini. Jis buvo paminėtas tik 
komentuojant Pabaltijo rezistentų 
viešą pareiškimą prieš žaidimų 
organizavimą okupuotoje Estijo
je. 

Egipto olimpinis komitetas nu
tarė boikotuoti Maskvos žaidy
nes. Egipto pareiškime sakoma, 
kad ne tik sportininkai, bet ir 
spauda, žaidimų teisėjai ir admi
nistratoriai turėtų Maskvą boiko
tuoti. 

Sovietų propaganda plačiai 
šaukia apie piliečių pasipiktini
mą dėl prezidento Carterio gru
baus kišimosi į Olimpiados rei
kalus. Spauda spausdina skaityto
jų laiškus, kuriuose Carteris pa
smerkiamas. Tarptautinė reakci
ja, vadovaujama Carterio, ban
danti sužlugdyti Olimpiadą, ta
čiau sovietų miestai rengiasi pri
imti tūkstančius užsienio svečių. 
Tarptautinis komitetas svarsto, ar 
nebūtų galima suvežti sportinin
kus iš viso pasaulio be jų vėlia-
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riną. Irano vyriausybė davė lei
dimą aplankyti kalinį. 

Europoje grupė įkaitų šeimų 
važinėja po sostines, ragindami 
vyriausybes paspausti Iraną, ku
ris sulaužė tarptautinius įstaty
mus, pagrobdamas diplomatus. 
Visas pasaulis turi suprasti, kad 

bijos petrochemikalų pramones .Teherane laikomi ne amerikiečiai, 
projektų studijoms. Mitsubishi ^ i r civilizuoto pasaulio tradici-
korporacija įsteigė speciahą 
šaką "Saudi Petrochemicals". 
Ji apima milžinišką japonų biz
nio ir pramonės bendrovių gru
pę: 15 japonų įmonių, 13 naf
tos bendrovių, 9 jėgaines, 11 
petrochemikalų įmonių, 4 ban
kus ir 2 gazolino bendroves, fiis 
konglomeratas studijuos įvai-

jos ir diplomatija, pareiškė vieno 
įkaito žmona. 

— Derybos tarp Kolumbijos 
vyriausybės ir teroristų, kurie lai
ko diplomatus pagrobtoje Domi
ninkonų ambasadoje, vėl nutrū
ko. Teroristų vadas pagrasino 
„kraujo praliejimu". 

mens anglių pramonė pasiekusi 
102 nuoš. plano įsipareigojimų. 
Ekonominis augimas siekęs 5 
nuoš. 

— Jugoslavijos prezidento Tito 
sveikatos būklė labai sunki, pra
sidėjęs vidinis kraujavimas vidu
riuose. Jau trys mėnesiai Tito 
sunkiai serga. Jis pirmąją kojos 
venų operaciją turėjo sausio 12 
d., o koją teko nupiauti sausio 
20 d. 

— Sovietų Sąjunga atidengė, 
kad jau sausio mėn. buvo nu
traukti diplomatiniai ryšiai su 
Centrine Afrikos respublika. 

— Grupė Amerikos kongreso 
narių aplankė Maroką, Jugoslavi
ją ir Portugaliją 

Suimtas žmogaus 
teisių gynėjas 

Užsienio spaudos agentūros 
informuoja apie dar dviejų rusų 
žmogaus teisių gynėjų suėmimą. 
Leningrade kovo 27 d. buvo su
imtas ir internuotas psichiatri
nėje ligoninėje Vladimiras Bo
risovas. Jis yra 36 metų elek
tromechanikas, už žmogaus tei
sių gynybą jau devynerius me
tus kalintas psichiatrinėje ligo
ninėje. Borisovas pastaruoju 
laiku veikė vadinamoje "laisvų
jų profesinių sąjungų" organi
zacijoje. 

Užsienio spaudos agentūrų ži
niomis, Vorkutoje yra areštuo
tas kitas "laisvųjų profesinių 
sąjungų" narys — Morozov. Jis 
buvo ištremtas penkeriem me
tam į Vorkutą už tariamą prieš-
sovietinę propagandą. Vėl ap
kaltinus jį šmeižtų prieš So
vietų Sąjungą platinimu, Moro
zovui dabar gresia maksimalinė 
dešimties metų kalėjimo bau
smė. 

vų, be himnų ir rengti žaidynes 
asmeniniais pagrindais. 

Maskvos universitetas studentų 
egzaminus pagreitino, kad stu
dentai išvažiuotų anksčiau ir 
paliktų savo bendrabučius suva
žiuojantiems turistams. Dedamos 
pastangos išvalyti Maskvą ne tik 
suimant valdžios priešus, bet iš
vežant visus „nepageidaujamus 
elementus". Spauda gąsdina vai
kus, kad jie nesusitikinėtų su už
sieniečiais, neimtų iš jų gumos, 
neprašytų suvenyrų. Mokyklų vai
kams ruošiamos didelės "pionie
rių stovyklos", kad vaikai nesi-
maišytų Maskvoje Olimpiados 
dienomis. Spauda neriša boikoto 
su Afganistanu ir sovietų pilie
čiai dažnai klausinėja užsienio re
porterių, kodėl Amerika boikotuo
ja Olimpiadą. Atsakymą žino tik 
tie, kurie klauso užsienio radijo 
programų. 

Sovietų Tass agentūra praneša 
skaitytojams, kad „grubus Car
terio administracijos kišimasis i 
tarptautinį olimpinį judėjimą 
Jungtinėse Valstijose griežtai kri
tikuojamas. Daugelyje vietų 
sudaryti ir veikia specialūs Olim-
piados-80 rėmimo komitetai. Vi
suomenė aktyviai renka parašus 
po peticijomis, kuriomis protes
tuojama prieš Baltųjų rūmų mė
ginimus primesti sporto organi
zacijoms olimpiados boikotą. 
Šiuos dokumentus pasirašė žy
mūs sportininkai, visuomenės at
stovai, daugelio religinių organi
zacijų nariai. Kartu siunčiama 
daug laiškų spaudos organams, 
Carteriui, taip pat senatoriams 
ir kongresmanams. Laiškuose 
reikiamas pasipiktinimas tuo, 
kad dabartinė administracija 
trukdo sportinin-kams įgyven
dinti savo žodžio ir kelionių lais-

Vatikano radijas 
Nuo Velykų sekmadienio, ba

landžio 6 dienos keičiamas Va
tikano radijo lietuviškų pro
gramų laikas. 

Visos vakarinės lietuviškų 
programų laidos nuo balandžio 
šeštos dienos transliuojamos 
vieną valandą anksčiau, tai yra 
20 valandą Lietuvos laiku (šeš
tadieniais — kaip paprastai — 
jos tesis pusę valandos, dėl to 
prasidės 19 vaL 45-kios mhm-
tės). 

Nuo balandžio 6 dienos panai
kinamos įprastos rytines sekma
dienių laidos, kurios buvo ski
riamos Dieviškojo Žodžio Litur
gijai. 

Nuo balandžio 14 dienos f pir
madienio) vakarinės lietuviškų 
programų laidos kartojamos 
sekančios dienos rytą 6-tą va
landą (sekmadieniais 5 vai 45 
minutės) Lietuvos laiku. 

Tiek vakarinės laidos, tiek ją 
rytiniai pakartojimai bus tran
sliuojami tomis pačiomis 41-no, 
31-no ir 25kių metrų bango
mis. 

Irano revoliucinės tarybos sekretorius 
ajatola Beheshti pareiškė, kad būsi
masis parlamentas amerikiečių |kaitų 
klausimą pradės svarstyti, gal būt. 
liepos mėnesį o gal dar vėliau. 

KALENDORIUS 
Balandžio 22 d., Soteras, Tar-

bula, Jasbutas, Narūną. 
Balandžio 23 d., Jurgis, Elena S 

Undos, Daugaudas, Patolė. 
Saulė teka 5:02, leidžiasi 6:37. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 30 

L naktį 50 l 



DRAUGAS, antradienis, 1980 m. halHndfio mėn. 22 d. 

KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 
KELIAS I SVEIKATĄ, 1601 Wcet Garfield Bivd_ Ouc»go, U , 

VEIDO SPUOGAI 
Dermotologas prof. L. Golitz 
rašo, kad veido spuogai (ac-
ne vulgaris) gali būti tvar
komi penkeriopų būdu: dieta, 
sausinančiais odos vaistais, vi
taminu A. riebalinių liaukų 
drenavimu ir antibiotikais. 

Jaunuoliai gauna įvairios rū
šies veido spuogus (acne lesions). 
Dažniausia veido spuogai pasi
reiškia dvejopa forma: uždari 
baltagalviai spuogai (closed 
whitehead - comedones) ir at- j 
dari juodgalviai spuogai (open 
blackhead - comedones). Veido 
odoje jie matomi pavidale baltų 
ir juodų taškeliy. Uždari, balti, 
spuogai gali plėstis į uždegimo 
apimtas — pūlių pilnas 
pūsles (papules), ma2gus (no-
dules) ir skysčio pilnus maišelius 
(cysts). Tai vis tos pačios veido 
spuogų ligos pasireiškimo formos. 

Čia aptarsime veido spuogų to
kius gydymo būdus, kurie pade
da daugumai pacientų. Pirma su
sipažinsime su veido spuogų išsi
vystymu. Kaip žinom, odoje ran
dasi prakaito ir riebalų liaukos, 
plauky šaknys. Prieš atsiran
dant veido odoje spuogams, visų 
pirma kietėja riebaliniu liaukų 
angutės (intrafollicular hyperke-
ratinization). Kietėjimas gausė
ja ir susidaro keratino kamštis — 
jis užkemša riebalinės liaukos 
angelę. Tada riebalai ir bakteri
jos lieka užkimštos riebalinės 
liaukos spindyje. Dvejopos bak
terijos (coagulase . negative sta-
phylococci ir pityrosporon ova
le) yra reikalingos oro savam gy
vavimui (jos yra aerobinės) — 
todėl jos randasi viršutinėje už
kimštos riebalinės liaukos (fol-
licle) dalyje. Kitos bakterijos (co 
rynebacterium acnes) gyvuoja 
be oro (anaerobinės) — jos gy
vena giliau į riebalinę liauką įsi
raususios. Pastarosios bakterijos 
gamina enzymus (lipase, protea-
se, hyalurodinase ir lecithinase). 

Plačiai medicinoje priimta vei 
do spuogų atsiradimo teorija tvir
tina, kad minėtų beoriu bakteri
jų pagamintas enzymas (toks bal 
tymas) lipase paverčia nuolat 
riebalinėje liaukoje esantį glyce-
ridą į laisvas riebalines rūgštis. 
Pastarosios suerzina riebalinės 
liaukos sienelę, ši trūksta. Tada į 
odos audinius patenka laisvos rie 
balinės rūgštys ir ten jos sukelia 
uždegiminius reiškinius. Veido 
spuogų ligos stiprumas eina ly
giagrečiai su pagamintų riebalų 
(sebum) riebalinėje liaukoje gau 
sumų. 

Hormonų įtaka riebalų odoje 
gamybai 

Vyriškieji lytiniai hormonai 
vadinasi androgenais. Vienas to
kių vyrišky hormony vadinasi 
testosteronu (testosterone). Ir 
moteriškės gamina mažą dalį vy
riškųjų hormonu - androgenų sa
ve kiaušdetese - cvqr:;ose. Jie va
dinasi ovarian androgen. Lytiniai 
hormonai įtakoja riebalų gamy
bą odos riebalinėse liaukese. Vy

riausią rolę tokioje riebalu gamy
boje vaidina vyrų androgenai -
testosteronas ir moteriškieji ova-
ru androgenai (ovarian andro
gen). Androgenai sukelia dvejo
pą odos riebalinių liaukų pakai
tą: jos padidėja ir gausiau gami
na riebalus (sebum). Iškastravus 
abiejų lyčių asmenis, odos rieba
linės liaukos sumenkėja ir jose 
mažai esti pagaminama riebalų. 

Moteriškieji hormonai - estro
genai (estrogen) normaliuose 
kūne randamuose fiziologiniuo
se kiekiuose neturi didesnės įta
kos į odos riebalinių liauky veik
lą riebalų gaminime. Tik dides
nėse dozėse (farmakologinėse) 
estorgenai gali veikti priešingai 
vyriškiesiems hormonams - an
drogenams: tada estrogenai ma
žina kraujuje cirkuliuojančio tes
tosterono kieki ir užblokuoja tes
tosterono prisijungimo vietas rie
balinėse liaukose (sebaceous fol-
licle). Tada riebalų gamyba odo
je gali būti sumažinama nuo 20 
iki 40 procentų, priiminėjant per 
bumą prieš pastojimą varto
jamus vaistus (orai contra-
ceptives), kuriuose vyrauja estro
genai. 

Paliovus vartoti per burną i-
mamus prieš pastojimą vaistus, 
gali staiga pablogėti veido spuo
gai kai kuriems pacientams. Tas 
nutinka dėl to, kad tada gaunas 
padidintas riebalų gaminimas rie 
balinėse liaukose dėl paskatina
mojo (rebound) vyriškųjų hor
monų (androgenes) gamybos. 
Priešingai, bus tokiu pacientų, 
kuriems veide spuogai pablogės 
jiems priiminėjant per bumą mi
nėtus prieš pastojimą vaistus (o-
ral contraceptives). Mat, kai ku
rios prieš pastojimą piliulės turi 
didesnį kiekį sintetinio moteriš
kojo hormono vadinamo proges-
tinu. Pastarasis gali veikti kaip 
vyriškasis hormonas. 

Yra dar ir kitokių hormonų mo
teriškės kūne Vienas jų yra pro
gesteronas (progesterone). Jis, 
kaip ir estrogenas normaliose do
zėse (fiziologinėse) neturi įtakos 
odos riebalinėms liaukoms. Visai 
kas kita esti, kai vartojamas sin
tetinis hormonas turįs savo veik
loje panašumo progesteroną 
( jis vadinasi progestinu). Pas
tarasis gali turėti androgeninį 
veikimą. 

Kortisoniniai hormonai irgi į-
vairiai įtakoja odos riebalinių 
liaukų veiklą. Vienas tokių hor
monų - hydrocortisonas (corti-
sol) neveikia tiesioginiai riebali
nių odos liaukų. Vienok, kitas 
kortisono grupės hormonas - car 
tikotropinas (ACTH), o taip pat 
ir gonadotropinas bei thyrotro-
pinas palaiko odos riebalinių liau 
kų riebalų gamybą. 

Veido spuogų tvarkymas 
Daugelis tėvų, o taip pat ir pa

čių septyniolikmečių esti įsitiki
nę, kad galima veido spuogus su
tvarkyti svarbiausia dviem bū
dais: 1. plaunant dažnai veidą ir 
2. nevalgant šokolado ir pieno 

Lietuvio sodyba Chicagoje Lietuvos nepriklausomybės atstatymo sukaxq paminėjo pasipuošusi didžiulėmis So kraš
to ir Lietuvos vėliavomis. Nuotr. M. Nagio 

P*trijotine programą Lietuvio sodybos Chicagoje pažmonyje išpildo Leonar
das ' a-'^iasitac Oca r̂ė -̂ Vincas KulieSius ir Juozas Paliūtis. 

Nuotr M. Nafta 

gaminių. Toms dvejopoms prie
monėms per daug duodama reikš 
mės. Tiesa, dažnas veido plovi
mas prašalina nuo veido odos 
riebalus, bet tas toks paviršuti
nių veido odos riebalų šalinimas 
nėra jau taip svarbus veido spuo
gų gydyme. Priešingai, per stip
rus prausimasis gali pabloginti 
veido spuogus. 

Dėl pasirinkimo kas valgytina, 
reikia štai kokią tiesą įsidėmėti. 
Įrodyta, kad maisto įtaka veido 
spuogų išsivystyme yra menka, 
arba visai nereikšminga. Tik ir 
čia reikia atsargumo: jei kuris 
pacientas tvirtina, kad jo veido 
spuogai suliepsnoja po kai kurio 
valgio — tokiam reikia tokio 
maisto vengti. 

Meskime visokius prietarus ir 
kaimyno patarimus veido spuogų 
gydyme, o kuo arčiau šlieki-
mės prie tikrai mediciniškos tos 
negerovės tvarkymo. Tas tvarky
mas nėra lengvas — jis net ge
riausio gydytojo priežiūroje kar
tais esti labai sunkus. Tik nenus
tokime vilties ir pradėkime ryž
tis eiti medicinišku keliu — ir 
tame ėjime ištesėkime. Tada tik 
galėsime pasidžiaugti atsikratę -
sukontroliavę tą vieną nemalo
niausią jaunuoliams ligą 

Sėkminga prieš veido spuogus 
veikla apima šias penkeriopas 
kiekvienam ta liga sergančiajam 
atliktinas pareigas. 1. prašali-
nimas keratinio kamščio nuo rie
balinių liaukų angučių; 2. Suma
žinimas bakterijų (Propionibac-
terium acnes) kiekio. 3. Sumaži
nimas laisvų riebalinių rūgščių 
gamybos; 4. Sumažinimas odoje 
esančiose riebalinėse liaukose 
riebalų gamybos; 5. Pagerinimas 
kosmetinės išvaizdos. 

Šitas penkeriopas darbas, su
glaustai aptariant, sekančiai esti 
atliekamas. 1. Nuvalyk veidą su 
vandeniu ir muilu du kartus per 
dieną; 2. Kiekvieną rytą ištepk 
veidą vienu vaistu: Benzoyl per-
oxide, 5 ar 10 nuošimčių stipru
mo. Gali vartoti kremą, lotion ar 
gel pavidale tą vaistą. Jis vaisti
nėse įvairiais vardais pavadintas 
randasi: Desąuam — X5 ir Des-
quam — X10. Dar vardais — Pan 
Oxyl, Persa-Gel ir kitokiais. 

3. Etepk kiekvieną vakarą vei
do odą: Tretinoin (Retin - A) kre
mu, 0.025 nuošimčiu stiprumo 
(0.025 proc.). 

4. Per vieną ištisą mėnesį var
tok kiekvieną dieną po pusę gra
mo ar po vieną gramą (kapsulė
se randasi po 250 mg, kiekvieno
je) sekančius vaistus: Tetracyc-
line (to vaisto vardai vaistinėse 
yra Achromycin V; Robitet, Su-
mycin ir kitokie). Galima vietoje 
tetracyclininio vaisto imti Ery-
trromycin tomis pačiomis dozė
mis (0.5 iki 1 gm.) per dieną. 
Po mėnesio to vaisto ėmimo mi
nėtomis dozėmis, reikia tęsti tas 
vaistas imti mažesniais kiekiais: 
po 0.25 ar 0.5 Ly. po ketvirtį ar 
po pusę gramo> kievieną dieną iki 
susitvarkymo spuogų. 

5. Nudrenavimas užsidariusių 
riebalinių liaukų (comedones) 
kiekvieną mėnesį. 

Toks gydytojo žinioje esant vei 
do spuogų tvarkymas būna sėk
mingas daugumai pacientų. 
Smulkiau apie minėtai penkerio
pą tos ligos kontroliavimą kitą 
kartą. 

Išvada. Nė negalvokime sun
kų darbą atlikti menkniekiais pa
sitikėdami ar menkniekius atlik-

KANADOS 23NIOS 
Toronto. Ont. 

DAIL. J. JUODŽIO PARODA 
1980 m balandžio 12 - . 13 d. 

Toronte, Lietuvių namų Gedi
mino pilies menėje, įvyko svečio 
iš Floridos, dail. Jurgio Juodžio 
dailės darbų paroda, kurią su-

dami. Eikime prie šios nemalo
nios jaunuoliams ligos tvarkymo 
šių dienų medicinos mokslo žings 
niais. Kiekvienais metais Chica
goje įvykstančiose gydytojų kon
ferencijose specialistai aiškina 
naujausius būdus veido spuogų 
gydyme. Pakyla miškas rankų -
gydytojai klausia įvairiausius toi 
ligos gydymo reikalu klausimus. 
Ne viskas dar specialistams aiš
ku. Nėra vieno visus patenkinan 
čio gydymo. Todėl gydytis reikia 
būtinai esant sąžiningo ir nusi
manančio gydytojo priežiūroje 
Reikia turėti kantrybės. Nereikia 
pykti, kai kiek niuansuotai reikia 
tūlo paciento veido spuogus tvar
kyti. Aukščiau minėta penkerio
pa veikla atneš daugumai paci
entų pasitenkinimą. 

Pasiskaityti. Current Prescrib-
ing, September, 1979 

KAD ŽAIZDOS ANT KOJŲ 
NEATSIRASTŲ 

Klausimas. Ateina vasarą, visi 
daugiau vaikščiosime. Mane net 
baimė ima: ant mano kojų vis 
susitrina pūslės. Malonėkit, gerb. 
daktare, patarti, kaip man geres
nėmis kojomis šią vasarą džiaug
tis. Ačiū iš anksto ir visų taip ne
galuojančių vardu. 

Atsakymas. Keturiais būdais 
pasirūpink apsauga nuo nutryni
mo odos kojose! 1. Avėk patogius 
batus — geriausia sportiškus; 2. 
Dėvėk dvejas kojines: pirma tu
ri būti plona, antroji storesnė. 
Tada kojinės trinsis vieną į kitą, o 
ne į odą. 3. Nešiok talką (kai ku
riems jis būtinas batuose ir koji
nėse), 4. Kai jauti pūslę, elkis tre
jopai: nevaikščiok toliau, vazeli
nu pasitepk ir "žiedelį - baron-
kėlę" minkštos medžiagos iš vais 
tinės gautos uždėk ant pažeistos 
odos vietos. Tada spaudimas bus 
ne į sužalotą vietą, bet bus per
duodamas į šonus nuo jos. Sėk
mės! 

SVEIKO MAISTO RECEPTAS 
Bulvių užkepas su silkėmis 

Orkaitė 400 laipsn. F. 
Produktai: 2 svarai bulvių, 1-

2 vidutinio didumo silkės, 1 puodu 
kas sukapotu svogūnų, truputi 
pipirų, 1 šaukštas alyvos, 1 puo
dukas pasukų, 1 šaukštas jogur
to. 

Darbas: Bulves nuplauti ir su 
lupenomis pusiau apvirti. Atvė
sinti ir plonai riekutėmis supiaus 
tyti. Silkes išimtais viduriais 
trumpai, 1 valandai pamerkti į 
šaltą vandenį su pienu. Išimti 
kaulus ir su odele supiaustyti 
centimetro ilgio gabaliukais. 

Indą ištepti alyva dėti bulvių 
slouksnį, pabarstyti pipirais, svo
gūnais ir silkėmis. Sekančią eilę 
kartoti( kaip pirmą, iki paskuti
nės bulvių eilės. Ant jų užpilti 
Išmaišytas pasukas su jogurtu ir 
alyva, uždengti dangčiu ir kepti 
apie 30-40 minučių. 

Į stalą duoti su indu. Prie jų 
duodama marinuoti burokėliai, 
žali kopūstai ar krienų padažas. 

Paruošė Adelė Duoblienė 

rengė Lietuvių namų Moterų 
būrelis. Pristatydamas dailininką 
ir apibūdindamas jo kūrybinį sti 
iių, kalbėjo rašyt Vytautas 
Alantas. 

Į parodos atidarymą atsilankė 
apie 100 asmenų, jų tarpe — 
dail. Tamošaitis ir dail. Bakis. Pa
rodoje iš viso buvo išstatyta 27 J. 
Juodžio kūriniai, daugiausia kurti 
aliejumi, kiek mažiau — tempe
ra ir .vienas paveikslas —tušu. 

Parodos eksponatai labai 
patriotinio turinio. Pagal išleistą 
puošniai iliustruotą parodos ka
talogą, ši paroda buvo dedikuo
ta šūkiu — Laisvės Lietuvai. 

Prieš parodą mėnesinis Toron 
to laikraštis "Bloor West Vifiager" 
(balandžio mėn. laidoj) įsidėjo 
rašinį, užvardintą "Realist Juo
dis to exhrbit oils". Rašinys 
pailiustruotas dailininko paveiks 
lo reprodukcija "The White 
Bride" (Baltoji nuotaka). 

Meno studijas dail. J. Juodis 
pradėjo Kauno meno m-loj ir 
dail. Vienožinskio studijoj, o jas 
užbaigė ir diplomą gavo **Famous 
Artists School", Westport, Conn., 
JAV. Tos mokyklos profesūra, iš
duodama Juodžiui diplomą, pri
pažino ir pabrėžė jo "virpančiŲ 
bangų ir kintančių spindulių" 
stilių. 

Dabartiniu metu daiL J. Juodis 
priklauso Liet dailininkų sa
gai, Chicagoje, Amerikos Art ir 

Amerikos Art k American Fe-
deration of Art or-joms. 

Dail. J. Juodis buvo suruošęs 
daug parodų. Savo kūrybos dau
gelį reprodukcijų yra davęs lie
tuviškai spaudai — laikraščiams 
ir žurnalams. Jis yra Sleidęs savo 
paveikslų albumą, pavadintą 
'Tautos keliu". Išleistame Lietu
vos nepriklausomybės atkūrimo 50 
-čiai metų ir 717 metų karalys
tės įsteigimo proga, albume - 50 
paveikslų reprodukcijų. Kiekvie-
niem metam po vieną. Paveiks
luose vaizduojamas Lietuvos gy
venimas ir jo džiaugsmai, vargai 
pasisekimai ir nepasisekimai — 
laisvė ir priespauda. 

Albumo paveikslai spalvoti, 
paruošti V. Maželio. 

J. Juodis žiūri į meną, kaip į 
neatskiriamą jo gyvenimo dalį. 
Jis kuria vizijiniais mostais, o vien 
kart — realistiškai, galvodamas, 
jog Lietuvos istorija, jos įvykiai ir 
žmonės —privalėtų būti daili-
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ninko atžymėti. Jo teigimu, tu
rime daug gražių legendų iš se
novės istorijos, tad kodėl to visko 
neįamžinti drobėn dažų ir tep
tuko pagalba? Turime istorinius 
faktus iš nepriklausomybės ko
vų, turime ir savo naujus hero
jus ir narsius didvyrius — kodėl 
neatvaizduoti jų kančias ir tra
giką? 

J. Juodžio tapybiniai darbai 
atliekami labai kruopščiai, atsar
giai ir detališkai. Jis daug laiko 
pašvenčia ypač detalėms, kurios 
kaip tik ir priduoda jo paveiks
lams patrauklaus spalvingumo, o 
tuo pačiu ir tikroviškumo. 

Jo paveikslų temos — jau nu

sakančios tematikos rimtį ir le-
gendiškumą. Štai keletas jų: 
"Saulėlydis virš Kauno pilies", 
"Baltoji nuotaka", "Margio pė
domis", "Miškų brolis", "Ge
ležinis vilkas", "Puntuko legenda" 
"Laisvės auka", "Kalanta". 

Pranys Alšėnas 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITLS 

ZR 
VINCAS BRIZGYS 

Teteų daktarai 
2458 W. 6Mb Street, Chioafo, m. 

Visi teL 778-8000 
Valandos pagal susitarimą 

Zenonas Ignonis 

PRAEITIS KALBA 
Dienoraštiniai ulraiai 

G U D I J A 
1941-1944 

Spaudai parengė Klemensas Jora 
Tai Lietuvos karo kapeliono die

noraštis Antrojo pasaulinio karo 
metu. 

Leidėjas Bronius Ignatavičius. 

Spaudė; PranciSkonų spaustuvė 
Brooklyn, N. Y. 1980. Knyga dide
lio formato, 286 pusi. Kaina su 
persiuntimu $8.95. 

Illinois gyventojai dar prideda 
48 e t valstijos mokesčio. 

UtaakvsKB siųsti; 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St. 
Chicago, a 60629 
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DR. K. G. BALUKAS 
Akušeri ja ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medica! Bui lding). Tef. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel . of iso 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 
OPTOMETRISTAS 

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

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

Ofs. te l . 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervu 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 Akru ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso te l . — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O 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 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

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

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

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

ketv 10 iki 6 vai. Seštad 10 iki 1 vai. 

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 M RE 7-1168: rezid. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

Telef. — 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. WABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact 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 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak. 
Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 

Tel. - GR 6-0617 
6958 S. Talman Ave. 

Ofiso tel HE 4-2123. namų Gi 8-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U RGAS 

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

Ofs tel 586-3166: namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W « t 63rd Street 
Vai: pirm . antr ketv ir penkt. 

2 -7 ) šeštadieniais pagal susitarimą. 



Menas, patriotizmas ir 

UŽSIENIO ITAKU BAIMĖ 
C i a , išeivijoje, k a r t a i s 

išsireiškiame, kad nereikia 
mūsų kūrybai patriotinio ats
palvio, nes esą ne retas atve
jis, kad ta patriotinė kūryba, 
ar tai būtų poezija, proza ar 
muzika, visada yra silpnesnė 
už jokiam tikslui neangažuotą 
kūrybą. Gal kartais tikrai 
patriotiškais motyvais sun
kiau sukurti, kad nebūtų 
plakatiška ar banalu, bet fak
tai rodo, kad patriotinių kūri
nių mes turime, jie yra geri, jie 
vertingi ir jie mums labai 
reikalingi. Galima čia paminė
ti ne vien tik Maironio kūrybą, 
bet galima paminėti ir dabar
tinę, pvz. Brazdžionio, poeziją, 
kurią mes įvairiomis progomis 
deklamuojame ar dainuo
jame. Turime ir dramų ir pro
zos veikalų, kurie iš esmės 
patriotiški, tačiau jie nėra 
menine prasme blogesni už ki-
t u s k ū r i n i u s . J e i j a u 
nepavyksta, tai kartais ne
pavyksta ir ne tik patriotiški, 
bet ir nieko bendro su patrio
tizmu ar net su lietuviais netu
rinti kūryba. 0 jei sekasi, tai ir 
grynai politinis kūrinys gali 
būti meniškas, kaip tai gali 
būti pavyzdžiu neseniai išėju
siame Landsbergio novelių 
rinkinyje išspausdinta novelė 
"Dainos gimimas''. Tai yra 
patriotinis kūrinys, demas
kuojantis komunizmą ir iš ant
ros pusės ilgiau atmintyje 
išliekantis, negu, kad ir ne
blogai suręsta, kokio prakal-
bininko paskaita, nesto
kojanti duomenų ir iš viso 
gerai paruošta. 

-

Kad menas yra įtaigesnis, 
tai labai gerai žino Sovietų 
Rusijos diktatoriai, jau nuo 
pat tirono Lenino laikų. Ir vi
są meną stengiasi pajungti ir 
pajungė propagandai. Ir kada 
nebepaliekama jokios laisvės, 
tada tikrai jis susinamas nebe
leidžiama kūrėjui išsiskleisti, 
jis pajungiamas dar labiau ne
gu eilinis žmogus, kuriam 
dvasinė priepauda yra sunki, 
bet jis nepirevartaujamas 
savęs išduoti, nes jis nieko 
nekuria Jis neturi pakelti dvi
gubos vergijos, kaip tai turi 
kūrėjas, verčiamas tą vergiją 
meniškai garbinti. Jeigu jau 
manoma, kad patriotinė kūry
ba yra net ir laisvam lietuviui 
patriotui kūrėjui gana sunki, 
beieškant meniškų formų, no
rint išsiveržti iš propagan
dinių štampų, tai juo labiau ji 
sunki pavergtos Lietuvos kūrė-

M e n i n i n k a s s t e n g i a s i 
i š į v a i r i ų v a r ž t ų i š 
trūkti, komunistų pareigūnai 
jam vis primena, kad jis tryp
tų koja į koją pagal partijos 
taktą. Todėl nenuostabu, kad 
visi pareigūnai vis primena 
menininkams jų pareigas, 
neužmiršdami jų pabaidyti ir 
užsienio nacionalistais. Lietu
vos komunistų partijos sek
retorius L. Šepetys respubli
kiniame pasitarime aiškiai 
išdrožė: "Meno kūrėjo žodis, 
nuskambėjęs prozoje ar poezi
jo je , da i l i n inko t e p t u k o 
potėpyje, aktoriaus sukur
tame vaidmenyje, visada jau
dina. Todėl supran tamas 
partijos rūpinimasis, kad pats 
kūrėjas, jo meistriškumas vi
sada žengtų su partijos spren
džiamomis socialinėmis, 
ekonominėmis problemomis". 

O kad būtų aiškiau, pri
deda: "Tuo vadovaudamasi 
respublikos partinė organiza
cija nuolat telkia meninę 
inteligentiją kryptingą, kūry
biniam procesui, nuosekliai 
ugdo jaunąją kūrėjų kartą". 
Žodžiu, aiškiai sako, jog rūpi
nasi, kad visi žengtų reikiama 
kryptimi Ir kad būtų dar aiš-

AFRIKOS RAGAS KEIČIASI 
Afrikos Somal ia taip pat laukia paramos 

kiau, teigia: "Pripažindami 
lietuvių tarybinės literatūros 
ir meno žmonių nuopelnus 
darbo žmonių komunistiniam 
auklėjimui, kultūrai, šiandien 
turime teisę pageidauti dar 
didesnio meninės kūrybos 
įnašo". 

Ir štai ką dar nori kultu 
rinio gyvenimo varovai: 
"Kūrybiniai darbuotojai pa
šaukti aktyviai dalyvauti 
bekompromis inė je ideo
loginėje kovoje. ...Pageidauti
na, kad jie aistringu publi
cistiniu žodžiu ryžtingai 
r e i k š t ų s i k o n t r p r o p a 
gandinėje veikloje, duotų at
kirtį idėjinio priešo iš
puoliams". Pasi remdamas 
griežtosios linijos šalininko, 
didžiojo Lietuvos engėjo Sus-
lovo žodžiu, Šepetys teigia: 
"Vystydami puolamąjį pro
pagandos ir agitacijos pobūdį, 
tobulindami patriotinį ir inter-
n a c i o n a l i n į auklė j imą, 
siekime, kad į kovą prieš bur
žuazinę ideologiją betarpiškai 
įsitrauktų kiekvienas komu
nistas". 

Nebevyniodamas į sunkius, 
komunistinę ideologiją garbi
nančius sakinius, kalba dar 
konkrečiau: "...Naują vaid
menį stengiasi vaidinti pasau
linis katalikybės centras ir 
reakciniai klerikaliniai lietu
viškosios emigracijos centrai. 
Jie visaip stengiasi aktyvinti 
religinių organizacijų, kulto 
tarnų veiklą, skatina juos 
nesilaikyti mūsų įstatymų". 

Taip savo komunizmu be
sididžiuojanti Lenino šalis 
bijo mažos uždienio lietuvių 
g r u p e l ė s , n e s Š e p e t y s 
sako:"...Priešiška propaganda 
iš užsienio, nukreipta prieš 
mūsų šalį ir prieš mūsų 
respubliką, verčia stiprinti ir 
tobulinti internacionalinį ir 
patriotinį gyventojų auklė
jimą". 

Visam tam darbui, be 
gausybės agitatorių, įvairių 
propagandistų, turi talki
ninkauti ir menininkai, nes,, 
kaip teigia Šepetys, jų žodis 
įtaigiausias. 

Kai kas mano, kad mes ski
riame per daug reikšmės tiem 
visiem varoviniam sakiniam, 
bet faktai rodo, kad reikia į tai 
kreipti dėmesį, ne tik todėl, 
kad jie mus mini, bet ir todėl, 
kad visi tie varoviniai įsaky
mai varžo kūrėjų meninį augi
mą. Kai kas bando teigti, kad 
niekas ten iš menininkų 
nekreipia dėmesio į tas paklo-
dines prakalbas, į tuos įsak
mius raginimus ir piktus 
papeikimus, bet tai tiesa. Gal 
patys kūrėjai ir nekreiptų dė
mesio, bet į juos labai turi 
kreipti dėmesį leidyklos ir 
laikraščiai ar žurnalai, kad ne
būtų išleistos knygos nepritin
kančios linijai ir kad nepraei
tų n e t i n k a m o s rež imui 
recenzijos. Žurnalų ir leidyklų 
redaktoriai privalo rūpintis, 
kad nenusižengtų linijai, ir 
todėl mūsų pakartotiniai tei
gimai apie meninę prievarta 
turi reikšmės. Tiesa, gal da 
bar ir nebelabai Maskva ir jos 
statytiniai kreipia dėmesį į 
laisvojo pasaulio priekaištus ir 
protestus, tačiau be tų pro
testų režimas būtų dar kie
tesnis. 

Statydamiesi milijoninės 
vertės pastatus ir švent-
namius, važinėdami po pa
saulį politiniais ir visuo
meniniais tikslais, turime 
neužmiršti ir mūsų meninin
kų ar meno vienetų, kad ga
lėtume iškelti patriotinį ir lie
tuviškąjį motyvą, kurio taip 
nenori okupantas. 

A.B. 

Somalijo8 karinės jėgos nuo 
pirmųjų nepriklausomybės die
nų 1960 m. buvo apmokomos 
sovietinių karinių instruk
torių. Sovietinė įtaka Soma-
lijoje ypač sustiprėjo po 1969 m. 
X. 21. ten įvykdyto kariško 
sukilimo. Jo vadovas gen. Mo-
hamed Siad Barre, pirminin
kavęs kairiųjų karininkų chun
tai , be didesnio kraujo 
praliejimo užėmė krašto pre
zidento vietą. Ir jau 1970 m. So-
malija buvusi paskelbta "de
mokra t i ne r e s p u b l i k a " , 
suprantama gen. Siad vado
vaujant. Kaip žinoma, jo ar
timiausieji patarėjai buvo 
Maskvoje mokslus baigę ar tie
siog Sovietų ambasadoje įsi
kūrę. 

Išnaudodami šią draugystę 
Sovietai skubiai stiprinosi 
"Afrikos rage", kontroliuo
jančiame praplaukimą per 
Raudonąją jūrą, Suezo kanalą į 
Viduržemį. Šio rago vakari
niame Somalijos krante yra 
Berberą uostas. Jo strateginė 
reikšmė yra nepaprastai svar
bi: yra buvę gandų, kad Sovie
tai Afrikos rage mėginę įsi
rengti strateginių raketų 
iššovimo pozicijas net su ato
miniais užtaisais, bet tos ži
nios nebuvo patvirtintos. 

Santykiai nu t rūks ta 
Dar prieš įkuriant nepriklau

somą Somalijos valstybę, suda
rytą iš buvusių britų ir italų 
kolonijų, pirmieji ir antrieji 
dalinę somaliečiais apgyven
tas žemes savo prieteliams. Bri
tai dalį tos savo kolonijos per
davė Kenyos respublikai, o 
italai Ogaden dykumą su jos 
klajokliais gyventojais soma
liečiais perdavė Abisinijos 
pavaldumui. Tuo būdu jau ta
da buvo sukurptas būsimųjų 
"išlaisvinimo karų" židinys. 

Suprantama, kad tautiškai 
nusiteikusi, nors ir kairioji, 
gen. Siad vyriausybė niekada 

B R . AUŠROTAS 

neatsisakė nei nuo Ogaden 
dykumos, nei nuo ten klajojan
čių savo tautiečių. Ir kai 1977-
78 m. Somalija pradėjo iš
l a i s v i n i m o k a r ą p r i e š 
Abisinijos valdomą Ogaden 
teritoriją, tai Kremlius nusi
gręžė nuo Somalijos ir atsis
tojo jų naujai parinkto Abisi
nijos valdovo diktatoriaus pik. 
lt. Mengistu pusėje. Dėl to 
Somalija nutraukė diplomati
nius santykius su Sovietais 
1977 m. lapkrity ir išvarė So
vietus iš savo žemių bei jiems 
svarbaus strategiško uosto Ber-
beros. 

Sov ie tų ž ingsn i s į 
A f g a n i s t a n ą 

1979.XII.27. Sovietų S-gos įsi
veržimas ir Afganistano oku
pacija sudarė rimtą grėsmę 
laisvajam Vakarų ir Tol. Rytų 
pasauliams. Šio sovietinio 
pasistūmėjimo į pietus žinovai 
aiškina, kad "Sovietai, užim
dami Afganistaną, sudarė sau 
prietiltį veržtis ir užimti turtin
giausias pasaulio žibalo vers
mes, esančias Irane ir Arabų 
pusiasalyje". 

JAV vyriausybė, atsaky
dama į šį sovietinį smūgį, paža
dinusį ir JAV prezidentą iš "gi
laus politinio miego", permetė į 
Indijos vandenyno ir Arabijos 
jūros plotus stiprius karo lai
vyno dalinius. Tačiau šie karo 
laivai, turėdami šiuose van
dens plotuose vos vieną mažu
tę Garcia saliukę, negali paten
k in t i tok iems s tambiems 
uždaviniams nustatytų są-
lygą-

S o m a l i j a kv ieč ia 
Savai trašt is "USN & WR" 

nr. 8, JII.3 rašo, kad "Soma
lijos prezidentas gen. Mo-
hamed Siad Barre, dar ir nesu
daręs pilno raštiško su JAV 

Rytinė Vokietija, Sovietų liepiama, savo karo mokyklose ruošia kari
ninkus Afrikai. Cia matome grupę naujai atvykusių afrikiečių. 

susitarimo, leido Amerikai 
naudotis Berberos uostu. Tai 
būsianti pastovi JAV karo lai
vyno stotis augančiam JAV ka
ro pajėgumui tuose vandenyse 
stiprinti ir palaikyti", rašo 
savaitraštis. 

Jau dvi JAV karinės dele
gacijos lankėsi Somalijoje: jos 
paruošusios kelią 500 - 1,000 
JAV laivyno specialistų įkur
dinimui šiose Afrikos platumo
se. 

Nors dabartinei JAV vyriau
sybei šie visi kariški pasistū
mėjimai ir nėra labai prie šir
dies, bet ar J. Carteris ar kuris 
kitas JAV prezidentas turėjo 
pažvelgti tikrovei į akis ir pra
dėti stiprintis rytinės Afrikos 
pakrantėse. 

Tikėtina, kad Somalijos vy
riausybė taip pat bus laikinai 
užmiršusi 1978 m. savo nusi
vylimą už lauktąją pagalbą iš 
JAV, kai vyko karas prieš 
Abisiniją už Ogaden dykumą. 
Nors ir pavėluotai, somaliečiai 
tikisi, kad ši pagalba bus da
bar suteikta. 

į r eng t a s uostas 
Šia proga gal ir verta pri

siminti, kokia yra nuolat besi
keičiančio gyvenimo ironija. 
Amerika, kovodama Viet
name, įrengė Cam Ranh įlan
koje puikų karišką uostą. Įren
gimai kainavo milijonus 
dolerių JAV mokesčių mokė
tojams. 1975 m. pavasarį viską 
teko palikti ir plaukti į Subic 
įlanką Filipinuose, o dabar į 
Berberą. 

Per ištisą dešimtmetį So
vietai mankštino Somalijos 
kariuomenę, s tatė aerod
romus, tiesė kelius. Išstatė ir 
pagilino puikų Berberos uostą. 
Na, ir 1977 m. lapkrity viską te
ko palikti ir plaukti į Cam Ranh 
įlanką, kai tuo tarpu gen. Siad į 
Berberą pasikvietė amerikie
čius. Uostą Sovietai buvo taip 
įrengę, kad jis puikiai tarnaus 
ir amerikiečiams: uoste yra kra
nai, skysto kuro atsargoms 
sandėliai ir pagal krantines 
yra išvesti vamzdžiai laivus ku
ru aprūpinti dar ir neįplaukus į 
uostą. 

Taip pat šalia uosto yra 
įruoštas ir karinis aerodromas 
net su 4,5 ilgumo pakilimo ta
kais: jiems pastatytas moder
nus orinio susisiekimo kont
rolės bokštas, betrūksta tik 
amerikietiškų radaro įrengimų 
ir kai kurių elektroninių apa
ratų. 

Žinoma, prieš išvykdami 
Sovietai dar nesuspėjo visus 
darbus užbaigti ir gražiai nuda
žyti. Bet tai jau ne taip ir svar
bu, nes kiekvienas taip namus 

JAV prezidentas Jimmy Carteris ir Egipto valstybės galva Anwar 
Sadatas paskutinio susitikimo metu Dovydo stovykloje, Amerikoje. 

dažosi, kaip jam gražiau at
rodo. Tiesa, ir tai nebus taip 
baisiai brangu, kaip patiems 
pasistatyti. Taigi įvyko lyg ir 
mainai už Cam Ranh įlankos 
įruošimą Vietnamo vandeny
se. 

Tikisi paga lbos 
Kaip ir daugelio mažų ir ne

turtingų kraštų išalkusios a-
kys, taip ir Somalijos yra nu
kreiptos į Ameriką. Patys 
pirmieji tikisi atsigauti apie 
30,000 Berberos uosto gyven
tojų. Aišku, kad atvykstantieji 
amerikiečiai atveš ne tik dar
bų, bet ir pinigų ir kitų gėrybių. 
Ši veikla pagyvins visą ūkinį 
dabar merdintį gyvenimą. Ir ne 
tik pačiame uoste, bet ir plačio
je apylinkėje. 

Somalijos vyriausybė tikisi 
iš JAV tvirtų įsipareigojimų už 
šio taip svarbaus uosto pa
naudojimą JAV gynybos rei
kalams. Vienas užsienio diplo-
m a t a s p a r e i š k ė , k a d 
"somaliečiai tvirtai tiki, kad 
Amerika padės jiems atnaujin
ti jų senstelėjusią armiją ir ki
tas ginklų rūšis. Blogiausiu at
veju tikima, kad Somalija gaus 
senesnius Egipto ginklus po to, 
kai Egiptas pradės persingink-
lavimą moderniais JAV gink
lais". 

I r pa r t i zana i 
Abisinai, padedami Sovietų 

patarėjų ir kubiečių dalinių, 
1978 m. vasarą išvarė somalie
čius iš Ogaden dykumos. 

Daugelis prie sukilėlių prisi
dėjusių kaimų buvo sulyginta 
su žeme. 

Tačiau partizaninės kovos 
dar ir šiandien ten nenutrūko. 
Somaliečiai ir kiti stebėtojai ti
ki, kad J. Carteris Ogaden dy
kumoje galįs sukelti naujų 
problemų. Tai kodėl tokią auk
sinę progą neišnaudoti? Logiš
kai galvojant, JAV turinti 
ginkluoti Somalija, kuri silp
nins Sovietų pajėgumą Rytų 
Afrikoje. 

Taigi šiuo metu JAV turi "iš 
dangaus nukritusią" progą 
prisidėti prie Sovietų išvarymo 
iš Abisinijos ir tuo pačiu iš viso 
rytinio Afrikos pakraščio. 

ESKIMŲ KAPINĖS 
Rusų mokslininkai ant apleistos 

Itigrano salos Beringo jūroje ati
dengė didžiules eskimų kapines, 
kurios buvo apstatytos banginių 
žandikauliais. 

Mokslininkai nustatė, kad šios 
kapinės VT3 IŠ „Pūnuk" eskimų 
XIII—XV šimtmečio civilizacijos. 
Kapinių plotas siekia iki 10 hek
tarų. Kapinės yra apjuostos 17 
Grenlandijos banginių kaulais. 
Kaukolės yra išdėstytos metodiš
kai ir banginių kaulai iki 5 metrų 
aukščio yra įsmeigti į žemę. Jie 
pažymi tam tikrą kelią, kuris veda 
prie apskrito iš akmenų sustatyto 
įrengimo, galimas dalykas — au
kuro. 

Pagal savo išvaizdą ir apimtį ši 
banginių kaulų „alėja" yra uni
kumas ašigalių srityje ir tos kapi
nes gal atidengs vieną kitą paslap
tį iš pirmykščios civilizacijos 
istorijos. Ąf 

KAI POKALBI 
NUTRAUKIA... MIRTIS 

Pirmą elektros stotį 1880 metais 
Niujorke įsteigė Edisonas. Euro
poje pirma elektros stotis buvo pa
leista 1881 metais Paryžiuje. 

— Yra viena paslaptis, kurią vy
rui sunkiausia išlaikyti, — kartą 
pasakė Markas Tvenas. — Tai jo 
nuomonė apie save. 

Vaclovo Cižiūno 80 metų 
sukakties ir mirties proga 

ANTANAS MASIONIS 

Cia kiek apsitvarkęs, jau 
dirbau nebe vienas, gaudamas per porą mokslo metų 
net ris vieną po kito pasikeitusius antruosius mokyto
jus... Savo klasėje (III ir IV skyriuose) turėjau moki
nių, kaip ... J. Gratkauskas, St. Jakš tas , vėliau tapęs 
mano bendradarbiu J. Jablonskio pr. m-loje Kaune, 
valdininku Švietimo ministerijoje ir vėl bendradar
biu nacių okupacijos laikais Švietimo vadyboje 
Vilniuje. 

1923 m. vasarą buvau inspektoriaus "komandi
ruotas" į naujoviškos "darbo mokyklos" kursus Šiau
liuose. Švietimo ministerija organizavo šiuos kursus 
tam, kad Vokietijoje pusmetį studijavusiems naujas 
pedagogines sroves ir metodus lietuviams pedago
gams duotų progos dalintis žiniomis ir įgūdžiais su 
platesniais besiformuojančios lietuviškosios mokytor 
jijos telkiniais.Tais naujovių "apaštalais" buvo pr. m. 
lų inspektorius Antanas Vokietaitis, m-lų vizitato
rius Ignas Malinauskas, pr. m-lų inspektorius 
Mackus ir dar gal kas, kurio neprisimenu. 

Kursų lektoriais — instruktoriais buvo ir iš Vokie
tijos iškviesti pedagogai: Otto Seinig'as, "Die redende 

Hand" knygos autorius, ir prof. Frey. Jie ir mūsiškiai 
instruktoriai ypač akcentavo juslių ir judesių (ypač 
rankų) naudojimą mokymo procese. Visi kursantai 
pasimokė lengvais škicais piešti, iš medžio, skardos, 
vielos ir popieriaus gamintis nesudėtingų mokslo 
priemonių. Tai ir buvo naujo "darbo mokyklos prin
cipo" nediduko sąjūdžio Lietuvoje pradžia. 

I tėviškę grįžęs, už savaitės gavau iš Ukmergės 
perduotą laiškelį. Juo Šviet. min-jos siųstasis instruk
torius Ignas Malinauskas (dabar Malėnas) kviečia 
tuojau atvykti į Kauną ir užeiti į ministeriją. 
Nuvykau ir ten pat Pradžios mokslo dep-to direkto
riaus Juozo Vokietaičio painformuotas: "Saulės" dr-
jos seminarijos pavyzdinei (bandomajai) mokylai 
reikia mokytojo - vedėjo. "Sėskis Tamsta ir rašyk 
prašymą". Mano pasiteisinimas, kad esu becenzis, 
buvo nutildytas paplojimu į petį ir žodžiu "rašyk". 

Tų pačių 1923 metų rugsėjo 1 d. tapau Kauno 
miesto 11-sios, o kartu ir "Saulės" mokytojų seminari
jos bandomosios ("pavyzdinės") mokyklos mokytoju. 
Ne vedėju, nes pat pradžioje pažintąjį kolegą Jurgį 
Milerį paprašiau juo būti. Šešeriais metais vyresnis, 
lankęs "Ryto"draugijos mok. seminariją, mokyto
javęs dviklasėje lietuvių pradžios mokykloje irnetdr. 
J. Basanavičiui sekretoriavęs, man šis tikras suval
kietis kolega rodėsi (ir buvo!) vyresniuoju, daugiau 
patyrusiu draugu ir pavyzdžiu. 

Toliau mano lavinimosi eiga buvo tokia: per 2-jus 
metus vakarais mokiausi ir Kalėdų bei Velykų atos
togų metu laikiau egzaminus tos pačios mokytojų 
seminarijos mokytojų egzaminuojamas. "Saulės" ir 
dar pora mok.seminarijų buvo Šviet. min-jos įgaliotų 
egzaminuoti vargšus becenzius mokytojus. 1925 m. 
gavęs 2-jų seminarijos kursų mokslo pažymėjimą, 
kartu su juo ir jaunesniojo mokytojo vardą, įstojau j 

Simano Daukanto vyrų mokytojų seminarijos III 
kursą. Ši seminarija kaip tik tų metų rudenį gavo 
"Saulės" seminarijos patalpas popietinėms mokslo 
valandomi8.1927 m. pavasarį Simano Daukanto mok. 
seminarija išleido savo pirmąją 20-ties vyrų laidą. Jos 
gretose buvau pirmuoju egzaminus išlaikiusiu ab
solventu. Man teko ir atsisveikinimo bei padėkos 
kalbą pabaigtuvių iškilmėje pasakyti. 

Turiu pridurti dar vieną smulkmeną: man esant 
šios seminarijos IV-me kurse, I-jame jau mokėsi ir 
mano mokinys Gelvonų pradinėje mokykloje Stasys 
Jakštas, o pridurmui sekančiame IlI-me kurse — 
mūsų darbštusis vadovėlių autorius ir žymusis 
Kanados LB veikėjas Antanas Rinkūnas. 

Simano Daukanto mok. seminarija verta pla
tesnio paminėjimo. Jos direktorius dr. Klemensas 
Ruginis ir mokytojai daug takto, sumanumo, ryžto ir 
meilės užsiimtam uždaviniui buvo įdėję. Gaila, šiuo 
metu mano kiek pasenusiomis žiniomis dr. Ruginis, 
grįžęs iš Sibiro, tebėra savo namelyje Višinskio g., 
Kaune, deja, sunkiai sergąs išijo priepuoliais. Kolega 
Ignas Malinauskas - Malėnas, vienu mėnesiu už 
mane jaunesnis, gyvenąs Clevelande, taip pat silpnos 
sveikatos. Kadaise ketinta talka Švietimo vadybos 
veiklos ir vargų 1941-44 metų aprašymui nebesusi-
darė dėl visų galimų talkininkų energijos, jėgų ir 
laiko stokos. 

1927 m. rudenį įstojau į Lietuvos universiteto Hu
manitarinį fakultetą. Studijavau savo tarnybos 
mokykloje neapleisdamas ir darbo nemažindamas. 

(Bus daugiau) 
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1936 metais olimpinius žaidimus, įvykusius Berlyne, atidarė Adolfas Hitleris. 1980 metų olimpiadą atidarys kitas 
diktatorius — L. Brežnevas. JAV-bės ir daugelis kitų kraštų olimpiadą boikotuoja. 

OLIMPIADOS IR POLITIKA 
J . D A I N A U S K A S 

LIETUVIO NUOTYKIAI 

AZIJOJE 

Išeivijos rusų laikraštis "Novo 
j e Russkoje Slovo" vasario 26 d. 
paskelbė 8 skiltis užimant į apra
šymą, kaip lietuvis Paul ius Nor 
m a n t a s , 55 m. , ša l tame ore pra
leido 55 dienas Aralo jūros salose. 
Ara l a s — ežeras Azijoje, dėl savo 
d i d u m o vadinamas jūra . N o r m a n 

• %£*%& t a s > matyt , vienas iš t remtiniu 
^ H y p V ; ^ f Į šeimos, dirbo Azijoje. Žurnaluose 
# g P % y v | prisiskaitęs apie visokias gal imy-

cĘmH* bes> pats sukonstravo laivelį ir ko 
\?3m%^ I v o m e i l L pabaigoje juo išplaukė į 

Ara lo vandenis. P laukė 24 vai . be 
pertraukos, laikydamas savo bur
laivio vairą. Pavargęs sustojo vie-

-noje saloje. Ištraukęs laivelį į 
krantą , išlipo su šautuvu ranko
se. Netikėtai išskrido kurapka. 
T a i užkūrė j ame norą p a m e 
džioti. 

Kai grįžo atgal , pamatė , kad 
pakilęs potvynio vanduo jau buvo 
jo laivelį nunešęs apie 400 met 
rų n u o kranto. Šoko į vandenį 
vytis, tačiau paplaukęs apie 20 
metrų , grįžo atgal, nes vanduo 
tebuvo apie 8 — 9 laipsniu Cel 
sijaus, nepakenčiamai Šaltas. 

Pasilikęs an t negyvenamos sa
los, gaudydamas žuvis, medžio-

Londonas 1908: olimpiada su- j d a m a s > fc reikiamo m a ' i s t o i r g 
sidomejo kariuomene. Ateičiai 

M u e n c h e n e l e idž iamas savait- j 
rastis " Q u i c k " d ide l iu straips-1 _ drabuži:: i s ar a leido be-
n m klausia: Ar o l i m p i a d o s lieps; vo o l impiadas savęs išgarsinimui. Į buvo įvesta penkiakove, grynai Į ^ ^ j u m e n e s j u s Mito tik žuvi-
n a nesukels pa sau l in io gaisro?". I O Spar ta p laningai treniravo sa- j paramilitarinės varžybos. JAV į m^ k u r i o s ^ druskos buvo ait

rios. Buvo išsikasęs žemėse olą 
Nor s o l impiados , teoretiškai I vo o l impin ius žaidėjus, kad vi- i sportininkai saflcėsi teisėju netei-
imant , tur inčios bū t i apol i t iniai j sam graiku pasauliui parodytų; singai vertinti. T i k tiek, kad tose 
renginiai , t ač iau beveik visą lai- į spartakiškos sistemos pranašu- ' varžybose pirmą kartą galėjo da-
ką rengėjai ir e v e n t u a l ū s ju da- j mą. i lyvauti "juodžiai", 
lyviai o l impiadas rišo su politika. Į T u o p o p u r i u , sakoma, tik So- 1912, Stockholmas: vokiečiai 

Nors , sako, Sovietai skelbia, I v j e t a j j r Ry ty Vokietija prilygs-; kėlė triukšmą prieš Austriją už 
kad o l impiada Maskvoje tur int i j t a S p a r t a i Atėnai , toji tariamai \ tai, kad ši leidusi vengrams ir bo-
būt i viso pasaul io ta ikos šventė, į j a ^ a j l i be r a l j graiky kultūros sos- ; hemams turėti savo atskiras eki-

C L A S S I F I E D G U 1 D E 
B E A L E S T A T E 

De luxe 2-Flat 
AU l a rge rooms. Įvargę lot. 

Clean t h r o u g h o u t . 3 c a r brk. 
g a r a g e . 6 6 t h & Whipple . 

CHICAG0 LAWN REALT0RS 
Tei.—434-9611 

C I C E R O 
6 butų pajamų nuosavybė 

1439 So. 50 Aveoue 
Cicero, Illinois 

$75,00000 
Skambinkit savininkui 652-6603 

P A S K U B Ė K I T 

bet tuo pa t m e t u b ru ta l i a i su t inė įvairiausiomis priemonėmis i pas. Rusai neleido suomiams tu-
tanikais įsibrovė^ į Afganistaną. į stengėsi, kad spartiečiai nors p u - \ rėti savo atskiros ekipos. Užtat 
Po. to Sovietų "žyg io" JAV pir 
mą kartą po V i e t n a m o , a t rodo, 
pagal iau atsipeikėjo iš savo užsie
n io politikos letargo ir v ieningai 
užsimojo boikotuoti tą " ta ikos i 
komediją" Maskvoje. 

I 

Toks ne lauk ta i griežtas ]W 
pageidavimas, net n u s t u m i a n t į 
šalį paties Afganis tano klausimą. \ 
jau suskaldė trečiąjį pasaulį ir 
gresia suskaldyti vakariečius. 
Prancūza i nor i vykti į Maskvą, o ; 
bri tai ne. Šveicarai važiuoja, o 
Vakarų Vokieti ja dvejoja. D a u 
gumas dvejojančių Vokietijoje 
ba iminas i even tua l iu Maskvos^ 
veiksmų, naujos V a k a r ų Berly
no krizės, santykių su Rytų Vo
kietija užša ldymo ir t t. Susi
ska ldymas pažiūros į o l impiados 
rengimą Maskvoje po įvykių Af
ganis tane kelia k laus imą: "Ar 
o l impiados l iepsna nesukelsianti 
ginkluotų ve iksmų" . Tač iau 
blaivesni sako, jog prie to nepri
eisią, nes o l i m p i a d o s n u o pat negalavimų atgaivintose olimpi 
pradžios sus idurdavo su kontraver- ! adose tuojau pat vėl pasireiškė 

prisiglausti. Pagal iau iš šamų j 
odų pasisiuvo plaustą . A n t j o s u i 
dėjo būtiniausius turė tus reikme- I 
n is ir jį s tumdamas plaukė, kol I 
pasiekė tolimesnę salą. Pradė jo! 
pūsti šiltesnis vėjas iš Afganista- i 
n o ir jis, pasiekęs kitą salą, atsi- 1 
gavo. Bet baisiai jį kank ino troš
kulys — trūko geriamo vandens . 
Ne t graibstė rasą. Nakč ia ė m ė 

niokštimai daugybės 

1 A 

tu 

sę o l impin ių laimėjimų nenusi-• Suomiai žygiavo su rusų vėliava, 
neštų su savimi . Taip pat gar- j virš kurios plevėsavo siaura bal- j gąsdinti 
saus į s ta tymų leidėjo Solono pa- į ta vėliavėlė su mėlynu suomių į gyvačių. 
s tangomis mokesčių sąskaita bu- į kryžiumi. 
vo įsteigtos institucijos, visai pa- į 1916 Berlynas: Iškrito dėl I-jo! 
našios į m ū s ų laikų "rekordų j pasaulinio karo. ' 
t reniravimo centrus". Taip p a t ' 1920. A n t w e r p e n a s : vokiečiai , ; 
istorijafejapie klasiškąjį sportinin-: austrai, vengrai, čekai, turkai ir j 
ką mėgėją tebuvo mitas. į bulgarai negalėjo dalyvauti, nes 

"Vals tvbinia i mėgėjai" pirmie- jie buvo pralaimėję karą. . . . __ . , , . 
, . . , „ , j lfV-M n 1 • B J r e ' o buti gyventoiai. La imei , ne-

olimpiadą. Rekordų 1924, Paryžius: vokiečius da r i T . «. " . -
nepriėmė, austrai, vengrai, čeko-
slovakai ir turkai galėjo atvykti. 

1928 Amsterdamas: vokiečiai 
jų "auk lė t in ių" rekordų pasie- | jau dalyvavo, bet Sovietai nepai

sė "kapi ta l izmo ir buržuazijos 

Per i U parų jis p lauke n u o 
vienos salos į kitą. Perėjo 16 sa
lų, vis ant savo plausto s tumda
mas džiovintos žuvies atsargas 
maistui . Pagaliau pasiekė vietą, 
n u o kurios už 130 ki lometrų tu-

7 kamb. namas. 2 vonios. Gazu Šil
dymas. Marąuette Parke. Dėl ligos 
parduoda pigiausia kaina. $29,500. 

Puikiausio mūro 22-jų metų bun-
gaiow. 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. 

Platus sklypas. Geroje vietoje in
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. 

Valelis Real Estate 
2625 West 7lst Street 

Tel. 737-7200 yt 737-8534 
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B E A L E S T A T K 

Miiuiiuiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiininiiiiiiiitiii 
4 butai. Mūrinis. Lemonte. 
2-jų butų mūrinis. Gerai užlaiky

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

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tas 

Notary Public 

2951 W.63rdSt, 436-7878 
T a 839-1784 a r b a 839-5568 
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M I S C E L L A N E O U S 

V A L O M E 
KITIMUS EB B A L D U S 

Plaunama ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — Tf i . B E 7-5166 
I I H > M » > t M M M I H M H > M 

ii veržėsi i 
laimėtojai b u v o valstybės lėšo
mis išlaikomi. Valstybės apmo
kami treneriai buvo atsakingi už 

kimus. Speciali maisto dieta ir j 
dopingavimas, panašus į mūsų ! žaidimų". 
laikų "mai t in imą" hormonais, j 1932, Los Angeles: jokių reikš-
t a m a v o "superžvaigždžių" išau- į mingesnių nesusipratimų ne
girdimui, iki 1.86 mtr. ūgio mi l - buvo. 
žinų aniems laikams ir kurie i r i 1936, Berlynas: Ol impiada tar-
tada sirgdavo negalavimais, k u - l n a v o trečiojo reicho ir jo vado 
riuos išsaukia mūsų laikų spor- j Adolfo Hitlerio reklamavimui, 
t ininkų dopingas. : JAV norėjo tą olimpiadą boiko-

D a u g u m a s senovės olimpiadų tuoti dėl nacių rasistinės politi
kos. T i k amerikiečių spaudimu 
tam laikui Berlyne buvo paša
linti užrašai '"žydai nepagei-

pertoliausiai surado avių ganyto
jus, kurie ji vaišingai pr iėmė. Per 
tas įtampos dienas dėl bado ir šal 
čio netekęs 37 svarų. Pa l ikdamas 
Aralą pratarė: " D a r pakeliau
s i m e 

•. 

s u n k u m a i s , bet vis kaž- Q j u k įr tas , tariamas, idealistas 
Kaip la imingai 
išgyveno. 

tuos sunkumus 

Prancūzijos ar is tokra to Pierre 
de Fredy Coube r t i n 1894. VI . 23 
d. Sorbonoje iškelta min t i s a t 
gaivinti senąsias o l impiadas la
bai greitai prigijo ir po poros me
tu pirmoji o l i m p i a d a klasikinės 
senovės metropoli joje Atėnusoe 
tapo tikrove. Idėja pasi rodė esan-

baronas de Courbetin olimpiadas 
vertino ka ip politinį įrankį. 
Ol impiadų pagalba jis norėjo 

-
Hdpkeep 

RedCrossready. 

We'li help you make The right movė 

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

Kreipkitės į 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. — 767-0600 
Independently owned and operated 
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daujami". Pražygiuojantieji pran- ____________ 
cūzai Hitlerį pasveikino dešinės] ~ ~ ~ " " " ~ 
rankos iškėlimu, "vokiškuoju ' cūzai <užėmė Sueso kanalą , Izrae-

padėti Prancūzijai atstatyti jos , sveikinimu". "Fuehrer is" atsisa- į lis kariavo su Egiptu, O landa i ir 
t au t inę garbe ir tarptautinį svo- . kė pasveikinti rankos paspaudi- , ispanai tą olimpiadą boikotavo 
rį, kuris prancūzų manymu pra- mu iškilųjį sportininką, ketur- j dėl Sovietų, Libanas ir Irakas — 
laimėto 1870 — 71 m. karo b u - : g ^ ą ol impiados laimėtoją (100 | dėl Izraelio. O kom. Kinija liko 
vo pažeistas. Priedui olimpiados, •"•. 200 m., šuolis į tolį ir 4 kar - j namuose , nes toje ol impiadoje 
jo m a n y m u , turėjo tarnauti aris-1 tus po 100 m.) Jesse Ov/ensą, nes 
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BUTŲ NUOMAVIMAS 

N a m ų p i rk imas — P a r d a v i m a s 

D r a u d i m a i — V a l d y m a s 

INCOME TAX 
N o t a r i a t a s — Ver t ima i 

BELL REALTY 
J . B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 
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D Ė M E S I O 
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TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Sterso ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
84C W » t h St., VA. 77S-1485 

illlllllllillllilllllllttllilllliiuiliuilllllllllfr 
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P L U M B I N G 
Licensed, Booded, Insnred 

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

SERAPINAS — 686-2960 
iiinilillllllliililiiiiiiuii 

5 
H E L P WANTED — MOTERYS 

EXPERLEN CED S E C R E T A R * 

Work n e a r home. Light typing, 
bookkeeping, filing for sma.ll feod 
m a n chain. Good pav a n d bene-
fits. 
TeL 927-5450—Ask for Mr. Mazzei 

RELIABLE EXPERIENCED 
CLEANING LADY 

With recent references — for 2 days 
a week. Near North. Mušt speak 
English. 

TEI 751-1211 

V Y R A I I R M O T E R Y S 

OOOK/ASSISTANT COOK 

Needed for Camp Sokol, New Buf-
faJo, Michigan on Shores of Lake 
Michigan. Salary -i- room & board. 
Season J u n e 23rd t h r u Sept. 1, 1980 

Cai i John Cerveoka 312—964-0229 

DISHWASHER — FULL TIME 
Prefer wom&n. 7 A.M to 3:30 PM. 
Salary $175.00 per week. 
WAITRESS — FULL & PART TIME 
Day hrs. Good salary & tips. Eiper. 

R & R COFFEE SHOP 
Hinsdale, CaU 323-2408 after 5 p.m. 

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4058 Arcbtr Ava. 
Chicago, IU. 60632, tel. 927-M86 

Engineers & Technica) 
Scientists 

The U. S. Air Force is seeking 
several men & women for SCIEN-
TIFIC R E A S E A R C H POSITIONS 
in ALL FIELDS OF STUDY. 
Those selected will serve as com-
missioned officers a t various U. S. 
locations. Recįuireiments include: 

* U . S . a t i z e n s h i p 
* U n d e r 35 y e a r s of a g e 

* Science o r E n g i n e e r i n g 
D e g r e e 

C A L L 

(312) 824-7444 

iiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiianiiiiiiiiiifiiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 a r b a 376-5996 

mimmuiiiiiiimmmmimiiummiiiiiii 

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

Tel. — WA 5-8063 

tokratijai, o ne industrijos am
žiaus proletariatui . O į olimpia-

ti gaji. Ji a t la ikė du pasaul inius d ų s t d g i a m ą j į s u v a ž i a v i m ą d e 

K a r u s - Couber t in pakvietė vien tik savo 
draugus iš Prancūzijos, Britani
jos ir Jungt iniu Amerikos Vals
tybių. 

O kaip vyko tos naujos o l im
piados 

Nors, sako, o l i m p i a d a visą lai
ka buvo didelė iliuzija ir veik nie
kad nebuvo " ta ikos ir r amybės" 
šventė. Senaisiais la ikais ją ly
dėjo kyšiai, apgavystės, žudy
nės, kara i , narkot ikai ir t. t. Juk 
tik kas deš imtas graikas galėjo 
tuose žaidimuose dalyvaut i . Ta i 
buvo tur t ingųjų, aristokratų 
privilegija. Vergai , beturčiai į 
tuos ža idimus nebuvo kviečiami. 
Paskiros gentys ginčijosi dėl tei
sės kviesti atletus. Vieni nepripa
žindavo to, ką kiti padarydavo 

tas buvo juodas. Voketijos fech-
tuotoja, 1928 m. olimpiados la i 
mėtoja, Helene Mayer buvo pr i 
leista dalyvauti olimpiadoje tik 
po tarptaut inės intervencijos, nes 
buvo žydė. T a i buvo tikrai " n a 
cinė" olimpiada. 

1940, Tokio: japonai dėl ka-
i ro su Kinija žaidimu rengimo 

1896 Atėnai : Vokietijos sporti- atsisakė prieš dvejus metus. Pro-
ninkai , nepaklausę savo sporto! jektas perkelti žaidimus į Hels in-
sąjungos nu ta r imo, nuvyko j žai- Į kį, irgi dėl karo nebuvo galima 
dimus , — t e n laimėjo 5 aukso, į realizuoti. T a s pats buvo ir 1944 
keturis sidabro ir du bronzos m e - j metais. 
dalius, bet savo sąjungos buvo į 1948 Londone: vokiečiai ir ja-
apšaukti "tėvynes išdavikais", ponai nebuvo priimti. 
nes dalyvavo priešo parengime. 

1900 Paryžius: prancūzu ka-
Boikotai jau buvo prak t ikuo jami . r e i v i a i P"*erše būstinę Paryžiuje, 
prieš 2500 metų. Gars ios ios ' k u r b u v o apgyvendinti vokiečiai 
'o l impiadų taikos' buvo pa i soma ' sport ininkai . Vokiečiai apie tai 
tik Eladoj ir ji galiojo tik žiūrovų i nutylėjo, nes kitaip butų turėję 
atvykimo bei išvykimo keliams, j t u o i a u P 3 1 

Žaidimus negal ima buvo trukdy
ti, bet art imoje kaimynystėje tar-
pusaviai kruvini valstybių — 

miestų ginčai vykdavo be susto- v a n o s la imėtojams buvo S M « i 
j imo. "St ipresnie j i ' panaudoda- tos restorane. 

1952, Helsinkis: Sovietai pirmą 
kartą dalyvavo įsakmiai, kad įro
dytų savo sistemos pranašumą. 
Vokiečiai jau dalyvavo. 

1956, Melburne : organizaciniam 
olimpiados komitetui spaudžiant 
dalyvavo viena "bendroji vokie-

1904 St. Louis: žaidimai b u v o j & ų " ekipa, — federalinės ir de -
kaip "p r i edas " prie pasaulinės pa - . mokratinės respublikų, kas pr i -
mdos, grynas "show-business".; v e d ė prie įvairių nesusipratimu-
Žiūrovų tebuvo tik kokia 30. D o - J a i buvo didelių tarptaut in ių 

krizių metai. Sovietai užgniaužė 
vengrų sukilimą, britai ir p ran-

dalyvavo Taivvanas. 

1960, Roma: paskutinį kartą 
dalyvavo Pietų Afrika, nes atei
čiai už jos "Apar the ido" politi
ką ji buvo išmesta. * 

1964, Tokio: Šiaurės Korėja ir 
Indonezija dėl politinių priežas
čių buvo nepriimtos. 

1968, Meksika: n e r a m u m a i kraš 
te buvo brutaliai nuslopint i . Ro-
dezija savanoriškai atsisakė da
lyvauti, kad išvengtų boikoto. 

1976, Montrealis: Kanados prem 
palestiniečių užpuolimas Izrae
lio ekipos. Išmetimas Rodezijos 
pravestas juodųjų afrikiečių pa
siūlymu. 

1976, Montrealis: Kanados pre 
jeras Trudeau nedavė įvažiavimo 
vizos Taivvano ekipai dėl savo 
santykių su Pekinu. 24 juodosios 
Afrikos ir arabų valstybių boi
kotas Naujosios Zelandijos spor
tininkų už tai, kad jų Rugby 
ekipa gastroliavo Pietų Afrikoje. 

1980, Maskva: sako, belieka tik 
viltis, nes ilgiausiai žmogus iš
laiko savo svajones. 

mimiiimuiiiimiiuiimmmiiiHiinimii 
{vairių prekių pasirinkimas ne

brangiai iš mūsa sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 59 S t , Chicago, m. 60829 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Telef. - 925-2737 

Vytautas Valantinas 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiauiiiiiiiiiiiuiiuj 

ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS 
VĖLIAVĖLES 

• 

Visuose lietuviškuose namuose Į 
turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
ra vietos dažnai didesnei vėliavai; 

10% — 20% — 30% pigiau mokesH 
ui apdrauda nuo ugnie* ir automo-
biUo pa mus. 

F R A N K 
Telef. 
S208V, 

Z A P 0 L I S 
GA 4*654 
W. 95th Street 
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PHONE SALES-
GENERAL OFFICE 

We have a couple of positiona 
available for applicants wi th phone 
sales experience in general office 
Typing a mušt. 

Willingness to l e a m is import-
an t . Good s tar t ing sa la ry and ben-
efits. 

Call Mrs. Barrett 
TRAHSILWRAP CO., INC. 

2615 N. Paulina St. 
Chicago, Illinois 

TEL — 528-8000 
• n Eq.ua! Opportunity Emptorer H/V 
lIlillIlIlIIIIIIlIIIIIIIIIIlllIIIIIIlIlIllIlItHIIIIF 
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MISCELLANEOUS 

iškabinti, bet galima laikyti ma
žą vėliavukę ant rašomojo stalo. 
Galima ir net padaryti gražią kom
binaciją su Amerikos vėliavukę. 

Dienraščio "Draugo' ' adminis
tracija gali pristatyti tokiaa ma
žas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų jūsų namuose. 

Tokios vėliavos kainuoja $1.50, 
(reikia dar pridėti 8 et. mokesčio 
ir 50 et. už persiuntimą, jei gy
venate niinois valstybėje). Užsa
kymus siųskite sekančiai: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629 

Apsimoka skelbtis diec. DRAUGE 
n«a JI* plačiausiai įkaitoms* lie
tuvių dienrašti* gi skelbimų kai 
tos TTS visiem* prieinamos 

iiiiiimiimiiiiiiiimiiiimmiiiiiimmmii 
M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PCBLIC 
4269 So. Maplewood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINŲ ISkvieUmai, pilaomi 
PILIETTBftS PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIUIIHIUUllUlllJUllItlII 
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VEITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALO 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti graUas visi 
'U)es korteles. 

Kreipkitės j 
tracija visais 

"Draugo" 
panašiais 

admiais-
reikalais. 

DRAUGAS, 
4545 W. SSrd Str.. 

CUessjo, 01. 80628 

<iiiiiiiiHiiiii!iiiiiiiiiuiiiiHimmtiiiiimm 

PACKAGE EXPRESS AOENCY 
MARIJA NORELKJEN* 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Labai pageidaujamo« jeroa rflštas 

prekes. Maistą* 1* Eoropo* sandeUn. 
2608 W. 69 St.. Cliioago, HL «063t. 

TEL. — W A 5-3787 

E L E K T R O S IR 
V A N D E N T E K I 0 

REMONTO DARBAI 
atliekami sąžiningai. 

SfcambinfcfH 434-6828 

jiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiim 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

* 

Dienrašč io " D r a u g o " admi
n i s t rac i jo je g a l i m a p a s i r i n k t i J-
vair ių l iaudies m e n o d a r b ų : m e 
džio, k e r a m i k o s , d r o b e s , t a i p 
p a t g r a ž i a i p a p u o š t ų lėlių. 

A p s i l a n k y k i t e } " D r a u g o " a d 
min i s t r ac i j ą i s pas i ž iū rėk i t e . G a l 
r a s i t e k a i ką p a d o v a n o t i s a r o 
g i m i n ė m s a r d r a u g a m * -

""Draugo" a d r e s a s : 4545 W e s t 
6Srd S t ^ Chl««4eo, IDL 90628 

tiiiiiiiiiiiiiiiiiuimiiiimiinimnmiiitfiHi 
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KOMUNISTŲ VEIKLA KANADOJE 
Didele laisve laisves negerbiantiems 

J. VAICEUŪNAS 

A. A. JUOZĄ LAURINAITĮ PAUIDOJUS 

Kanadoje komunistu nedaug. 
TtkrŲ komunistu pagal senesnius 
duomenis bus per 20,000. Jie kraš
to politikoje netiri jokios reikš
mės, nes į krašto parlamentą ne
patenka nė vienas komunistas, 
nors į parlamento rinkimus jie 
savo kandidatus išstato. 

Bet Kanados komunistai labai 
reiškiasi anarchiniuose veiksmuo-
se: deanonstraciose, ar tai liestu 
komunistus ar nekomunistus. Už
tenka, kad tos demonstracijos y-
ra nukreiptos prieš krašto vy
riausybę, jos pareigūnus ar de
mokratinę santvarką. Kalbėdami 
apie demokratiją, komunistai kul
tūringos, žmonijos pripažintos 
demokratijos nenori, bet perša 
savo mongolišką demokratiją, 
kuri .pasireiškia tik komunistŲ 
partijos žiauriu siautėjimu. Šian
dien pasaulis daugiausia ir ken
čia nuo komunistinės demokrati
jos. 

Gėdijasi savo vardo 
Kanados komunistai gėdijasi 

savo vardo. Jie komunistų prie
dangai vartoja kitus pavadini
mus: liaudies užtarėjai- (Cana-
dian Peoples Defense Commit-
tee), naujos demokratijos skelbė
jai ir pan. Tiesa, Kanadoje yra ir 
Naujųjų demokratu partija (ND 
P), kuri yra labai artima komu
nistu partijai. 

Dabartinis Kanados NDP va
das E. Broadbent prieš rinkimus 
į krašt,o parlamentą prašė bal
suotoju, kad jam duotu 51 proc. 
laimėjimu, o jis Kanadą apversiąs 
kojomis aukštyn. Tuo reikia pa
tikėti. NDP vienas narys, parla
mento atstovas, net viešai spau
doje pasakė, kad Kanadoje turi 
būti tpkia santvarka, kokia yra 
Sovietu Sąjungoje. NDP, remdn 
ma 

branduoliniu jėgainių statybą. 
Tos jėgainės dtuoda pigios elek
tros, kuri žmonių gyvenimui yra 
labai reikalinga. Elektrą naudo
ja ir patys komunistai, bet komu
nistai yra labai atsilikę, nepa-
žangūs, todėl jie tarsi nori, kad 
Kanadoje ir apšvietimui būtu į-
vesta balana ar žibalinės lempos. 

Kanados komunistai nedemons 
truoja prieš Vietnamo karą, kaip 
jie darė anksčiau, kada P. Viet
name stovėjo JAV armijos. Ko
munistu vedamas karas išsiplėtė 
beveik visame Azijos piety ir ry
tu rajone, bet Kanados komunis
tai to nemato. Vietnamo komu
nistai su Maskvos pritarimu vyk
do žiauriausius nusikaltimus. 

Komunistai iš JAV 
Kanados komunistu eiles papil 

dė JAV komunistai negrai, kurių 
čia labai daug prigarmėjo, kai 
JAV armijos stovėjo P. Vietname. 
Tie juodieji komunistai Vietna
me nenorėjo kariauti prieš savo 
idėjos draugus, todėl bėgo į Ka
nadą. O tuolaikinis Kanados va
dovas P. Trudeau į tokius atbė-
gėlius nekreipė dėmesio. Dėlto 
Kanadoje padidėjo bedarbiu skai
čius, padidėjo ir socialinės šal
pos išlaidos. Net negrės, atbėgu
sios į Kanadą, tsengiasi susilaukti 
nelegalaus vaiko, o tada jau rei
kalauja socialinės pašalpos. Jei 
turi du vaikus, tai reikalauja mė
nesinės pašalpos iki 700 doleriu. 
Kanados eilinis darbininkas, kurs 
į valandą gauna 3 dolerius, 
per mėnesį uždirba apie 500 dol. 

Balsai prieš komunistus 
Jau ir per Kanados TV buvo 

pasisakymu prieš Kanados k/> 
munistus. Vienas kalbėtojas (19 
79.5CI.5) pasakė, kad Kanados ko
munistai keliautų į savo idealo-

to blogio, kad neišeitų į gerą. Ir 
Į štai, susitinka labai mielą Juliją 

Bajerūnienę, kuri buvo neseniai 
palaidojusi vyrą ir 31 metų iš-

I mokslintą sūnų. Pasikalba ir pa
galiau sutaria, kad dviese bus ge
riau. Prieš porą metų sumaino 
aukso žiedus ir po to matome 
Laurinaičius švariais, gerai išly
gintais aprėdalais ir atjaunėju
siais veidais dalyvaujančius įvai
riose sueigose. Deja, tų šviesių die
nu nebuvo daug. 

liberaius,° dėl konservatorių j ž1"? tėvynę —komunistinę Ru-
' siją arba į New Yorką, iš kur JŲ 
čia daug pribėgo. 

Gaila, kad Kanados vyriausy
bė į komunistus, kaip į krašto 
duobkasius nekreipia dėmesio, 
juos net globoja. Prieš kelerius 
metus tuometinis Kanados vado-

P. Trudeau įsakė kariniais 

ekonominių problemų norėjo 
konservatorius iš valdžios išvers
ti, bet tas jiems nepavyko, nes 
konservatorius parėmė kredi tįs
tai, ir balsavimas baigėsi 140:138 
konservatorių naudai. 

Policijos brutalumas 
1979 m. rugpiūčio 26 d. Toron 

te du policijos pareigūnai, eida
mi savo pareigas, peršovė juos 
puolusį juodąjį žmogų, kurs vė
liau ligoninėje mirė. Dėlto grei
tai prieš policiją prasidėjo de
monstracijos, kuriose dalyvavo 
komunistai su iškeltais kumš
čiais. Jie demonstravo prieš poli
cijos brutalumą, reikalavo poli
ciją nuginkluoti ir pan. Jei tas 
juodaodis puolikas aštriu meta
liniu įrankiu būtų užmušęs poli
cijos pareigūną arba juos abu, tai 
demonstracijų nebūtų buvę, kaip 
JŲ nebūdavo ir anksčiau, kai bū
davo nužudomas policijos parei
gūnas. Tie policijos pareigūnai 
teismo buvo išteisinti. Juos spau
doje gynė ir plačioji visuomenė. 

1979 m. lapkričio 3 d. Toronte, 
rotušės aikštėje, komunistai su
rengė demonstracijs prieš Kana
dos policiją. Jie demonstravo, 
viešai keikė policiją, pravardžia
vo ją šlykščiais žodžiais. Policija 
tik saugojo tą demonstraciją, bet 
nieko nesakė dėl jos niekinimo. 
Tokie veiksmai parodo krašto 
vyriausybės ištižimą komunistu 
atžvilgiu. 

vas 
lėktuvais iš Čilės komunistus ga
benti į Kanadą. Dėlto Kanadoje 
padidėjo komunistų skaičius, pa
didėjo ir anarchinių veiksmų skai 
čius. Ar Kanados vyriausybė vie
tos komunistų atžvilgiu išgirs 
plačiosios visuomenės balsą ar 
ne —sunku pasakyti. 

Juozas Laurinaitis 

Balandžio 14 d. šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse atsisveikinom 
su garbingu Lietuvos sūnumi 
šauliu a.a. Juozu Laurinaičiu. 

A.a. Juozas šios žemės kelionę 
pradėjo Kudirkos Naumiestyje 
prieš aštuoniasdešimt vienerius 
metus ir septynis mėnesius. Jo 
gyvenimas laikotarpiais, jei gali
ma pasakyti, buvo tikrai erškė
čiuotas ir kartais atrodė beviltiš
kas. Pirmojo pasaulinio karo me
tu patenka į vokiečių nelaisvę ir 
žiauriai iškankintas, po dvejų 
metų sugrįžęs namo, net tėvų sun
kiai atpažintas. Kiek sustiprė
jęs, stojo savanoriu ginti Lietuvos 
laisvės. Kariavo įvairiuose fron
tuose. Išėjęs iš kariuomenės, su
randa tarnybą pasienio policijoje, 
kurioje ištarnavo iki raudonojo 
tvano. Kaip buvusiam savanoriui, 
aktyviam šauliui ir policijos tar
nautojui, nieko kito neliko, kaip 
trauktis i vakarus. Su žmona ir 
keturiais mažamečiais vaikučiais 
atsiranda Vokietijoje. Ten vėl tra
gedija, miršta žmona ir vaikučių 
motina. Iš tolimesnių vedybų dar 
susilaukia keturių sūnų. Taigi iš 
viso septyni snūūs ir viena duktė. 

Su geradarių pagalba pagaliau 
susiranda prieglaudą Chicagoje. 
Ir vos tik pradėjus kurti šviesesnį 
gyvenimą, vėl miršta žmona. Sū
nūs, vienas po kito pradėjo kurti 
savo šeimas, o vienintelė dukra 
Mary _ Jone pasirinko vienuoliš
ką gyvenimą Švč. M. Nekalto pra 
sidėjimo vienuolyne, Putname, 
kur iki šiol gražiai darbuojasi 

A. a. Juozas, likęs vienišas, 
skaudžiai viską pergyveno, jautė
si lyg nebereikalingas, bet nėra 

Atsisveikinti su a.a. Juozu Lau
rinaičiu Gaidas ir Daimid laido
tuvių koplyčioje gausiai rinkosi 
šauliai, vyčiai ir jų choras su sa 
vo vadovu muziku F. Strolia. 
Atsilankius į a.a. Juozo ir jo žmo
nos namus, tenka nustebti, kiek 
ten lietuviškos dvasios. Čia stovi 
Lietuvos trispalvė, didelė Vytis, 
išdidinta spalvota nuotrauka, 
kur prel. D. Mozeris Brighton 
Parko lietuvių bažnyčioje teikia 
jiems moterystės sakramentą. 
Įžengus į kitą kambarį, matai 
tikrą muziejų. Gražiai įrėmintas, 
didžiulis paveikslas su jo pali
kuonimis 13 anūkų ir viena pro
anūkė. Čia ant stalo pagarbiai su
dėti jo užtarnauti įvairūs atžymė-
jimai ir medaliai. Matyti Vyt 
D. šaulių rinktinės įteikti garbės 

PIRMASIS ŽODYNAS 

Vos ne visą savo gyvenimą 
lietuvių leksikografijai paskyrė 
A Juška. Jo lietuvių kalbos žo- Į 
dyną (reikšmės čia buvo aiški- Į 
narnos rusų ir lenkų kalbomis) Į 
1897 m. pradėjo leisti Rusijos j 
mokslų akademija. 1922 m. bu- { 
vo išleistas trečias žodyno to- i 
mas (iki žodžio kukštuotis). 
Prie šio žodyno redagavimo ir 
leidimo nemaža prisidėjo žymu
sis rusų kalbininkas F. Fortu-
natovas, mūsų kalbininkai J. 

I Jablonskis, K Būga ir kt. 
A. Sabaliauskas 

— Tomas Aiva Edisonas, pa
tyręs, kad jo baterijos neveikia, 
grąžino žmonėms pinigus, 1 mil. 
doL 

J. W. Newman 

medalis ir žvaigždės ordinas. Gar
bingiausioje vietoje jo taip numy 
lėtos šaulių uniformos kepurė. O 
kiek rankdarbių, gintarų ir kas 
viską suskaičiuos? Šaulių vardu, 
tenka pasakyti ačiū Tau, mielas 
Juozai, už taip prasmingai pra
leistą gyvenimą. Tegu Aukščiau
sias suteikia amžiną ramybę šio
je laisvos šalies žemelėja 

/. Yla 

ŠACHMATAI 
— 1980 & Amerikos Lietuvių 

šachmatų pirmenybės čia pat. 
Jos įvyks balandžio 26—27 d.. 
Detroito Lietuvių kultūros cen
tre. Dalyviai, nespėję įsirašyti 
nustatytu laiku, galės tai atlikti 
varžybų vietoje valanda anks
čiau, būtent IV. 26 9—10 vai. 
ryto. Dalyvio mokestis 5 doL 

— Bostono MET lygos 1979 
—80 m. pirmenybėse beliko du 
ratai, šiuo metu pirmauja, kaip 
skelbėme, MTT, Univ. MASS ir 
Lithuanian. gj penktadienį IV. 
25 lietuviai rungiasi prieš MTT. 
Pirmame rate laimėjo MTT 3 % 
— iy2. Mmums po pustaškį lai
mėjo T. Atkočaitis, K. Merkis ir 

Daugumas kanadiečių stebisi, Br. Skrabulis 
kad Kanados vyriausybė leidžia 
•komunistines, nekultūringas de
monstracijas. Vienas kanadietis 
sako, kad Kanados komunistai 
nemoka gyventi demokratiška
me krašte. Kanados komunis
tams tektų pritaikyti komunisti
nę demokratiją: su stovyklomis 
baltųjų meškų rajonuose, duo
dant lėkštę prastos sriubos ir sva
rą duonos per dieną ir, žinoma, 
komunistinį darbą, kaip daroma 
Sovietų Sąjungoje. Kas nenori 
žmoniškos demokratijos, tegu 
naudojasi komunistine demokra
tija, o policija turėtų padėti tą 
komunistinę demokratiją įvyk
dyti pačių komunistų atžvilgiu. 

Kitos demonstracijos 

Komunistai demonstruoja prieš į 

— TJS Postai Team pirmeny
bėse, N. Anglijos I komandoje 
nuo 1978 m. pabaigos žaidė bos-
tonietis K. Merkis, kuria ką tik 
užbaigė visas savo partijas pa
sigėrėtina pasekme 7—1(!), ko 
nepavyks pasiekti nė vienam ki 
tam N. Anglijos I komandos da
lyviui (komandoje — 10 vyrų). 
Merkis įveikė Sol Simcoe, Calif. 
2—0; D. Keitei, Ontario, NY 
2—0, J. F. Cambell, Conn, 1—1 
ir W. Verbias, Mich. 2—0. 

Miela pabrėžti, kad antrų ko
mandų "US Postai Team" var
žybose Matas Brazis iš Balti-
morės taipgi labai sėkmingai 
užbaigė savo partijas, pelnęs 
7—1 tš. Smulkesnių žinių dar 
neturime. 

- Pswautio pretendentę dvi 

kovose pirmuoju savo partijas 
užbaigė dm Korčnojus, įveikęs 
buv. pasaulio meisterį T. Petro-
janą, Feldene (Austrija) 5%— 
2y%. Vokietijos dm R. Huebne-
ris — A. Adorjanas, Vengrija 
4y2—Zy2. L. Polugajevskis — 
M. Talis 3—1. K. M. 

SĖKLŲ DAIGUMAS 
Pradžioj savo amžiaus augalo 

sėkla būna gyva. Negyva sėkla ne
dygsta: ji taip pat, kaip ir visas 
gyvis, anksčiau ar vėliau pasida
ro nedaigi. Pavyzdžiui, pasėkim 
penkerius metus išgulėjusį rugio 
grūdą — jis nedygs, nes tuo laiku 
pasidarė nedaigus. Taigi ru
gių sėklos tik trejus metus išbūva 
gyvos. Kai kurių augalų sėklos 
dar anksčiau tampa nedaigios; 
pvz., gluosnių sėklos išnokusios 
gyvena tik 2-3 savaites ir vėliau 
gluosnio sėklos nedygsta. Tuopų 
sėklos taip pat tampa nedaigios 
po kelių mėnesių, ąžuolo - po vie
nerių metų. O kai kurių augalų 
sėklos, atvirkščiai, laibai ilgai iš
būna gyvos. Kviečių sėklos išsi
laiko daigumą net 20 metų, o 
pupelių, žirnių,- tabako, aguonų 
ir kai kurių kitų augalų sėklos-
dešimtis iš šimtus metų. Dabar 
mokslininkai mėgina sėti kai ku
rių augalų sėklas, išgulėjusias dau 
giau kaip šrmtą metų, ir kai ku
rios iš jų dygsta. 

Tačiau antroji, būtina sėkloms 
dygti sąlyga yra vanduo. Sėk
lai vanduo reikalingas dėl to, 
kad jos gemalas gali misti tik 
skystu maistu; sausos sėklos sau
soj žemėj visai nedygsta. 

Mik. 

A. f A. VINCAS BIRGELIS 
BERGELL 

Gyveno Chicago, ŪJ., Mt. Greenwood apyl., anksčiau Mar-
ąuette Parko apyl. 

Mirė bal. 20 d., 1980 m., 5:45 vaL popiet, sulaukęs 94 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Punsko parapijoje, Miklausų kaime. 
Amerikoje išgyveno 73 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 sūnūs: Edward, marti Aleksan

dra, Charles, marti Helen, Robert, marti Irene, 8 anūkai, 2 proanū-
kai, Svogerka Eleanor BargeU ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionis buvo vyras a. a Eva Pupkaitis-Birgelienės. 
Priklausė šv. Vardo dr-jai, T. Marijonų rėmėjų dr-jai ir Sv. 

Kazimiero Seserų rėmėjų dr-jai. 
Velionis buvo vienas iš steigėjų Svč. M. Marijos Gimimo parap. 
Kūnas bus pašarvotas trečiad, 2 vai. popiet Petkaus Marąuette 

kopi., 2533 W. 71 St. Laidotuvės įvyks ketvirtad., bal. 24 d. iš kopi. 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už veiionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnūs, marčios, anūkai ir proanūkaL 
Laid direkt. Donald A Petkus. — Tel. 476-2345. 

PADĖKA 
1980 m. kovo 10 d. mirė sulaukęs gilios senatvės 

JONAS DAUGIRDAS 
Širdingą padėką reiškiame giminėms, draugams, pažįstamiems 

už dalyvavimą šermenyse, pamaldose ir palydėjimą į kapines. 
Nuoširdžiai dėkojame gerb. kleb. kun. Gediminui Kijauskui, SJ 

už atlaikytas gedulingas šv. Mišias ir palydėjimą į kapines. 
Kun. Gabrieliui už lankymą ligos metu ir asistavimą gedulingų 

šv. Mišių metu. 
Mūsų gili padėka karstanešiams ir visiems palydėjusiems į 

amžino poilsio vietą. 

Nuliūdę: 2mona, dūkti ir sūnus su šeimomis 

DRAUGAS, antradienis, 1980 m. balandžio mėn. 22 d. 

Lietuvių Istorijos draugijos narei 

A. t A. GENOVAITEI KARALIENEI mirus, 
sūnui. Liet ist. dr-jos nariui VALDUI ADAMKUI 
nuoširdžią užuojautą reiškia 

Lietuviu Istorijos Draugijos 
Valdyba ir Nariai 

A. + A. 
JUOZUI LAURINAIČIUI mirus, 

jo žmonai JULIJAI ir kitiems GIMINĖMS ir arti
miems reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Viktoras, Emma ir Aldona Bulkaičiai 
Pranas, Saulyte, Ričardas, Ilona Ir 
Dovydas Damasauskai 

Taip anksti iškeliavus amžinybėn 

A.fA. 
H E R T A I J O N I E N E I , 

liūdesy likusį vyrą ALGIRDE ir GIMINES nuošir
džiai užjaučiu. 

Ema PušftoraHioflo 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-OV South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tei. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3307 SO. L I T L A M C A AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SONOS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. YTrginia 7-6672 
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

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

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

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

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

VASAITIS - BUTKUS 
144* So. $0th A*e.. CICERO. 1LI. Tel. OLympic 2-1003 



DRAUGAS, antradienis, 1980 m. balandžio mėn. 22 d. J 

X Liuda ir Zigmas Mockai iš 
Rodney, —Ont. , Kanados, buvo 
atvykę į Chicagą. Jie aplankė 
savo d raugus ir pažįstamus, da 
lyvavo operos spektaklyje. Taip 
pa t aplankė "Draugą", knygų 
papiginto platininio proga jsi-
gijo lietuviškų leidinių ne t už 
80 dol. Juos atlydėjo P . Žel
vys, kuris pavažinėjo ir po Chi-
cagos miestą. L i r Z. Mockai 
kiekvieneriais metais a tvyks ta 
į operą ir įsigyja vis naujų kny
gų. Šia proga jie "Draugo" 
spaudos st iprinimui paliko dar 
10 dol. auką, už kurią nuošir
džiai dėkojame. 

X Teofilė ir Ju rg i s Cipariai ir 
Juozas Rastapkevičius iš Rod
ney, Ont., Kanados, buvo atvy
kę į operos spektaklį ir aplan
kyt i savo giminių ir draugų. Šia 
proga T. Ciparienės sesers Iza
belės Burkauskienės lydimi, jie 
aplankė "Draugą", įsigijo nau
jausių lietuviškų plokštelių, ap
simokėjo "Draugo" prenumera
tą ir dar paliko aukų savo spau 
dai stiprinti . Nuoširdžiai vi
siems dėkojame. 

X Koja sveikatos nemokamas 
t ikrinimas visą šią savaitę bus 
Illinois College of Podiatric 
Medicine, kurio adresas yra 
1001 No. Dearborn —Ave., Chi 
cago (anksčiau buvo paskelbtas 
klaidingas adresas) . 

X Cicero Jū rų šaulių kuopa 
"Klaipėda" rengia jūros dieną 
liepos 19 d. Union Pier, Mich. 

x Cicero Katalikių dukterų 
klubas balandžio 30 d. 6:30 v. v. 
Šv. Antano parap. salėj rengia 
madų parodą. 

X Gina čapkauskiene, žinoma 
mūsų solistė, nuolat gyvenanti 
Montrealyje, atvykusi į Chica
gą, kur ji lietuvių operoje turi 
vieną pagrindinių vaidmenų, u ž 
sukusi į "Draugą", domėjosi 
spaudos darbais ir parėmė sa
vo dienraštį 20 dolerių auka. L a 
bai ačiū. 

X Juozas Vaineikis, čikagiš-
kis, a ts iuntė Garbės prenumera
tos mokestį. Maloniai dėkojame. 

X Fel iksas Kriščiūnas, O Fal -
lon, m. , prie prenumeratos mo 
kesčio pridėjo 12 dolerių auką. 
Labai ačiū. 

X PLB valdyba, ar tėjant Lie 
tuvos okupacijos 40 metų sukak 
čiai, savo bendralaiškyje ragina 
LB kraštų valdybas ruošti šios 
tragiškos sukakties minėjimus 
bei kreiptis į savo kraštų baž
nytines vyriausybes, prašant 
birželio 15 d. skelbti Maldos už 
Lietuvą diena. PLB valdyba pa
skelbė birželio 15 dieną Pasaulio 
lietuvių susikaupimo ir maldo is 
maldos diena. 

X Juozas Mikonis, "Drau
go" literatūrinės premijos mė 
cenatas, buvo atvykęs iš Cleve-
lacdo dalyvauti lietuvių operos 
spektaklyje ir t a proga balan
džio 19 d. aplankė redakciją ir 
spaustuvę, susipažino su spau 
dos darbais ir įsigijo šių metų 
J . Kralikausko premijuotą ro
maną "Po ultimatumo". Sekma 
dienio vakare jis išvyko atgal į 
Clevelandą. 

X Turintiems daiželinio am
žiaus vaikus sekmadienį, balan
džio 27 d., Kriaučeliūnų vardo 
Vaikų nameliai (2743 West 69 
St.) bus atidari visuomenės ap
žiūrėjimui nuo 1 iki 3 v. p. p. 
Bus galima užregistruoti vaikus 
nuo 3 iki 5 metų amžiaus sekau 
tiems mokslo metams. Informa
cijai galima skambinti rytais į 
namelius 476-4999. 

X Angelė ir Algis Raulinai-
ČiaL, "Draugo" konkursinio ro
mano mecenatai, iš Los Ange
les, Calif., kaip kasmet atvyko į 
lietuvių operos spektaklį, šia 
proga jiea plankė "Draugo" re
dakciją, pasiinformavo apie 
spaudos -darbus ir įvairius 
šios vasaros parengimus, kaip 
stovyklas, utuanistinius kursus 
U* kt. Pirmadienį jie išvyko na
mo. 

CHICAGOS ŽINIOS 

Iš praėjusį savaitgalį įvykusio Carmina Buraną pastatymo, Nuotraukos viduryje aktorius Jonas Kelečius — Prekijas. 
Trečias Carmina Buraną ir operos Pajacai spektaklis bus balandžio 26 d. Nuotr. P. Petručio 

DVIEJŲ OPERŲ DVIEM SPEKTAKLIAM 
NUSKAMBĖJUS 

x Marąuette Parko Balf o 5-
to skyriaus valdyba kviečia vi 
suotinį metinį narių susirinkimą 
balandžio 27 d. 11:30 vai. tuoj 
po pamaldų Švč. Mergelės Mari 
jos Gimimo parapijos salėje. 
Bus valdybos ir revizijos komisi 
jos pranešimai, naujos valdy 
bos ir revizijos komisijos rinki 
m a i 

X A. a, Juozas R- Janaviče, 
85 m. amžiaus, po ilgokos ligos 
mirė balandžio 19 d. Pašarvotas 
Lack-Lakavičiaus laidotuvių ko 
plyčioje Marąuette Parke. Lai
dojamas antradienį, balandžio 
22 d., iš švč. M. Marijos Gimi
mo parap. bažnyčios Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse. Nuliū
dime liko žmona Agota, trys sū
nūs— Anicetas, Edmundas ir 
Jurgis ir duktė L-cille su seimo 
mis, taip pat giminės T. Margis. 
MIC, ir ses. M. Damiana, kazi-
mierietė. Velionis anksčiau buvo 
veiklus lietuvių visuomenės dar 
bininkas. 

x Tradicinis Dzūkų drau-
balius įvyks Jaunimo 
gegužes 17 d. Staliukus 
oti tel. 925-9159 arba 

j^p^t r? 1 

rezervuc 
927-5980. fpr.r 

x Vytautas Beleckas iš Sun-
ny HillH, Florida, bus Chicagoje 
bai. 25. 26 ir 27 d. i r bus gali
ma j u a paskambinti tel. 737-
1717. sk". 

X l i e tuv i škų knygų, pasinau 
dami "Draugo" paskelbtu atpi
ginimu, už didesnę sumą užsi
sakė: Genovaitė Kleveckaitė i š 
Kenoshos, Gina Janušienė i š 
Troy, Vladas Kiaunė iš Eas ton 
ir kiti mažesnėmis sumomis. 

X Aukų ats iuntė : po 5 dol. 
— Stasė Pautienienė, M. Jokū
bai tė, Alfonsas Baliūnas, Alg. 
Čepulis; 3 dol. — Anelė Kybar
tienė. Visiems dėkojame 

X LIETUVIŲ FONDO va
jaus p roga sekantieji asmenys 
aukojo: 900 dol. Antanas Ru
gys. P o 200 dol. — Juozas Ra 
manauskas, Danutė ir Raimun
das Korzonai, Sofija Bražionie-
nė ir Lionginas Špuras. Po 100 
dol. — Balys Raugas, Ona Stir-
bytė, P r a n a s Mažrimas, Alek
sas ir Aleksandra Pabrėžos, J o 
nas Liorentas , Birutė Klova, 
Benediktas Stelmokaitis ir Ka
zimieras Sabetka. Vajaus už-
baigtuvės bus gegužes 3 d. J . 
C. Kavinėje. Bilietus įsigyti i r 
įnašus siųsti prašomi į L. F . 
rašt ine 2422 W. Marąuette R d , 
Chicago, I1L (pr.) 

kvieč;a 
Tjptrivlu Tauragės klnhas 

sos atsilankyti į Mo-
os proga rengiamą šo

kių vakarą Saulių namuose, ge-

LAVONAS 
DEMONSTRACIJOJE 

Praėjusį šeštadienį ir sekma
dienį perpildytoj Marijos aukš
tesniosios mokyklos salėj su pa
sisekimu praėjo du Lietuviu ope
ros pastatymai — Carl Orff „Car
mina Buraną" ir Roggiero Leon-
cavalio „Pajacai". Spektakliai pa
vyko, tačiau džiaugsmas buvo še
šėliuotas, nes „Pajacuose" dėl li
gos nebegalėjo dainuoti svarbiau
sias šios operos solistas Stasys Ba
ras. 

Spektakliai pradėti „Carmina 
Buraną" opera. Dail. A Sutku
vienės viršeliu pasipuošusioj, ge
rai suredaguoto]" programoj buvo 
sužymėti šios statinės operos pa
veikslai ir nebuvo sunku sekti. 
Bendras, vyrų, o vėliau ir berniu
kų chorai, palyginti, neilgą ope
rą išstovėjo vietoje. Chorų ir so
listų dainos buvo iliustruojamos 
baletu, kurio buvo gana daug. 
Pirmajame, pasakytume, paveiks
le „Fortūna, pasaulio valdove" 
dainavo choras. Matėme baleto 
šokėjų įvairiaspalvę grupę. Čia 
buvo ir išraiškinga Mirtis (J. 
Puodžiūnas) ir Teisėjas (Jonas 
Jasulaitis), buvo ir vyskupas, ir 
vienuolė, ir elgeta ir gatvės mo
teris. Spalvingi šokiai sugyvino 

J operą, tačiau netrukdė klausytis 
gana gražių chorų ir solistų dai
nų. Paveiksle „Smuklėje" malo
niai nuteikė solo dainavęs, se
niai Chicagos scenoje begirdėtas 
baritonas sdi. Algis Grigas ir jau 
anksčiau ne kartą lietuvių sce
noje dainavęs Lyric operos solis
tas Paul Gudas. Trečiam paveiks
le be sol. A. Grigo dainavo sop
ranas Gina Čapkauskiene, taip 
pat ir berniukų choras. Baletų 
šokėjų taip pat matėme labai di
delę grupę, šoko Violeta Karosai-
tė, Viktoras Barauskas, Birutė 
Barodicaitė ir daug kitų, turėju
sių didesnes ar mažesnes šokio 
partijas jaunų, ar jau anksčiau 
šokyje užsirekomendavusių bale
to šokėjų. Iš viso šokėjų buvo 
trys grupės: pagrindinė šokėjų 
grupė ir vaikų grupė. Jų tarpe 
nemaža ir ne lietuviškomis pa
vardėmis jaunimo. Be solistų, da
lyvavo ir Prekiją vaidinęs, tik 
spektaklio paspaWinimui, Jonas 
Kelečius. Šokių choreografai V. 
Kamsaitė ir J. Puodžiūnas, reži-
sorė taip pat V. Karosaitė, turė
ję gana nelengvą uždavinį, kos
tiumai V. Karosaitės, o kostiu
mų atlikimas Ann Brady, medžio 
darbai Br. Mačiukevičiaus. Teks
tas verstas B. Pukelevičiūtės. De

koracijos daugiau realistinės. Spėk 
taklio dalyviai ir jo dirigentas 
muz. Alvydas Vasaitis buvo labai 
šiltai sutikti. 

Po pertraukos, prieš „Pajacų" 
spektaklį išėjęs scenos reikalus 
tvarkąs (scenos produkcija) Ka
zys Oželis pranešė, kad dėl li
gos sol. S. Baras negali dainuoti 
ir jo vietoje dainuos Metropoli
tan operos solistas. Žinia buvo 
nelaukta ir sutikta stulbinančia 
tyla. 

Spektaklyje dainavo Algirdas 
Brazis, Bronius Mačiukevičius, 
Margarita Momkienė (sekmadie
nį Catherine Kogut-Simon), Ju
lius Savrimas ir svečias iš New-
Yorko Liudas Stukas. Metropo 
litan operos solistas Harry 
Theyard, Stasio Baro pakaitas, 
tikrai pasirodė kaip profesiona
las, dainavo itališkai ir buvo iš
skirtinai šiltai sutiktas. „Pajacai" 
yra drama dramoje ir čia jau be
veik buvo trečias tos dramos laips
nis, kada svečiai turėjo ploti ir 
džiaugtis, nors dėl savo solisto 
ligos tai ir nebuvo labai malo
nu. Visi mūsų solistai ir choras 
buvo susirinkusiųjų tikrai entu
ziastingai sutikti, apdovanoti gė
lėmis. Ir šio pastatymo dekoraci
jos daugiau realistinės A. Stiva-
nello iš New Yorko. Dirigentas 
Alvydas Vasaitis, rež. David 
Hicks, dirigento asistentas Arū
nas Kaminskas, chormeisteriai 
Al f. Gečas ir Em. Sakadolskienė, 

Chicagoje 
ir apylinkėse 

PAVYKĘS VELYKŲ STALAS 
Atvelykio sekmadienį jau 7 

vai. ryto atsivėrė Tautinių na
mų durys ir pro jas pradėjo žy
giuoti LMF Chicagos skyriaus 
valdybos narės ir pagelbininkės, 
nešinos kumpiais, šaltienos dube
nim, mišrainėm, ežiais, beržo ša
kom ir kitais skanumynais. Nors 
salėje ir vėsoka, bet greitai visas 
sušildė stalų dengimas, puoši
mas, piaustymas gėrybių ir šim
tai kitokių darbų. Va, parengi
mų pirmininkė Jolanta Kerelie-
nė, rodos, tik pirštu nurodinėtų, 
kur tau! Laksto pati ir kitiems 
neleidžia atsisėsti. O dr. P. Vai-
taitienė tai vis prie gėlių, prie puo
šimų. Didžiulė vaza su tikrom 
(iš paties Vilniaus) verbom sto
vi viduryje stalo. O apie stalą šo
kinėja B. Kožicienė su busimąja 
nare Regina Ošlapiene. Laiko 
pinti vainikams nėra, tai tik ža
lumynais ir pirmaisiais pavasa
rio žiedais puošiama stalo šonai. 
Cia pat ir Dovilienė deda puode
lius ir lėkštes ant stalo ir vis kaž
ką šneka... Halina Bagdonienė, 
primarginusi margučių, ieško in
dų dėti juos ant stalo. Reikia gi 
papuošti ir lėkštes! Na, o mū
sų pirmininkė M. Marcinkienė 
su dr. Mironaite — stalo nume
rį čia uždeda, Čia nuima ir vėl 
deda ant pirmojo stalo. Kur ką 
sodinti, tai reikia Saliamono gal-

jvos. Pažvelgiu jų pusėn— gerai, 

MIKE DEL ŠUNS 

Trylikos metų berniuko R. 
Mirandos lavonas buvo rastas 
greta negyvo šuns namuose, 
1002 Lathrop, Fores t Park prie 
miesty. Penktadienį kilus gais
rui. Berniukas su 11 m. sesute 
išbėgo, bet pamatęs, kad jo šuo 
pasilikęs degančiame name, grį 
žo jo išvesti i r pats žuvo. 

PRISIPAŽINO 

Keturi žmonės apylinkės teis
me Chicagoje prisipažino iš ap-
draudų bendrovės išėmę daugiau 
kaip 200,000 dol., melagingai 
pranešdami apie automobilių 
nelaimes. Jie buvę Farmers ap-
draudų bendrovės tarnautojai ir 
tą bendrovę nuskriaudė. Nusi
kaltėliai 27-32 m. amžiaus. 

CHEMIKALAI EŽERE 

Kongreso bibliotekos ir JAV 
— Kanados komisijos studi
jos nustatė, kad Didžiuosiuose 
ežeruose, jų ta rpe ir Michigano 
ežere, yra chemikalų, kurie ga
li sudaryti pavojų geriamam 
vandeniui i r patiems ežerams. 
Dėl to žvejonė tuose ežeruose 
labai sumažinta. 

APALPO PLĖSDAMAS 

M. D a u d 30 m., iš Clevelando 
penktadienį, įėjęs į Chicago Fe-
deral Savings bendrovės patal
pas miesto centre, pareikalavo 
pinigų. Kol kasininkė dėliojo pi
nigus į maišą, banditas nualpęs 
parkrito an t žemės. Policija jį 
areštavo. 

scenos vadovas Jonas Paroms, ap- j k a ( j t aj j U j 0 n e mano darbelis 
švietimas Kazio Cijūnėlio, rėži- i E Dim m skienė darbuojasi su 
šienaus asistentė DianeBusco. 

Be abejo, nors ir patyręs, ame
rikietis solistas sudarė problemų, 
kada reikėjo beveik 'be jokių re
peticijų su juo atlikti spektaklį. 
Tenka spėti, kad sunkiausia tu
rėjo būti su juo daugiausia dai
navusiai sol. M. Momkienei. Ta
čiau spektakliai gerai praėjo, 
nors ir parodydami, kad mes vis 
daugiau pralaimime laikui ir vis 
daugiau susirišame su amerikie
čiais. Šiaip ir šių dviejų operų 
spektakliai, kaip ir kiti buvusieji 
p?r 24 metus pastatymai, buvo 
pozityvus įnašas į mūsų kultū
rinių pasiekimų aruodą. Muziki
nį vertinimą duosime po trečio 
spektaklio. Tiktų čia išvardinti vi
sus choristus ir visus šokėjus, ku
rie atliko milžinišką įnašą. 

Svečių į spektaklius buvo at
vykę iš visos Amerikos, Iš Los 
Angeles visada atskrenda Rauli-
naiciai, žurn. J. Kojelis, poetas 

skanumynais; piausto, puošia lėkš
tes. Jei kam jos prireikia — ieš
kok virtuvėje. 

Neapsidirbtų valdyba, jei į pa 
galbą neateitų kitos narės. Šian
dien matome triūsiančias A. Šie 
nienę, S. Toliušienę, J. Ivašaus-
kienę, E. Trimakienę, Z. Adoma 
vičiūtę, A. Gudaitienę. Sunku 
priklausyti parengimų vadovės 
šeimai — Svajonė Kerelytė jau 

irgi čia nuo ankstaus ryto. Be 
jos i r dalis kumpių bei pyragų 
butų "pėsti neatėję" į Tautinius 
namus. O be Vilijos Kerelytės 
gražusis Velykų stalas nebūtų 
"įamžintas". Ačiū visoms po
nioms ir panelėms už pagalbą. 

Per greitai atskubėjo dvylikta 
valanda, be t buvom beveik pasi 
ruošusios. Atvykę svečiai h* 
viešnios gėrėjosi ne tik velykai
čiais, bet i r ant pianino stovin
čia didžiule rožių puokšte. Tai 
Kazės Kuraitytės dovana. Bal-
tic Blossoms žydėjo ir ant visų 
stalų. Ačiū Kazei! 

Pirmininkei M. Marcinkienei 
pasveikinus dalyvius (jų tarpe 
matėme i r gen konsule J . 
Daužvardienę) ir kun. A. Grauš 
liui atkalbėjus maldas ir pašven 
tinus stalą, svečiai buvo pakvies 
ti vaišintis. Dalyvavo apie 200 
svečių. Atrodo, jog šis Velykų 
paprotys Chicagoje jau "įsipilie-
tino". 

Lauksime kitų metų ir ki tų 
Velykų. Birutė Kožicienė 

LsPARDUOS DVIRAČIUS 

Policijos departamentas Evan 
stone gegužė 3 d 10 v. r . išpar 
duos apie 120 dviračių, kurių 
savininkai nesurasti. Gegužės 
10 d 10 v a i bus išpardavimas 
žiedų, apyrankių, laikrodžių. 
Gegužės 17 d 10 v. r. išparduos 
televizijos aparatus, rašomąsias 
mašinėles, pašliūžas, padangas, 
drabužius. Tai bus 1454 Elrn-
wood Ave., Evanston, HL 

JNETUKTLVGIEMS 
STUDENTAMS 

Chicagos arkivyskupija pa
skyrė 100,000 dol. neturtin
giems moksleiviams padėti. Ar
kivyskupijos moksleiviams rem 
ti fondas buvo įsteigtas 1967 m. 
ir nuo to laiko kasmet skiriama 
parama 400 — 600 moksleivių, 
lankančių aukšt. mokyklą, nes 
jiems patiems sunkiau lėšų už
sidirbti. 

PASKOLOS NAMAMS 

Trys Chicagos taupymo bend 
rovės, Peerless Federal, Cragin 
ir Chicago Federal, atpigino p a 
skolų palūkanas perkantiems 
namus. Galima gauti paskolas, 
mokant nuo 11 iki 16%%. 

HARVESTER STREIKAS 

International Harvester bend 
rovės streikas, užsitęsęs 5 s u 
puse mėnesio, eina prie pabai 
gos: sudaryta nauja sutartis, 
kurią dar turi patvirtinti dar
bininkai. Tada 35,000 tarnauto
jų galės grįžti į darbą. Sutart is 
yra trejiems metams. Kasmet 
atlyginimas keliamas 3 % i r 
kiekvienų metų ketvirtį bus a t 
lyginimas didinamas, jei pa
brangs pragyvenimas. 

TAISOMAS EDENS KELIAS 
Chicagos šiaurėje esantis 

Edens greitkelis nuo balandžio 
27 d. bus pagrindinai taisomas. 
Susidarys susisiekimo sunku
mų. 

KILS MOKESČIAI 
Chicagos miesto Finansų ko

mitetas pasisakė už naujus fi
nansinius pertvarkymus, kurie 
galės pareikalauti mokesčiais 
nuo nuosavybių 1980 m. 32 miL 
dol. daugiau. 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RŪŠIŲ STOGUS 

U i savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite 
ARVYDUI KTELAI 
TeL — 434-9655 

c.; P 

gūžės 3 d Šokiams gros 

Lineolne, Neb., mirė iranietis 
s tudentas Bijan Ashtianic. 26 
m. J i s buvo bandęs nusižudyti, 
bet mirė epileptiniame priepuo
lyje, p i rma d a r puolęs šeiminin
ką, kur i s jį kaltino, kodėl nesu
moka nuomos. Jo lavonas buvo 
lėktuvu gabenamas į Iraną. At
skraidinus į Chicagą, antradienį 

j apie 80 iraniečių studentų a tga -
Dar pautą 20 pap^ornu beno v i " ' a su lavonu į "otušės 

Evals Knofl orkestras, šalta, šil
ta vakarienė. Auka lū dol. as
meniui. Rezervacijoms skambin
ti 476-8417, (pr.; 

vietų TjPiAVai Lietuviams" 
ekskursijai į vakarų Europą. 
Praioma akub.ai registruotis 
pas American Travel Service 
Bureau, 9727 S. Western Ave., 
Chicago, AL 60643. TeL (312) 
238-9787. (ak.) 

ikštę. penkis kar tus apnešė 
aplink, melsdamiesi, nešdami 
vėliavas ir šaukdami prieš pre
zidentą. Policija demonstraciją 
nutraukė, lavonas buvo grąžin
tas į O'Hare ir Lufthanzos lėk
tuvu pasiųstas i Iraną. 

B. Brazdžionis, iš Clevelando Gy
vai, Sušinskai, J. Mikonis, iš Det
roito žurn. A Nakas ir dar dau
giau tiek iš Detroito, tiek iš ki
tų miestu žiūrovu, lyg liudrjan-
5'ų, kad meno meilei nėra nuo
tolių. 

Svečių tarpe buvo visų genera
cijų lietuviu, amerikiečiu ir kitu 
tautybių žmonių, kurie turėjo pro
gos pasidžiaugti mūsų operos ryž
tu. Trečiasis ir paskutinis spektak
lis ateinantį šeštadienį. 

P. Svilius 

AUTOMOBILIU 
SUGRIOVĖ NAMĄ 

Pro*. A. Augustinavi«en« Clerelande su Kultūros 
Bubliene ir kongreso atstove Mary Rose Oekar. 

Tarybos pirm. Ingrida 

Nuotr. VL BacdvUtaH 

Pastebėjusi, kad vairuotojas 
pravažiavo raudoną šviesą, po
licija ėmė jį vytis. Vairuotojas 
bandė pabėgti beveik 100 mylių 
greičiu. Jo automobilis trenkė į 
namą 2156 N. Central Park, 
Chicagoje. Namas griuvo, mirti 
nai užslėgdamas antrame aukš
te miegojusį 13 m. berniuką W. 
Alegre. Policija vairuotoją H. I. 
Piper, 20 m., areštavo, kaltinda
ma žmogžudyste, per greitu va
žiavimu ir vairavimu būnant jsi-
gėrus 

Pagerbkime mūsų 

MOTINAS 
įjungdami jas į 

šį specialų 

sv Mišių devindienį! 

MOTINOS DIENOS N0VENA — GEGUŽES 2 - 1 1 d.d. 
MARIJONU VIENUOLYNO KOPLYČIOJE 

8i novena, į Vilniau* Aušros Vartų StebukL Gailestingumo ir 
Nepaliaujamos Pagalbos tvi . Dievo Motiną Mariją, bus celebruo-
jama už mūsų motinaa. pamotea. uoaVea. močiutei ir Imonas, 
£yvaa ir mirusias. 

Reflddaaaa-a daditgumą «t motino* meilę ir pasiaukojimą, Jungta 
ią f i r . Mišių noveną. 

Motinos vardaa gyva/arimai 

Noveoai aukoju 
Vardaa. pavarde 

Marlaa Fatbera, «3M So. KITbourn Are., Chieago, O. •OOi 


