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Laiškas Lietuvos KP CK pirmajam sekretoriui 
P. Griškevičiui 

Tarybų Lietuvoje prieškarinės 
bibliotekos "pokario metais dau
giausia komunistų buvo sunaikin
tos, likusios knygos sukrautos į 
specfondus, į kuriuos patekti rei
kalingas specleidimas, kuris pa
prastai duodamas tik partijos pa
tikėtiniams, o iš užsienio gauti 
religinę literatūrą irgi neleidžia
ma. Taigi praktiškai Lietuvos ti
kintieji neturi jokios religinės li
teratūros. Lietuvoje yra daug ti
kinčiųjų šeimų, kurios neturi ne 
tik religinio turinio 'knygos, bet 
ir maldaknygės. 

"Išvystytoje socialistinėje vi
suomenėje ateistinio darbo apim-

klasėse dieninėse bendrojo lavini
mo mokyklose dirbo 19.694 mo
kytojai (Lietuvos TSR ekonomika 
ir kultūra, 1974, p. 329). O kiek 
yra kitų mokslu kvalifikuotų dar
buotojų? Ar šių didžiulę inteli
gentų armiją sudaro tik netikintys 
ir ateistai? Taip gaLvoti būtų la
bai naivu. Mes, kunigai, .puikiai 
žinome, kad daugiau kaip pusė 
jj yra tikintys.Jie tuokiasi, krikšti
ja savo vaikus, eina sakramentų 
slaptai. Jei kas mėgina savo tikėji
mą išpažinti viešai, šalinami iš 
darbo. Apie tai daug konkrečių 
faktų "pateikia" Lietuvos Katali
kų Bažnyčios kronika". 

Nežiūrint, kad Tarybų Sąjun-
ris dar labiau padidėjo, geriausios g o s Komunistų partija atvirai ko-
jo formos plačiai išpopuliarėjo. v o j a s u religija, tarybinėje spau-
Antai 1964 - 1965 m. ateizmui doje dažnai įrodinėjama, kad 
propaguoti naudotos paskaitos, 
teminiai vakarai, ateistiniai susi
rinkimai ir disputai, klausimų ir 
atsakymų vakarai, žodiniai žur
nalai, kinas ir teatras, vaizdinė 
agitacija, pilietinis civilinės būk
lės aktų rengimas ir daugelis ki
tų formų, išbandytų ankstesniais 
metais... Pastaruoju metu ateisti
nis auklėjimas vykdytas kiekvie
name kolektyve" (J. J., ten pat, 
p. 230). Taigi ateistai propaguoti 
bedievybei turi visas teises ir są
lygas, o tikintiesiems propaguoti 
tikėjimą draudžiama. Net už vai-

Lietuvoje klesti pilna sąžinės lais
vė ir religijos laivė. Filosofijos 
kandidatas Juozas Baužys rašo: 
"Vienas iš svarbiausių socialisti
nės demokratijos pranašumų yra 
tai, kad mūsų šalyje įgyvendinta 
sąžinės ir religijos laisvė. Tai 
garantuojama ir naujoje Konsti
tucijoje." "Tarybinė Konstitucija 
garantuoja religinių organizacijų 
veiklą, užtikrina tikintiesiems re
ligijos išpažinimo laisvę. Pasta
raisiais metais tarybinė vyriausy
bė priėmė nemaža naujų įstaty
minių aktų. Pavyzdžiui, relhri-

kų pamokymą poterių kunigai ' niams centrams ir susivieniji-
sodinami į kalėjimus: fcun. J. mams duota teisė įsigyti trans-
Zdebskis, kun. A- Šeškevičius, I| porto priemones, nuomotis, sta-
kun. P. Bubnys. \ tyti ir pirkti pastatus, gaminti 

Tikintieji, norėdami išsilaikyti I religinių kultų reikmenis ir kt-
savo postuose, priversti slėpti sa-1 Jįe turi teisę atidaryti bankuose 
vo tikėjimą. 1975 m. Lietuvoje į einamąsias sąskaitas, gaunamoms 
buvo 296 mokslų daktarai, 4536; lėšoms saugoti, leidžia spausdinti 
— mokslų kandidatai, 255 — j spaustuvėse įvairiausią religinę 
akademikai, nariai koresponden-į literatūrą" (mano pabraukta), 
tai, profesoriai, 1466 — docen- į "Tikėjimo laisvė, sąžinės laisvė 
tai, 656 — vyresnieji moksliniai į mūsuose įgyvendinta neformaliai, 
bendradarbiai (Lietuvos TSR e-i o iš esmės" ("Jaunimo gretos", 
konomika ir kultūra, Vilnius,! 1978, Nr. 1, p . 17). 
1977, p. 55) . 1974 m. spalio mėn. ' 
ii d- vien tik vyresnėse (IV - XI) (Bus daugiau) 

AFGANISTANO KRIZE 
JUNGINĖSE TAUTOSE 

Sovietai pasmerkė sankcijas Iranui 

Aukštos technikos 
prekių varžymas 

Kaip biznieriai stiprino agresorių 
VVashingtonas. — JAV vy

riausybė paskelbė trečiadienį, 
kad nutraukiamas aukštos tech
nologijos prekių pardavimas 
Sovietų Sąjungai, š i s naujas 
draudimas apima komputerių, 
naftos grąžtų, mašinų dalių 
pardavimą. 

Stebėtojai nurodo, kad aukš
tos technologijos prekyba jau ir 
anksčiau buvo apribojama. Pa
ryžiuje centrą turi organizacija 
"CoCom" (Co-ordinatig Commit-
tee for Multilateral Ehtports). 
Šiai organizacijai priklauso 15 

karų žvalgybos sluoksniuose. Jo 
studija sako, kad nuo 1970 me
tų laisvasis pasaulis davė So
vietų Sąjungai apie 50 bū. dol. 
vertės aukštosios technikos įren
gimų, kurių didelė dalis naudin
ga ir karinei pramonei. Sovie
tai savo elektronikos įrankius, 
naudojamus Varšuvos pakto ka
rinės vadovybės, pasigamino pa
gal IBM 360 ir 370 modelio 
kompiuterius, dabar jie vadina
mi Riyad I ir U. Savo moder
nias pabūklų vamzdžių gręžimo 
mašinas rusai pasisavino iš 

Irane vyksta rimtos kovos tarp ajatolos Khomeink) šalininkų ir jo priešų. Nuotraukoje ajatoios Shariat Madari rė
mėjai plėšo gatvėse Khomeinio portretus. Tabrize žuvo apie 30 žmonių, kai revoliucijos sargai ėmė šaudyti į de
monstraciją prieš Khomeinį. Sužeisti 123 žmonės. 

Kinija pažadėjo 
stiprinti Pakistaną 

Kinijos karininkai aplankys Ameriką 
Pekinas. — Kinijoje savo vi

zitą baigia JAV gynybos sekre
torius Harold Brown. Spaudos 
konferencijoje jis pripažino, kad 
su Kinijos vyriausybės vadais 
ir karinių reikalų ekspertais 
buvo daug kalbėta apie sovietu 
žygį Afganistane, svarstyta, 
kaip sustabdyti Maskvos eks
pansiją. Kinai priėmė sekreto
riaus pakvietimą atsiųsti Ameri
kon karinę delegaciją. Jai va-

Amerikos - Kimios karinės poli
tikos koordinavimo Azijoje. Spė
jama, kad Kinija sustiprins 
spaudimą Vietnamui. nes vis pa
sigirsta kinų vadų kalbos apie 
"antrąją pamoką" vietnamie
čiams. Spaudimas vystomas per 
Kambodiją, kur su "raudonųjų 
kmerų" vadovybe dar dirba ki
nų patarėjai ir karininkai. Di
dėja spaudimas ir Vietnamo do
minuojamam LaosuL Neseniai 

dovaus politbiuro narys, vice- i iš Laoso per Tailandiją j Kiniją 
premjeras ir komunistų parti- ; pabėgo žinomas komunistų val-
jos karinių reikalų komisijos džios Laose veikėjas, žinių 
pirrruninkas Geng Biao, 70 metų \ agentūros ir partijos laikraščio 
amžiaus. Vėliau Ameriką ap- |"Sieng Pasason" redaktorius. 
lankys ir Kinijos karo mokyklų | Kinija priima iš Laoso pabėgė-
viršininkų delegacija. 

Sekretorius Brown pabrėžė 
spaudai, kad Amerika neturi pla 

liūs i r organizuoja iš jų kovoto
jų grupes prieš Vietnamo re
miamą režimą. Kinijos žinia ir 

New Yorkas. — Jungtinių 
Tautų Saugumo taryba nutarė 
perkelti į Generalinę Asamblėją 
Sovietų Sąjungos invazijos Af
ganistane klausimą. Saugumo 
Taryboje sovietus smerkianti 
rezoliucija buvo vetuota. Meksi
kai ir Filipinams pasiūlius, šią 
rezoliuciją svarstys 152 narių 
asamblėja, š is prc>cedūrinis 
žingsnis buvo įrašytas į chartą 

mą pulti Afganistaną padarę: 
užsienio reikalų ministeris Gro-
myko, gynybos ministeris Usti-
novas ir partijos sekretorius Ki-
rilenko. Brežnevas pasakęs pre
zidentui Carteriui, kad sovietų 
daliniai bus iš Afganistano iš
vežti, kai jie atliks savo užda
vinį. 

Prasidėjus Amerikos spaudi
mui Sovietų Sąjungai, Tass 

nų parduoti Kinijai ginklų, o ki- pastangomis buvo suorganizuo-
nai jų ir neprašė. Tačiau padą- ta Laoso socialistų partija, 
ry ta pažanga pasitarimuose i Svarbiausias sekretoriaus H-
duoti Kinijai technologinių įren- Browno laimėjimas Kinijoje yra 
girnų, kurie gali būti panaudo- j nutarimas suteikti Pakistanui 
jami ir kariniams reikalams. į nemažą karinę paramą, mano i 
Amerika ir Kinija susitarė, kaip ! stebėtojai. Pakistanas su Kini- j 
remti Pakistaną, kuriam gresia ja visada turėjo neblogus san-
sovietų jėgos. Sutinkama, kad 
Pietvakarių Azijoje reikia sti
printi kitas valstybes. 

Pasitarimuose buvo kilę ir 
kiti klausimai, kaip Amerikos 
ginklų siuntimas Taivanui, 
Amerikos karo jėgos Korėjoje. 
Amerikos delegacija buvo nu
vesta ir į Pekino karo muziejų: 
kur buvo prisiminta netolima 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Libijos diktatorius Mua-
mmar Kadafi tpareiškė reporte
riams, kad jis sušvelnins savo po
litiką Amerikos atžvilgiu, nes pre
zidentas Carteris pažadėjo radi
kaliai pakeisti JAV politiką pa
lestiniečių atžvilgiu, jei jis bus 
perrinktas antram terminui. Bal
tieji Rūmai paneigė šį tvirtini
mą. 

—Buvęs ilgametis Amerikos 
darbininkų unijų federacijos va
das George Meany paguldytas li
goninėn Washingtone. 

— Valstybės departamentas 
pareiškė, kad Amerika viena vyk
dys ekonomines sankcijas Iranui, 
jei nebus paleisti kalinami ame
rikiečiai. Sankcijos Jungtinėse 

Tautose gaili nepraeiti dėl sovie
tų opozicijos. 

— Prezidentas parinko Julian 
Nava iš Los Angeles nauju am
basadoriumi Meksikoje. Tai bus 
pirmas ispanų kilmės diplomatas, 
jei senatas jį patvirtins. 

— Federalinė parama netur
tingiems seneliams, kad jie galė
tų apmokėti šildymo sąskaitas 
pasekia ir tuos, kurie nieko ne
šildo, o gyvena senelių namuo
se. Vyriausybės čekiai siekia iki 

i 250 dol. 
— Filipinų įprezidentas Mar-

valstybių, kurios tardavosi, ką! Austrijos Steyr GFM korpora-
galima sovietams parduoti ir cijos. Lengvuosius priešlėktu-
k o negalima. Prekybos eksper- vinius ginklus, kaip lėktuvų 
t a i sako, jog Amerika buvo vie-: karštį sekančias "Redeye" rake-
n a iš tų šalių, kurios visada ban-' tas rusai pagamino pagal Šve-
dydavo prastumti prekes, nors t di jos modelį. Maži kompiute-
kit i komiteto nariai protestuo- į riai, naudoti geologų žemės dre-
davo, kad tos prekės gali susti- bėjimų matavimui, sovietų buvo 
print i sovietų ka ro mašiną. | panaudoti raketų ir erdvėlaivių 
Šiuo metu komiteto sąrašuose [ vairavimui. Savo modernius 
y r a 150 prekių, o po Washing-
tono paskutinio nutarimo jis 
bus bandomas padidinti. 

Prancūzija, Japonija ir Vaka
r ų Vokietija dažnai gali ir su
t inka parduoti sovietams tų 

sprausnumus lėktuvų motorus 
sovietai pasisavino iš Lock
heed Corp. gaminto modelio 
RB-211, o t as modelis gavo lėšų 
iš JAV vyriausybės — 300 mil. 
dol. Dr. Costick nurodo šimtus 

reikmenų, kurių Amerika nepar- į kitų pavyzdžių, kaip Vakarų 
duoda. Japonija 1978 m. parda- j technika prisidėjo prie sovietų 
vė sovietams mašinų už 1 bil. į karinės mašinos stiprinimo. 

Amerika ir 
dar 1972 m. 

dol. Vak. Vokietija savo maši
nomis, chemikalų fabrikais, 
įrankiais sudaro 35 nuoš. sovie
tų aukštosios technologijos pir
kinių, 

Dr. Milės Costick, Strategi
nės Prekybos Inst i tuto Wa-
shingtone pirmininkas, yra auto
rius knygos, kuri nagrinėja Va
karų technologijos ir sovietų ka
rinės galybes ryšį. Ruošdamas 
savo studiją jis klausinėjo apie 
50 buvusių sovietų mokslinin
kų, tyrinėtojų, pramonės vadų, 
karininkų, saugumo milicijos, 
KGB šnipų, kurie pasitraukė į 
Vakarus. Jis rinko žinias ir Va-

tykius. 

Uostų unija 
paskelbė boikotą 

New Yorkas. — Amerikos 
uostų darbininkų unija (Inter
national Longshoremen's Asso-
ciation) paskelbė boikotą Sovie-

Sovietų Sąjunga 
pasirašė sutartį 

bendradarbiauti mokslo ir tech
nikos srityje. Iš Sovietų Sąjun
gos šiuo susitarimu buvo gauta 
tik tiek, kad 1975 m. įvyko ben
dra Sojuz-Apollo erdvėlaivių ke
lionė į erdvę, d Sovietų Sąjunga 
per tą laiką pirko daug įrengi
mų. Jau kalbama, kad sovietų 
sunkvežimiai, kuriais po Afga
nistaną važinėja kariuomenės 
daliniai, statyti Kama upės fab
rikuose, kuriuos įrengė Ame
rika. 

Daugumas sovietu 
kariu - azijatai 

Kabulas. — Korespondentai iš 
Afganistano praneša, kad Rau
donoji armija atsiuntė į Afga
nistaną dalinius iš sovietų Azi
jos respublikų. Kariniai eksper
tai Kabule nustatė, jog 40 nuoš. 

1956 m. Amerikai pasiūlius, nes agentūra paskelbė, kad Sovietų 
tuo metu Saugumo taryboje 
buvo užblokuoti keli ta rybos nu
tarimai. Britanija ir Prancū
zija vetavo Suezo kanalo puoli
mą pasmerkiančią rezoliuciją, o 
Sovietų Sąjunga vetavo tarybos 

Sąjunga vetuos Amerikos siūly
mą Saugumo Taryboje uždėti 
Iranui ekonomines sankcijas,' 
nes jos yra tik kišimasis į Irano 
reikalus. Sovietai nepakęs Ame
rikos diktavimo Iranui, sako 

pasmerkimą dėl Vengrijos sūki- agentūra 
Žinios iš Afganistano kalba 

apie sovietų kariuomenės didini
mą toje šalyje. 

limo malšinimo. Nors praeityje 
sovietai ne kartą ignoravo Ge
neralinės Asamblėjos rezoliuci
jas, tačiau sovietų žygio pa
smerkimas būtų diplomatinis, 
politinis smūgis Maskvai. 

Washingtone pasklido žinios, 
kad dėl Afganistano puolimo 
nekaltas Kosyginas nei Brežne
vas. Valstybės departamento į darbininkai atmetė 8 nuoš. algų 
"aukšto pareigūno" pareiški- j pakėlimo pasiūlymą. Jie reika-
mas spaudai sako. kad Brežne- į laujal7 nuoš. Tai pirmas val-
vaa ir Kosyginas susirgę, neda- j stybinis plieno streikas nuo 
lyvavę posėdy, kuriame nutari- 1926 m. 

— Prancūzų spauda skelbia, 
kad Irakas pirko dar 24 pran
cūzų Mirage lėktuvus už 300 
mil. dol. ir dabar jų turės 64. 

— Streikuoją britų plieno 

Sovietai pakeliui 
j Persijos įlanką 

Teheranas. — Vakarų, diplo
matiniai sluoksniai I rane mano. 
kad sovietų įžengimas į Afga
nistaną yra pasirengimas žygiui 
i Iraną. Sovietų ambasadorius 

praeitis ir abiejų valstybių tuo-1 Teherane Vladimiras Vinogra-
metiniai santykiai. Muziejuje į dovas buvo nuvykęs į Ouomą 
yra Amerikos U-2 šnipinėjimo j; pas ajatolą Khomeinį i r jį pa- jPJ / *.M 
lėktuvo liekanos ir P-21 Mus- informavo apie sovietų intenci-
tang lėktuvas, numuštas Kini- Į jas. Ajatola iki šiol d a r nepas-
joje. Užrašas prie lėktuvo sa- merkė Afganistano okupacijos. 
ko, kad tai Amerikos imperia- o už tai Sovietų Są-ga pažadėjo 
listų ir Chiang Kai Šėko reak- "ginti" Iraną nuo Amerikos, 
cionierių naudotas prieš Kinijos Į pirmas tos gynybos įrodymas, 
liaudį lėktuvas. į— sovietai neleis JT Saugumo 

Sovietų spauda, rašydama, tarybai paskelbti I ranui ekono-
apie sekretoriaus Brown vizitą j rninių sankcijų, bet tą rezoliuci-
Kinijoje, komentuoja, kad Wa- ją vetuos. 
shingtonas negali laimėti savo | Jei Irane atsirastų chaosas, 
pradėto žaidimo. Bandymas pa- \ sovietai gali būti pakviesti "gin-
naudoti Kinijos neapykantą So- \ ti revoliucijos" nuo jos priešų, 
vietų Sąjungai ir tuo sudaryti Į Sovietų Sąjungos siena su I ra-
spaudimą sovietams yra trum-! nu, užėmus Afganistaną, y r a 
paregiškas, rašo "Izvestija".: daugiau 1.000 mylių ilgumo. So-
Kalbos apie Pakistano stiprini- j vietų propaganda j au pradėjo 
mą gauna visai kitą charakterį, aiškinti, kokia svarbi musulmo-
kai atsimenamas faktas, kad ' nų draugė yra Sovietų Sąjunga, 
Pakistanui niekas negrasina, ra- o musulmonų priešai — Ameri-
šo sovietų laikraštis. : kos imperializmas globojąs ira-

Pekino korespondentai rašo,; niečių žudytoją ir skriaudėją — 
kad Brown vizitas prisidės prie šachą. 

cos ne tfk paleido savo opozici- ^ ^ M _ Tadžikista-
vadą, buvusi senatorių Benig- , * ^ į J = • • „„v™™- I ~ * 8 \i f T^wB B / , on ]OS 

no Aquino iš kalėjimo, bet ir pa
siūlė jam pareigas naujai sukur
toje „vadų taryboje". 

— Trečiadienį priesaiką davė 
ir pareigas pradėjo naujas pre
kybos sekretorius Philip Kllutz-
nick, 72 metų čikagietis. Jis ži
nomas kaip žydų organizacijų vei
kėjas. 

— Nedidelė JAV ūkininkų gru-
(Ameriean Agriculture 

Movement) planuoja Washing-
tone demonstraciją, protestuo
jant prieš javų pardavimo sovie
tams apribojimą. Ūkininkai kvie
čiami važiuoti traktoriais į sosti
nę vasario 16 d-

— Netoli San Clemente, Kali-

bus iškraunami nei pakrauna
mi, š i unija apima uostų dar
bininkus Atlanto vandenyno ir 
Meksikos įlankos uostuose. Ki
ta uostų unija Ramiajame van- j 
denyne paskelbė San Franciscoj 

no, 25 nuoš. iš Uzbekistano, 20 
nuoš. iš Turkestano ir tik 10 
nuoš. iš Europos respublikų. 
Daug sovietų kareivių susikal
ba su vietiniais afganais. 

Afganistane nėra vieningos 
mieste, kad unija nutarė užsie-! sukilėlių vadovybės ir todėl, kad 
nio politiką palikti prezidentui. ; jįg susideda iš daugiau kaip 20 
Sacramento uostas buvo uždary- tautų, priklausančių įvairioms 
tas , nes radijo stotis gavo žinią, kalbinėms grupėms. Vakarinė-
kad uosto darbininkai planuoja \ ge įr šiaurės rytinėse provincijo-
susprogdinti sovietų laivą "Ni- j se gyvena tadžikai (apie 3.2 
kolai Karamzin". I mil.), uzbekai (1.5 mil.), turk-

Phoenix, Arizonoj suvažiavę j m e n a i (300,000). 
ūkininkų organizacijos (Ameri-į Korespondentai mano, kad so-

fornijoj, pasienio policija suėmė 

can Farm Bureau Federation) 
atstovai priėmė rezoliuciją, ku
ri 3.2 mil. narių vardu ragina 

d vyriausybę nutraukt i su Sovie-

vietų karinė vadovybė nepasiti
ki afganų kareiviais, kurių daug 
dezertyravo. Vienoje rusų sto
vykloje pabūklų ir tankų gink-

35 meksikiečius, kurie darė biznį', N Sąjunga visus kultūrinius i r Į W buvo atsukti į greta buvu-
gabendam: per sieną nelegalius 
imigrantus. 

Užbaigta Turkijos 
bazių sutartis 

Ankara, — Amerika ir Turki
ja susi tarė pratęsti Amerikos 
karinių bazių Turkijoje sutartį . 
Bazės šiuo metu veikia pagal 
laikiną susitarimą. Sakoma, kad 
Turkija pareikalavo penkeriems 
metams 2.5 mil. dol. JAV dele
gacija su valstybės departamen-

ekonominius ryšius, į ka i t an t ir 
Maskvos Olimpinių žaidimų boi-
kotavimą. 

to patarėju Mat thew Nimetz ir 
gynybos departamento pasekre-
torium James Siena sutiko. 
Manoma, kad įvykiai Irane ir 
Afganistane paskatino amerikie 
čius sutikti su turkų sąlygomis. 
Sutartis liečia penkias bazes, 
dvi jų skirtos žvalgybos tiks
lams, kitos y ra karo aviacijos 
ir laivyno reikalams. 

šias afganų kareivines, kur ka
reiviai — be ginklų. 

KALENDORIUS 

Sausio 11d.: Higinas, Hono-
rata, Audris, Gintė. 

Sausio 12 d.: Modestas, Tatja
na, Vaigėdas, Gidą. 

Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:39. 

ORAS 
Debesuota, vėjuota, ga4i lyti, 

temperatūra dieną 40 L, naktį 30 
laipsnių. 



DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. sausio mėn. 11 d. 

Red. Vytautas Grvbauskas. 4144 So. Maplewood, CMcago, EL 606S2 
Telefonas namuose 847-1729, da-be 269-7557 

Tikras ir pilnas graikų rašytojo Juvenalio posa
kis, kurį mes netiksliai mėgstame žymėti, yra toks: 
"Orandum ut sit mens sana in corpore sano". Reiškia: 
"Reikia melstis ir stengtis, kad sveikame kūne būtų ir 
sveika siela". 

SPORTO KLUBŲ ŽINIAI 

Pereitam ŠALFAS s-gos suva-
živimui nutarus nebesiųsti vyrų 
krepšinio rinktinės į Australi
ją, buvo priimtas PLB valdy
bos nario sporto reikalams Z. 

SUSIRINKIMAS 

klininkės turėjo žaisti dvejas j 
rungtynes, bet "Harrison Hots" I 
komandos narės nepasirodė. 
Tai tiktai reikėjo joms žaisti 
prieš "Ackerman" komanda. 
Ši komanda pasirodė labai silp
na ir "Neries" tinklininkės grei
tai jas nugalėjo. 

Mergaitės gruodžio 19 d. su
tiko dar kartą stipresnę ko
mandą, "A. L Angels", bet "Ne
ries" tinklininkės įveikė prieši
ninkes. 

Po trumpos pertraukos (iki 
sausio 2 d.) "Neries" merginos 
vėl pradėjo žaisti. Jos nugalėjo 
•'Oakley" tinklininkės. Šitas 
žaidimas pasirodė sunkiausias, 
bet vis dėlto "Neris" iškovojo 
pergalę! 

"Neries" vyresnės tinklinin-

Iš sporto istorijos. LFLS ir estų Kalevo rungtynės 1925 m. gegužės 5 d. 
Kaune. Laimėjo Kalevas 3:2. 

tiktų katastrofa. Ir pilna to žo-
džic prasme, nes didesnė dalis 

mėjų metinis susirinkimas klu
bo patalpose, 2614 West 69 St. 

Žiupsnio pasiūlymas organizuoti j Bus pranešimai apie klubo veik-
sportinę išvyką j 1980 m. Aus 
tralijos Lietuvių dienas, tačiau 
tik su jaunesniais sportininkais. 
Ir turbūt su berniukų krepšinio 
ir tinklinio bei mergaičių tink
linio komandomis, viso apie 20 
sportininkų, gimusių 1960 m. ir 
jaunesnių. 

Norint per daug neapsunkinti 
išvykos rengėjų finansiškai, gal
vojama sudaryti komandą iš 
sąjungos narių, kurie galėtų ap
mokėti apie pusę kelionės išlai
dų (500 dol.). Visi suintere
suoti šiuo pasiūlymu, turi tuč 
tuojau pranešti centro valdy-

Šį sekmadienį, sausio 13 d.,. 
2 vai. p . p., kviečiamas Lituani- Į k ė s Y1"3- C u r i e P a r k ° pirmeny- į gyventojų yra vienaip ar kitaip 
cos futbolo klubo narių ir re- 1 b i u favoritės, šią komandą ats- * — ««- i « k « - * s * ™ 

' tovauja Aida Plienytė, Mary 
Oskieliūnaitė, Ramoną Rapšytė, 
Donna IX»mininkaitė, Laima 
šulaitytė, Sue Shelbeski, Rasa 
Veselkaitė ir Rūta Končiūtė. 

Uaunesnės "Neries" tinklinin
kės šiuo metu žaidžia Mt. Green-
vvood Parko mergaičių lygoje. 
(Fresh-Soph division). 

Ligi šiol "Neries" jaunesnėm 
bas rengia i r praveda Žaibo I mergaitėm gerai sekasi. Jos | nei ideologijai ar net propagan-

Prisideda ir | t i k t a i ^eną kartą suklupo prieš Į dai i š re ikš t i . . . 
labai stiprią komandą "Ri- Tačiau Lake Placid bėdos 
chards". Bet visas kitas rung-j prasidėjo jau anksčiau. Pir-
tynes laimėjo — prieš "Concan- į miausiai, žiema jau įpusėjo, o 

lą ir planus ateičiai. 
BL\THLONO VARŽYBOS 

Varžybos įvyks sausio 27 d. 
30 mylių nuo Clevelando, prie 
Geneva miestelio, ORCO Sports-
men Association rajone. Varžy 

įsijungę. Tą labiausiai žino 
Amerikos olimpinio komiteto 
pirmininkas ir todėl jis labai 
priešinasi prezidento grasini
mui, aiškindamas, kad olimpi
niame sąjūdyje politikai netu
rėtų būti vietos. Pilnai su juo 
sutinkant, nesuprantama, kodėl 
ji anksčiau nematė ir nereaga
vo, kai kiti kraštai naudojo 
olimpinius žaidimus savo politi-

slidininkų klubas, 
padeda ORCO, Cieveland Ski, 
Lake Er ie Marksmen klubai. 
Varžybos atviros visiems lietu
viams ir vietiniams ilgų distan
cijų slidininkams. Varžybų 
vientisinėje eigoje įvyks 2-jų 
kilometrų bėgimas slidėmis ir 

sniego dar nėra! Planas viską 
perkelti į Coloradą greit atpuolė 
dėl įvairiausių priežasčių, i r be
liko tik melstis . . . 

bos p-kui Pr. Berneckui, 32 Ri- I 5-ki šūviai iš 50 metrų atstu-
vercrest Rd., Toronto, Ont. ; mo gulsčiom; 2-jų kilometrų 
M6S 4H3, Canada. Ten pat, o ; išbėgimas ir 5-ki šūviai klupš-
taop pat ir pas V. V. Sp. Ap. j čiom, 2-jų kilometrų bėgimas ir 
vadovą Z. Žiupsnį, tel. 312 — 5-ki šūviai stačiom ir IV2 kilo-
776-6412, galima gauti daugiau metro bėgimas. Varžybos vyks 
informacijos. ; vyrų, moterų, jaunių ir mergai-

Centro valdybos vardu i čių klasėse. 
Z. Žiupsnys, Smulkesnių žinių teirautis 

Vid. Vak. sp. ap. vadovas, pas Cytenį Čiurlionį, 19755 Up-
| per Terrace, Cieveland, Ohio 

nons" ir "Demons". 
Šią komandą sudaro: Rita 

Bartuškaitė, Donna Krygerytė, 
Liana Vaičiulytė, Rasa Plioply-
tė, Žiba Lietuvininkaitė. Julie 
Valaitytė ir Rūta Grigolaitė. go lietus nekrenta, o tik laša ir 

"Neries" berniukų tinklinio t ik kai kuriems. Ne vienas ti-
komanda dabar kolkas nežai- kėjosi padarytį fantastiškas su-
džia, tiktai du tinklininkai rim- m a s > išnuomojant namus, bu
ta i žaidžia lygoje. Tai Ritas t u s a r n e t kambarius. J au vien 
Žiupsnys ir Kastytis Degutis, 3300 žurnalistų atrodė bus auk-
kurie žaidžia Wheaton lygoje. s o kasyklos. Bent pradžioje, 

"Neries" tinklininkai t r e n i - i k a į viena televizijos bendrovė 
ruojasi šeštadieniais Marąuet- Į s u r n o k ė j o už vieną namą vienam 

OLIMPINIS KUMPELIS 
— Pasaulio Olimpinio ko

miteto solidarumo komisija nu
ta rė duoti 7,500 dol. kiekvieno 
krašto olimpiniam komitetui, 
kurie t ik kreipsis į ją prašyda
mas paramos sportininkų kelio, 
nes išlaidoms į Maskvą. 

— Olimpinio komiteto gene
ralinis sekretor ius neseniai gavo 
pranešimą, kad Afrikoje įsteig
t a visų Afrikos kraštų olimpi
nių komitetų sąjunga. Sudano, 
Senegali, Kenijos ir Nigerijos 
atstovai išrinkti suredaguoti 
šiai sąjungai statutą. 

— Visoje Sov. Sąjungoje ant 
didesnių pastatų, stulpų, sienų 
ir virš gatvių didžiuliai plaka
ta i skelbia Maskvos olimpiadą, 
o tuo pačiu ir Maskvos įnašą 
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• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- į vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. ! nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 

1 anksto susitarus Redakcija už 
• Redakcija dirba kasdien j s k e l b i m ų t u r inj neatsako. Skel-
8:30 — 4:00, šeštadieniais j b i kainos prisiunčiamos gavus 
8 : 3 0 - 1 2 : 0 °- j prašymą. 

FUTBOLAS 

S A U S PIRMENYBES 

Sausio 20 d., sekmadienį, 
prasidės Chicagos futbolo — 
soccer pirmenybės salėje. Jose 
dalyvaus 20 komandų, suskirs-

44117. Telef. 

TINKLINIS 
(216) 481-1525. 

P A S CHICAGOS NERIES 
TINKIJNINKES 

"Neries" klubo vyresnės tin
klininkės šiuo metu žaidžia Cu-

tytų j dvi divizijas — major ir I rie Parko moterų lygoje. Ligi 
pirmą. Suskirstymas į divizijas; šiol joms labai gerai sekasi, 
nieko bendro neturi su lauko Lapkričio 28 d. Neries tinkli-
pirmenybių suskirstymu, nes ninkės Curie sporto salėje žaidė 
čia yra visai atskiras "biznis", pirmas rungtynes 
2odis "biznis" visai tinka, tik Giudos". 
gaila, kad ne dalyvaujančioms 
komandoms. Dalyvaujančioms 
komandoms salės pirmenybės 

prieš "Di 
To vakaro rungtynės 

te Parko "Field Houso" salėje 
(nuo 3 vai. p. p. iki 5 vai. p.p.). 
Komandų treneris Z. Žiupsnys. 

L. Šulaitytė 

STALO TENISAS 
Glorija Nešukaitytė puikiai 

sužaidė Ontario stalo teniso 
turnyre, laimėdama pirmą vietą. 

; Max Marenko atminimui su-
: ruoštame turnyre ji laimi miš-
\ rias dvejeto varžybas su Joe 
HEng. V :liau atstovauja Kana
dą rungtynėse prieš Ameriką, 
kurias, deja, pralaimi net 0—3. 

vasario mėnesiui 55.000 dol., kai 
mažos krautuvės pagrindinėje 
gatvėje greit išsinuomavo po 
25.000 net iki 65,000 dolerių. 
Ir visa tai, po to, kai buvo 
griežtai perspėta nekelti jokių 
kainų daugiau, kaip 20 proc. 
Visa tai pasibaigė, aprimo! 
Daug butų dar liko ir prašoma 
'tik" 7200 dol. už namą a r 200 

dol. už dieną gyvenamam auto
buse (trailer). Bet ir šioms že 
moms 

pasaulio taikai . Olimpinio sim-
Antra! daugelio'tikėtasis auk-| b o l i o ° meškiuko Miiškos, ir įvai-

nausiose formose, pirkimas 
prasidėjo nepaprastu užside
gimu. 

Tačiau nepaisant pasiruošimo 
įkarščio, nepaisant, kad sporti
niai įrengimai atrodo puikiai, 
nepaisant, kad patys sportinin
kai bus priimti be priekaištų, 
turistų laukia visokiausios pro
blemos ir nedaug džiaugsmo. 
Tai žodžiai vieno prancūzo žur
nalisto, kurs dar tvirtina, kad 
Maskvoje bus 300,000 turistų. 

j O jiems vietų, įskaitant moks-
į leivių ir studentų bendrabučius, 
bus tik 150,000. Jau esame ra
šę, kad olimpiados metu visi 
moksleiviai ir studentai turės iš 
Maskvos išsikraustyti. Pas pri
vačius žmones, kaip tai y ra po-

I puliaru Lake Placid ar buvo 
kainoms nebepritraukiant ! Monrealyje pnsiklausti nei 

klijentu, jau siūloma priedui bi- K a * b o s negali butt. Taip pa t nu-
uetai Į varžybas. 

mas t ik tose zonose. Taip pat 
labai visus baugina ir aerodro
mų formalumai, ypač reikalavi
mai viską deklaruoti. Neatro
do, kad ir naujame aerodrome 
tuo atžvilgiu padėtis bus ge
resnė. 

Sumoje darosi gana aišku, 
kad Sovietų valdžiai užsienie
čiai svečiai yra antraeilis reika
las, jau nekalbant apie savus 
žmones. 

— Spaudos konferencijoje 
Maskvos olimpinio komiteto 
pirmininkas S. Pavlov pareiškė, 
kad jau 123 kraštai užsiregis
travo Maskvos olimpiadai. Jis 
pranešė, kad 180 S. Sąjungos 

sportininkų dalyvaus žiemos 
olimpiadoje Lake Placid, J A V , 
miestelyje, o lygiai 500 da lyvaus 
Maskvoje. Pabaigai j i s pr idūrė , 
kad Maskvos olimpiada p a d ė s 
diegti geroos valios san tyk ius 
t a rp tautų ir st iprinti taiką!... 

— Komentarai čia nereikalin
gi. Norisi pridėto, k a d politi
ka olimpiniuose žaidimuose j a u 
nuo senų laikų vaidina didelį 
vaidmenį. Tačiau v isada vienaip 
ar kitaip, kad ji s u mažomis 
aukomis, viskas prae idavo be 
didesnių sutrikimų. J u k gera i 
atsimename Hitlerio olimpiadą 
Berlyne, juk po Vengri jos užė-

(Nukelta j 5 pusi. j 

I matoma griežta tvarka laisva-

prieš "Di Giudos" buvo galima 1 , . . . . • ;e, 
F P r i e š i - ^ T u o t a rP u> k a i P 8 1 ^ 1 ^ 8 m e t a i S 

" ' tokios pat rungtynės buvo lai-
sakyti tik formalumas, m e s i - Į 
ninkės buvo žemesnės klasės ir 

jau st ipresnis vienetas "Court 
Tes ters" atstovės. Prieš j a s 
reikėjo gerokai susikaupti, no
rint išplėšti alimėjimą. 

Gruodžio 12 d. "Neries" tin-

— praktiškas šuolis išeiti " a n t ; prieš jas laimėti vargo nebuvo. 
welfare", nes pusvalandžio ' Gruodžio 5 d. "Neries" laukė 
rungtynių laikas salėje koman-; 
dai kaštuoja daugiau kaip 100 
dolerių ir tokių brangių rung
tynių reikia sužaisti devynerias. 
Niekas, žinoma, neverčia daly
vauti, nes norinčių klubų yra į 
daugiau, negu vietų. Būti pa
kviestu laikoma privilegija. At
sisakius dalyvauti tose varžybo
se, žaidėjai nejaustų pareigos 
lankyti treniruotes žiemos metu. 
Penkių - šešių mėnesių pertrau
ka jauniems vyrams pasidarytų 
per ilga ir jie surambėtų, kaip 
drambliai ligi pavasario sezono. 

Jau kuris laikas, kai Lituani-
cos komandų žaidėjai intensy
viai treniruojasi McKinley par
ko salėje — Fieldhouse, Per-
shing Rd. prie Western A ve.. 
antradienio ir ketvirtadienio va
karais 6—7 vai. 

Rungtynės vyks Chicago Ar-
mory salėje. 235 Eas t Chicago 
A ve Bus žaidžiama sekmadie
niais ir penktadienio vakarais. 
Sekmadienį prasidės 1 vai. p. p.. 
penktadienį — 6 vai. vak. Bus 
po penkerias rungtynes kiek
vienos divizijos. 

pirmoje divizijoje dalyvauja: 
Lituanica, Eagles, Maroons. 
vVinged Bull. Blue stars, Olym-
pic. Roosters, Royai Wawel. 
Tanners ir United p-'-bs. 

Rurigtynėms bilietai iš anksto [ 
gaunami Lituanicos klube. 2614 ! 
West 69 St., po 4 vai. vakaro, 
labai sumažintomis kainomis, j 
Kviečiame juos ir įsigyti čia ir ' 

; me judėjime. Bus 6 stadijonų 
Paskutinėmis žiniomis jau ; zonos ir bus leidžiamas judėji-

galima gauti visą namą už 1000 į 
dol., ir, atrodo, kad paskutinė-; ——.- . .—•——.—.—.—•——.. 
mis dienomis viskas priartės 
prie normalesnių kainų, net at-

mėtos. 
Ir pagaliau šio mėnesio gale 

Glorija išvyksta į Angliją. Ten 
dalyvaus visoje eilėje turnyrų ir I siras vietų viešbučiuose ir mo-
bandys pasitobulinti. Anglijoje 
ji žada išbūti 6 savaites. 

S O P H \ E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA 

tuo 
gus. 

paremti žaidėjų pastan-
j . J . ; 

teiiuose 
T . • , . , • / ! • i Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
Ir bus gana tokių (kaip vieno ; ^ , l t l i r „Į , perduodama nuo 4 vai. 

Flora Nešukaitytė atstovavo1 gero pažįstamo), kurie buvo pri- • p p . JĮŪ 4 :3O vai. p.p. per tą pačią 
; Kanados moterų B klasės ko- j versti išsinuomoti kambarius : stotį, šeštadieniais ir sekmadieniais 
j mandą, kuri dalyvavo varžybose į Montreaiyje. kasdien važinės j į nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
' Detroite ir laimėjo pirmą vietą, j Lake Placid su autobusu ir su- j Telef. 434-2413 
i Flora ir jos sesutė Glorija ats-! mokėjo oficialia kaina už bilie- \ !*90 AM 
; tovauja Toronto Vyčio klubą. | tus kai kurioms varžyboms net I 7159 S. MAPLEWOOD A. VE. 
; Daiva Koperskytė iš Hamilto-! po 80 dolerių. CHICAGO, ILL. 60629 
i no Kovo taip pa t dalyvavo On-
j tario stalo teniso pirmenybėse 

ir laimėjo pirmą vietą žemiau 
15 metų amžiaus klasėje, baig
mėje nugalėdama savo draugę 
R. Raguckaitę 21—17, 12—21, 
21—17. 

Ramoną Raguckaitė taip pat 
iš Hamiltono Kovo atsirevan. I 
šuoja Koperskytei Max Marinko 
turnyre, laimėdama tą pačią 
klasę 21—13 ir 21—18. Ramo
ną šiame turnyre žaidžia ir mo-
Urą B klasėje ir finale įveikia ! 
S. Tomkins 21—19 ir 21—17.! 
Ji taip pat dalyvavo ir Ontario žJiiiiiiiiiiiMiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill: 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street Tel. 776-4363 

J.&J.PHARMACY 
Nfelstat, vftamMal Importuoti kvepalą!, gydomo* žoHJ» Ir t t 

Valiuojamo* k&tfa, ramentai Ir kt., pirkti ar nuomoti; 
Nemokamai supakuojame dovanaa 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

Plaukikė Lina Kačiusyte 

pirmenybių moterų B klasėje ir 
laimėjo pirmą vietą, nugalėda
ma finale Renetą Crhak 22—20 
ir 21—4. 

ŽIEMOS OLIMPIADOS 
BĖDOS 

Lake Placid 

Šias eilutes berašant (pereitą 
pirmadienį), Saudi Arabija jau 
oficialiai buvo pasitraukusi iš 
198/0 metų olimpiados. Tuo tar
pu Amerika tik grasino pasi
traukimu! 

Jei šis grasinimas virstų ti
krove, Lake Placid miestelį is-

I GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA 

J SOL. DANOS STANKAITYTĖS 
I (Įdainuota lietuviškai) 

Į O P E R Ų A R I J O S 
E Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru. = 

•E Dirigentas Alvydas Vasai t is 2 

1 GRAŽINA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA, | 
1 CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS. | 

E Kaina su persiuntimu $10.75. Užsakymus siųsti: E 
E DRAUGAS, 451c W. 6Srd St., Chicago. IU. 60629. 1 
I DI. gyventojai dar prideda 60 et. valstijos mokesčio. E 

' ?iiiiiiiiiinuiiiii!iĮiiii!iiiiiiiiifiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiaii]iiiiiiiiiJiiiiiiiiiifififiiiiiiinf« 

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

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tef. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

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

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

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

DR. E. DECKYS 
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DR. K. A. JUČAS 
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KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 
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DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
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tilteliuose ir plokštelėse. 
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1443 So. 50th Ave., Cicero 
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treč. Šešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
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3925 VVest 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 CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
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Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p. 
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Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 
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4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
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0PT0M ET RISTAS 
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"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 

T e l . - G R 6-0617 
6958 S. Taiman Ave. 

Ofiso tel HE 4-2123. namu GI 8-6195 

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

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

Ofs tel 586-3166: namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

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

2 -7 ) šeštadieniais pagal susitarimą 



Apie Kremliaus tironii m 
LIUDIJA SOSTAKOVIČIAUS 

ATSIMINIMAI 
Paskutiniu metu Lietuvos spau

da net turėjo iš "Pravdos" persis
pausdinti straipsnį "J. Stalino gi
mimo 100-osioms metinėms". Teko 
pagarbinti tironą, kuris išžudė tūks
tančius lietuvių, kuris išvežė Sibi
ran šimtus tūkstančių mūsų geriau
sių žmonių. 

Vis dėlto išdrįstame dabar kai ką 
pakartoti, ką išeiviai jau seniai skel
bė: "Stalino liaupsinimas apsvai
gino jam galvą". Taip pat dabar par
tijos ir Brežnevo liaupsinimas 
apsvaigina Kremliaus tironų gal
vas. Primenama, kad Stalinas "ti
kėjo savo neklaidingumu". O dabar 
partija tiki savo neklaidingumu, 
nors valdydama policine prievarta. 
Buvo "daromi dideli tatybinio tei
sėtumo pažeidimai ir vykdomos ma
sinės represijos", bet tas pats tęsia
ma ir dabar Gajauskas, Petkus, 
Sadūnaitė ne vieninteliai dabar yra 
vergų darbų stovyklose. Bandoma 
teisintis, kad "partija po Stalino mir
ties pasmerkė jo padarytus teisėtu
mo pažeidimus, grubius piktnau-
d ž i o j i m u s " . T i e t e i s ė t u m o 
pažeidimai tebevykdomi ne tik prieš 
atskirus asmenis, bet ir prieš ištisas 
tautas, laikomas kolonialinėje ver
gijoje. Tą vergiją plečia net ir dabar, 
ką ryškiai liudija Afganistano liki
mas. 

Kremliaus tironiją smerkia ne tik jų 
pavergtų tautų atstovai, bet ir patys 
tauresni rusų žmonės. Neseniai Har-
per & Row leidykla išspausdino 
kompozitoriaus Šoštakovičiaus at
siminimus: 'Testimony. The Me-
moirs of Dmitri Shostakovich". 
Šiam pirmaujančiam kompozitoriui 
pasakojant, atsiminimus surašė 
Solomon Volkov ir paskelbė tik da
bar, kai jau autorius miręs ir nebėra 
jam pavojaus pasakyti atvirą žodį. 
Atsiminimai platūs, 289 puslapių. 
Čia atskleidžiama, kaip daugeliu at-
vejirŠostakovičiui buvo įbrukamas į 

"" rankas koks tekstas, partijos įsaky
mu parašytas, o jį kompozitorius 
turėjo perteikti kaip savo. Taip 
"Literaturnaja Gazeta" išspaus
dino tariamą Stalino liaupsinimą 
Šoštakovičiaus vardu. Kaip dauge
lis kitų ano meto žmonių. Šostakovi-
čius turėjo paruošęs lagaminėlį 
tremčiai. Čekistai paprastai ateida
vo naktį, ir kompozitorius dažnai a-
kių nesumerkęs gulėdavo Maudyda
masis, ar jau neoradės belstis. Toks 
buvo teroras. 

Savo atsiminimuose Šostakovi-
čius Stalino adresu išsireiškia, kad 
tai buvo sadistas, kuris atrasdavo 
sekėjų iš savo partijos. Šostakovi-
čius atskleidžia, kaip net talentin
gieji žmonės, kaip komp. Prokofje
vas , buvo žeminami, neišleidžiami 
užsienin. Jo operos ir baletai nebu
vo statomi ir "kiekvienas raštinin
kas galėjo jam duoti įsakymus". 

Šostakovičius pabrėžia, kaip už re
liginius įsitikinimus turi nukentėti 
žmonės, pvz. ypač gabi pianistė 
Judina buvo išmesta iš Leningrado 
konservatorijos profesorių tarpo, 
nes išaiškėjo, kad ji buvo tikinti. 
Apie sovietinius areštus randame: 
"žonės tose dienose pradingdavo jo
kio oficialaus žodžio apie jų likimą... 
Dažnai areštuotųjų likimas pasilik
davo nežinomas daugelį metų, net 
nepatiriant jų tikros mirties datos". 

Buvo uždrausta scenoje parodyti 
"Hamletą" ar "Makbetą" — Šek
spyro minimi kruvini darbai galėjo 
sudaryti nemalonias užuominas 
Kremliaus tironų adresu. Žmonės 
buvo žudomi, primetant kaltę chu
liganams. Šostakovičius liudija apie 
partiečiams skirtas specialias krau

tuves Sovietų Sąjungoje. Ne
gaunantieji norimo maisto turėjo ty
lėti, nes prasitarę galėjo būti 
uždaryti už grotų už "šmeižtų sklei

dimą". Šostakovičius liudija apie to
kį terorą Sovietų Sąjungoje, kad sa
vo bute piliečiai bijojo atviriau 
kalbėti. Kartais jie tik prausykloje 
paleidę vandenį pilnu garsu galėjo 
drįsti ką atviriau pasakyti. "Sta
linas puldavo žmogų pasalomis, 
kaip banditas", skelbia Šostako
vičius. 

Šostakovičius buvo toks pirmau
jantis kompozitorius, kad jį buvo pa
kvietę į konkursą sukurti Sovietų Są
jungos himno melodiją, o vis dėlto jis 
galėjo nusiskųsti, kad jis buvo, kaip 
valstybės kriminalistas, nuolat ste
bimas, nuolat įtariamas. Kurį nors 
pilietį apskelbus liaudies priešu, kiti 
suterorizuoti stengėsi nutraukti ry
šius, kad nebūtų patys apkaltinti. 
Šlykštėdamasis, kaip Kremliaus ti
ronas sprendė meno klausimus, nie
ko apie juos nenusimanydamas, 
Šostakovičius kalba: "Tironai nori 
rodytis meno globėjais. Tai žinomas 
faktas. Bet tironai nieko apie meną 
nenusimano, nes tironas yra iš
krypėlis, ir tai dėl daugelio priežas
čių. Tironas veržiasi į valdžią per 
žmonių lavonus". Šostakovičius 
nesibaido net ir skerdiko vardo tiro
nui. 

Jis paęęsakoja, kaip, pasirašius 
Molotovo — Ribbentropo paktą, 
buvo iš užsienio reikalų ministerio 
vietos atleistas žydas Litvinovas, 
kaip išnyko Maskvos spaudoje prie
kaištai naciams, kaip Maskva Hitle
riui išdavė keletą šimtų vokiečių 
antifašistų ir Vokietijos žydų, kurie 
ieškojo prieglaudos Sovietų Sąjun
goje. Vienas Maskvos filmų kūrėjas 
kartą buvo susukęs dokumentinį ka
ro filmą ir neįvedęs į ekraną Stalino. 
Slaptosios policijos vadas jam su
šuko: "Tu negalėjai paskirti dešim
ties metrų mūsų vadui? Tu mirsi 
kaip šuo!" Vis dėlto kažkokiu ste
buklu tas filmuoto jas Dovženko tą 
kartą išliko gyvas. Pats Šostakovi
čius, matydamas, kiek daug jo arti
mųjų likvidavo bolševikai, nuolat tu-
rėjo p e r g y v e n t i g r ė s m ę . 
Atsiminimuose jis sako: "Egzekuci
jos laukimas tai tema, kuri kankine 
mane visą gyvenimą". 

Šostakovičius liudija, kad joks 
tekstas nebus paskaitytas Maskvos 
radijuje be cenzūros. Daugelis operų 
buvo išcenzūruojamos. Stalinas jis 
tiesiog vadina puspročiu, kuris "pa
darė daugiau žalos kaip visi nenor
malieji karaliai ir carai, sudėjus kar
tu" .Šostakovičius pabrėžia, kaip 
"tas beprotis nunuodijo savo gy
dytojus". "Žmogaus gyvenimas jam 
nieko nereiškė". Kartą Stalinas iš
girdo per radiją skambinant pianis
tę Judiną. Jis pareikalavo jam at
gabenti tą plokštelę. Bet plokštelės iš 
viso nebuvo, pianistė pati skambi
no. Tačiau suterorizuoti valdinin
kai kankinosi visą naktį, keitė tris 
dirigentus, kol greitomis buvo įrašy
tas į plokštelę Judinos skambini
mas. 

Kaip Maskva apgaudinėja užsie
niečius, Šostakovičius pavaizduoja 
su likimu žydų poeto įeik Fefer, ku
ris buvo areštuotas. Tuo metu į 
Maskvą atvažiavo Paul Robeson ir 
pasiteiravo apie Feferio likimą. Sau
gumiečiai iš kalėjimo su palydovais 
atvedė gerai aprengtą Feferį, su juo 
Robeson kartu vaišinosi restorane 
ie, grįžęs į Ameriką, skelbė, kad me
las, jog Feferis kalinamas. 

Šostakovičius liudija, kaip tūks
tančiai darbininkų mirė statant ka
nalą šiaurėje. Šie Šoštakovičiaus 
atsiminimai gyvai parašyti, daug ir 
įdomiai kalba apie muziką ir muzi
kus, bet ir plačiai atskleidžia Krem
liaus tironijos priespaudą. 

J . P r . 

LITUANIKOS 2 E N K L A I 

Lietuvos pašto valdybos 1934 m. 
gegužės 18 d. išleista oro pašto 
ženklų laidą skirtą "Lituanikos" 
skrydžiui paminėti šių ženklų pie
šiniams paruošti buvo paskelbtas 
viešas konkursas, kur iame dalyva
vo net 27 Lietuvos dailininkai. Dau
giausia tai buvo jauni dailininkai. 
Priimti buvo D. Tarabildienės, J. lioriu. 

Seinų srities katalikai 1975 metais sutinka į Svč. M. Marijos garbei suruoštas iškilmes aukštuosius dvasininkus, jų tarpe Kro
kuvos ariuvyskupą kardinolą Karolį Vojtilą, dabartinį Šventąjį Tėvą Joną Paulių II. Kairėje matome lietuvaites H u r S ]am 
Jteifce Vainiaus Aušros Vartų Dievo Motinos paveiksią. *«»«» J*"' 

LENKIJA IŠ ARČIAU 

Gaučo, A. Jakševičiaus ir R. Kri
vicko projektai. Ženklus norėta at
spausdinti kuo gražesnius, todėl 
ženklų išgraviravimas plieno plokš
tėse ir atspausdinimas buvo paves
tas žinomai "Bradbury Wilkinson 
and Co." firmai Anglijoje. Taip bu
vo pagaminti vieni meniškiausių ir 
labai aukštos poligrafinės kokybės 
Lietuvos pašto ženklai, kurie papli
to po pasaulį milijonais egzemp-

(Tęsinys) 
Gal ryt, ga l kitą 

mėnesį, ar net kitais metais. Ga l nie
kad. Čia juk piliečių aprūpinimas 
b a t a i s s u t v a r k y t a s g e r i a u s i a i 
pasauly, ir tokių dalykų niekas 
neklausia. 

Akį traukia knygų viršeliai. 
Knygynų Varšuvoj, Krokuvoj, 
Gdanske daug. Išs ta tyta ir apie Bal
tiją, Vavelį, bažnyčių ir pilių archi
tektūrą, meną, liuksusinis Mickevi
čiaus „Ponas T a d a s " ir kt. Į 
kiekvieną knygyną įėjau, iš kiek
vieno veik išėjau tuščias. Lentynose 
pilna neperkamos politinės litera
tūros ir mokyklinių vadovėlių. Len
tynos atskirtos nuo pirkėjų, čia, kaip 
„kapitalistiniuose kraštuose" , jų 
pavartyti negali. Turi pasakyt i ko 
nori. „Anos apie Varšuvos architek
tūrą". — „Niema". Pamin iu antrą, 
penktą, visas matytas . Nėra . „Bet 
juk lange mačiau". — „To nie do 
przedania". a t sakymas t rumpas . 
Pardavėjas ir toliau sėdi už barjero, 
net nepažiūri į pirkėją ir laukia, kad 
tu greičiau išeitum. Koks kontras
tas. Visur kitur Vakaruose pirkėjas 
suinteresuotas, k a d tu ką nors 
nupirktum čia jis suinteresuotas, 
kad greičiau išsinešdintum. 

Teisybė, dideliam mūsų nuste
bimui vienam tarp tau t in iam knygy
ne, sovietų skyriuje, lentynoje pa
matėm porą lietuviškų albumų: 
Lietuvos tapybą ir Vakarų Europos 
tapybą Kauno muziejuje. Ir jų 
galima buvo nusipirkti. Mūsų drau
gai Vilniuje ar Kaune užsimušę 
negali rasti, čia Amerikoj a r Kana
doj tarpininkai už Lietuvos tapybą 
nori 75 dolerių, o ten, Varšuvoj (tas 
pats ir Krokuvoj) už ją tereikėjo 
mokėti tik 3 dolerių su centais vertę. 

ČKSLOVAS GRINCEVICIUS 

Knygos skirtos propagandai ir 
eksportui. 

Kitomis prekėmis aprūpinimas 
įvairuoja. Duonos ir kepinių ne
trūksta. Lenkų pyragaičiai net labai 
skanūs . N e t r ū k s t a ir p ieno 
produktų. Bet su mėsa ir daržo
vėmis skandalinga. Jei yra dar kur 
mėsos, tai prie mėsinės ilgiausia eilė. 
Į pabaigą, kai mėsos pradeda trūkti, 
prasideda spūstis, dažnai įvyksta ir 
muštynės. Vargšės šeimininkės 
stengiasi kaip galima anksčiau išsi
rikiuoti. Olsztyne (vok. Allenstein) 
teko matyt i eilutę jau 7 vai. ryto, o 
krautuvė bus atidaryta tik 10 

Krokuva. Švč. M. Marijos bažnyčia 
(12-14 amž.) 

valandą. Laukia eilės sunkvežimio 
su daržovėmis ir prie kiosko a r sta
lelio gatvės sankryžoj . K a r t a i s ir 
nesulaukia. 

Turistų d i s k r i m i n a c i j a 

Kur g i r d ė t a , k a d k e l i o n i ų 
lėktuvais būtų dv igubas ta r i fas , 
viena ka ina savo pil iečiams, k i ta 
u ž s i e n i e č i a m s . I š G d a n s k o į 
Varšuvą lėktuvo bilietas, p a r a š y t a , 
kainuoja 360 zlotų. Pe rkan t reikia 
parodyti pasą. „Aha, amer ik ie t i s — 
jums kainuos 720 zlotų. Tokios tai
syklės". Galvoju, gal t a i bus p i rmos 
klasės. Ne, sėdime su t a i s pač ia is , 
kurie tik pusę tiek mokėjo. Bet ir čia 
ne viskas. Lenkai nešasi s torus port
felius, ne t lagaminėl ius . J u o s patik
r ina ir įleidžia į lėktuvą, be t m a n ne t 
neleidžia krepšelio su popieriais. 
„Tokios taisyklės!" šauk ia du mili
cininkai, t ikr indami įe inanč ius sėsti 
į lėktuvą. Viską reikia a t iduot i į 
bagažą. 

Po 55 minučių Varšuvoj a t g a u n u 
savo krepšelį, peržiūriu. Aišku, jau 
kai ko, kas buvo vertesnio, nėra . 
Tarpininkai spėjo susidėti į kišenes. 
Kam gali pasiskųsti? Viet in ia i mili
cininkai težino pa ta r t i : „Pavogė 
Gdanske, ten ir ieškok. O ka ip tams
ta įrodysi, kad pavogė?" . Aišku, 
neįrodysi. 

Nuoširdesni lenkai a i šk ino , kodėl 
yra taip. Kai tu skubi į lėktuvą ir gali 
atrodyti nevietinis, nepa t ik imas , 
paskutiniuoju momentu t ave sulai
kys milicija, lieps viską at iduoti į 
bagažinę. Tu, žinoma, ne turės i laiko 
ir neįtarsi, kad skr idimo metu patik
rins tavo bagažą ir r a s ko neno
rėtum normal ia i kad ras tų : ga l kokie 

užrašai , slapti šifrai ir kt. Jie įtaria 
kiekvieną užsienietį šnipinėjimu. O 
jeigu r a s dolerį ar žiedą, tai bus jiems 
už triūsą. 

Grįžęs, j au iš Chicagos parašiau 
skundą Lot oro linijos centrui, para
š iau apie krepše l io a tėmimą, 
vagystę. Pažadėjau, kad apie tai 
parašysiu spaudoj. Greit gavau atsi
prašymą, o mano skundą persiuntė 
Gdansko milicijos komendantui. Po 
kurio laiko gavau iš Lenkijos gene
ralinio konsulato Chicagoje paaiš
kinimą, kad milicija „laikosi tai
syklių ir didelių dėžių neleidžia 
įsinešti į lėktuvą pačių keleivių pato
gumui". Žodžiu, kaip ir sovietų kon
stitucijoj — raidė sau, praktika sau. 
Verta ats imint i kitiems keliaunin
kams. 

Užsieniečių registracija — vėl 
priemonė sumažinti važinėjimą. 
Vizos taisyklėse įsakmiai pasakyta, 
bet kur a tvykus reikia įsiregistruoti 
per 24 va landas . \ lietuviškąjį 
Punską a tvykom penktadienį. Šeš
tadienį paaiškėjo, kad valsčiaus 
valdyba, kur registruoja, tą dieną 
neveikia. T a s pa t s ir sekmadienį. 
Pirmadienį jau dėl mūsų kaltės 
nebuvo gal ima to padaryti — mus 
vežiojo po plačias apylinkes, nespė
jom grįžti iki 3 valandos. Antra
dienį valsčiuje pasakė (ten dirba 
s impat ingos lietuvaitės), kad regist
ruoti (ir svetimtaučius egzaminuoti) 
turi teisę tik viena viršininkė lenkė. 
Bet ji šiandien išvažiavusi į vaiva
dijos centrą Suvalkuose. Trečia
dienį po kelių pavaikščiojimų į tą 
valdžios įstaigą, pavyko galų gale 
rast i ir ponią viršininke. Čia vėl 
pasirodė beveik antras egzemplio
rius aerodrome sutikto milicininko. 
Pirmiausia ji atskaitė pamokslą, 
kad nusižengėm įstatymams. Ne
svarbu, ka ip jai aiškinau ir prisi
pažinau, kad tik pirmadienį buvo 
mūsų kaltė, kai laiku mūsų nepar
vežė lenkas kunigėlis. Ji kelis kartus 
dideliu balsu, grūmodama vis kar
tojo". Į s t a tymas reikalauja užsi
registruoti per 24 valandas, ir aš 
daugiau su tavim neturiu ko kalbėti. 
Kad tai būtų paskutinis kartas!" 
Jokio nusišypsojimo, kitokio negu 
ta rnybin is viršininkumas dialogo. 
Mediniu veidu, panaši, kaip tenka 
matyt i paminkluose, an t stulpų 
statomuos, socialistinio darbo did
vyrei ar part izanų būrio vadei. 

Teko da r sykį registruotis Gdans
ko miesto valdyboj. Tik ten moteris 
nebuvo robotas. Reikėjo užpildyti 
dvi i lgiausias anketas. Ir ko ten 
nebuvo prirašyta klausimų, į 
kuriuos būt inai reikia atsakyti. Ne 
tik visos žinios apie atvykėlį nenau
dėlį turistą, dykaduonį, bet ir kas 
buvo tavo tėvai, kur jie gyvena ar 
gyveno, kuo vertėsi, ar nepriklausai 
pavojingoms partijoms; kokie tave 
čia riša interesai, giminės a r drau
gai Lenkijoj, ką manai veikti, kur 
važinėsi ir t.t. Beveik valandą reikė
jo rašyti atsakymus. Gaila buvo 
kitų, kurie nei žodžio nemokėjo len
kiškai ir turėjo ieškoti vertėjų ir kito
kios pagalbos. 

(Bus daugiau) 

A K M U O 
V A C Y S K A V A L I Ū N A S 

Matau ir gėriu spindinčias mėlynas Tomo 
akis. Girdžiu ir jo klausimą: 

— Ar žmogus tikrai aukštesnis už gyvulį? 
Tačiau ir vėl jį kada nors sutikti — jokios 

vilties. Atrodo, ne t ir norėti nerealu. Nuvažiavo 
ir nuvažiavo. Šimtai , tūkstančiai tenai važiuoja 
ir važiuoja. O kiek gi grįžta? Kiek gi jų grįžta? 

Ir daugiau negu nustembu, kai po kelerių 
metų, atsidūręs Vokietijoje, paskendęs savo 
mintyse, sėdžiu an t gražaus Eutino ežerėlio 
kranto, žiūriu į tylų jo vandenį ir staiga pajuntu 
— ranka ant m a n o peties. 

Išsigąstu, pašoku, atsistoju ir žiūriu — 
Tomas! Tomas Jura i t i s stovi priešais mane, 
žiūri liūdnomis akimis, lyg kiek šypsosi ir tyli. 

— Tomai, — apsikabinu. — Matai, a r nesa
kiau, kad sugrįši? Ar nesakiau? Visos kulkos 
pralėkė pro šalį. Matai. . . 

— Kas iš to? 
— Iš ko? 
— Kad pralėkė. Gal būtų daug geriau, kad 

būtų nepralėkusios. Sakyk, Viktorai, kur tu 
dabar gyveni? 

— Cia pat. Mata i tą namelį raudonu stogu? 
Einam. 

— Kaip tu manai? Gal ir m a n tenai būtų 
vietos? 

— Bus, bus. 
— Kad ir kur palėpėje. 
— O kam palėpėje? 
— O kur? 
— Mano kambarėly. J is kiek mažesnis negu 

turėjome Kaune, bet... 
— Vydūno alėjoje, — prisiminė Tomas . 
— Einam. 
— Mano daiktai pas tą ūkininką, — parodo 

ranka Tomas. — Luktelėk. Aš tuojau grįšiu, ir 
galėsime eiti, — pragiedrėjusių veidu ka lba 
Tomas ir palinkęs skubiai lipa į s ta tų ežerėlio 
skardį. 

— Ar tik tiek? — akimis parodau į apytuš tę 
Tomo kuprinę, kai jis sugrįžta. 

— Omnia mea mecum porto. (Visą s avo 
turtą nešiojuosi su savimi). Dabar, Viktorai , tu 
mane vesk. O kas to namo savin inkas? — pa
klausia jau prie durų. 

— Frau Bakhus, senutė našlė. Kodėl klausi? 
— Tik ta ip sau. Bet geriau. Viktorai, nei ja i , 

nei niekam nesakyk, kad a š buvau kariuo
menėje. 

— Gal pabėgai? 
— Ne, tik taip nenoriu jos prisiminti . Ir 

geriau, kai mažiau apie tave kiti žino. 
Pas Frau Bakhus gyvenome neilgai. Po 

kelių savaičių persikėlėme į pabėgėlių stovyklą, 
kur gavome atskirą kambarėlį buvusiame pran
cūzų belaisvių barake. 

Ir seniau, studijų laikais, T o m a s v i sada 
būdavo tylus, susimąstęs ir maža tekalbėdavo. 

. O dabar kar ta is išt isas dienas neiš tardavo nei 

i 

. . . 

vieno žodžio. Tik atsikels, atsisės prie stalo, 
pa rems galvą abiejų rankų delnais ir žiūri pro 
b a r a k o langą į tolumas. 

Ir kuo dienos, artėjant pavasariui, švie
sėdavo, tuo jo veidas vis labiau ir labiau niauk-
davosi . 

— Rytoj Velykos, — mėginu vieną kartą jį 
prakalb in t i . 

— Tai kas? — pakelia jis liūdnas savo akis 
— Argi tavęs nedžiugina? 
- K a s ? 
— Prisikėl imas. 
— Prisikėl imas? Koks prisikėlimas? 
— Gamtos ir žmogaus... Tik tu, Tomai 

pažiūrėk į t a s pradedančias žaliuoti tolumas 
V i s a keliasi: laukai , pievos, miškas. 

— O aš žiūriu į tą mišką ir, rodos, girdžiu... 
— Ką? Prisikėlimą? 
— Ne, Viktorai , ne. Aš už to miško, rodos, 

girdžiu atslenkančios mirties žingsnius. 
— Kodėl? 
— Ir t ada artėjo Velykos, o prieš akis tęsėsi 

lyguma, o jos pabaigoje — miškas. Tik į tą ly
gumą žiūrėjau ne pro langą, bet iš apkasų. 

— Fronte? 
— Fronte, Ukrainoje. Palauk, aš tau kai ką 

parodysiu. — ir jis s taiga atsikelia, išsitraukia 
iš po lovos kuprinę ir joje pasirausęs paduoda 
m a n fotografiją: 

(Bus daugiau^ 
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VTTALTTO SMETONOS 
KONCERTAS 

Pianistas Vytautas Smetona, 
1979 metų Lietuvių fondo muzi 

AKADEMIKŲ SKAUTŲ 
SĄJŪDŽIO METINĖ ŠVENTĖ 

Didelis skaičius filisterių, tik
rųjų narių, bei kandidatų daly

kinės premijos laimėtojas, sausio įvaro Clevelando skyriaus A.S.S. 
13 d., 2 vai. p.p. koncertuoja j metinėje šventėje, kuri įvyko šeš-

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

Clevelando Meno muziejuje Cart 
ner auditorijoje. Programoje Beet-
hoveno, Barberio ir Chopeno kū
riniai. Įėjimas laisvas. Visi kvie
čiami. 

Pianistas tuojau po koncerto iš
skrenda į Londoną. Jo debiutas 
•Londone įvyks sausio 16 dieną 
Wigmor Hali salėje. 

NAU]A DAKTARĖ 

Aldona Kavaliūnaitė, Antano 
ir Aldonos duktė Ohio valstybi
niame Columbus universitete, ap
ginusi disertaciją, iš farmakolo
gijos, gavo daktarės laipsnį. Nuo 
širdūs sveikinimai! Tai, turbūt, 
pirmoji šios srities daktarė tarp 
įvairių sričių lietuvių daktarų 
Clevelande. 

PLOKŠTELĖS SUTIKTUVĖS 

Pianistas Andrius Kuprevičius, 
Clevelando valstybinio universi
teto profesorius, įgrojo lietuvių 
kompozitorių kūrinių, kurie iš
leisti atskira plokštele. Tos plokš
telės pristatymas rengiamas atei
nantį sekmadienį, sausio 13 da. 
4 vai. Lietuvių namuose. Visi 
kviečiami. 

PRISIMINTI MIRUSIEJI 

Sekmadienį, sausio 6 d. Dievo 
Motinos N. P. šventovėje 12 vai. 
Mišiose buvo prisiminti Juozas 
Pikturna, miręs prieš metus, bu-
"vęs organizacijų veiklus narys ir 
Antanas Pliuškys, miręs prieš dve
jus metus. Mirusiųjų prisimini
mui pamaldas užprašė žmona 
Jadvyga Pikturnienė, žmona ir se
suo. Po pamaldų buvo pietūs, kur 
prasminga žodį tarė Juozas Žilio
nis. 

KUN. JONO KIDYKO, S.J. 

jo 75 metų sukakties paminėji
mas surengtas Dievo Motinos 
N. P. parapijoj, kur sukaktuvi
ninkas talkina klebonui kun. G. 

Kijauskui, S.J. Ilgiausių metų. Pla
čiau vėliau. 

"SEKMINĖS" ŽIEMĄ 

Po sėkmingų muzikinės dra
mos „Emilijos Platerytės" gast-
įolių, pr. m. lapkričio 18 d. grei
tai Clevelando lietuviai susilauks 
kito muzikinio pastatymo iš kai
myninio Detroito. 

MAŽOSIOS LIETUVOS 
PRISIMINIMAS 

LB Clevelando apylinkės vaka
ronė įvyks sausio 17 d., ketvirta
dienį, 7:30 v.v. Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos mažojoje 
salėje. Kalbės Stasys Lazdinis tema 
„Mažoji Lietuva pagal Kušnerio 
studiją". 

Nepriklausomybės laikais sau
sio mėnesį minėdavome Klaipė
dos Krašto atvadavimo sukaktį, 
šioje vakaronėje turėsime progos 
pasvarstyti visos Mažosios Lietu
vos ateities galimybes. Visi mie
lai įlaukiami. 

tadienį, gruodžio 1 d., pas Pet 
raičius. 

Sueigą pravedė Rasa Petraitytė 
ir Linas Jokūbaitis. Pirm. Da
lia Orantaitė pateikė A.S.S. veik-

Viktoras Mariūnas atidaro IV PLJ kongreso atstovų simpoziumą Clevelande. 
Iš k į d Ingrida Bublienė — moderatorė, Nijolė Lenkauskaitė, Kristina Ro-
ciūnakė ir Samius Čyvas. Nuotr. VI. Bacevičiaus 

je, kaip jaunimo skyriaus viršinin 
kas. Vokiečiams uždarius universi
tetą, pogrindiniame žurnalistikos 

loą ap-valgą, pristatė naujus kan- j s e m į n a r e ėjo asistento pareigas. 
didatus ir padėkojo fil. V. Civins-
kui už gražią paramą akademi
kams skautams. Ižd. L. Jokū
baitis ir Mirgą Kižienė trumpai 
apibūdino iždo stovį, o A.S.S. 
pirmininkas A, Juodikis padėko-

Kaip mokytojas, visuomeninį 
darbą dirbo su kaimo jaunimu ir 
su mokytojais. Karo metu akty
viai dalyvavo antinacinio po
grindžio veikloje, būdamas vie
nos akademinio jaunimo grupės 

gė Clevelando skyriaus 
veikla ir pateikė įdomius ir įvai
rius akademikų skautų ateities 
planus. 

Sekanti dalis buvo valdybos 
rinkimai. Nauja valdyba pasi
skirstė pareigomis taip: A.S.S. 
pirmininkė: fil. Jūratė Petraitytė, 
A.S.D. pirm. t.n. Diana Petraus
kaitė, pirm. pav. t.n. Rasa Pet
raitytė ir Korp! Vytis pirm. Edas 
Klimas, pirm. pav. Linas Jokū
baitis. 

Po skanių vaišių, paruoštu p. 
Mainelienės, viešnia iš Chicagos, 
Rūta Pauperienė, .parodė įdomias 
k retai matytas skaidres iš Lietu
vos. 

VIKTORAS MARIŪNAS — 
SUKAKTUVININKAS 

damas LB apylinkės, PLB pirm. 
V. Kamanto, LB Krašto valdy
bos pirm. A. Gečio ir savo var
du įteikė albumą su nuotrauko
mis iš jo veiklos lietuviškuose 
baruose. Visų dalyvių vardu bu-1 

! vo įteiktas dail. Birutės Gedvilie
nės didžiulis paveikslas. 

Juozas Žilionis visų bičiulių 
vardu linkėjo "išlikti dvasioje 
j aunu" ir su gražiu humoru stab
telėjo ties charakteringais jo gy
venimo bruožai. Ingrida Bub
lienė sveikino dukros Gailutės 

atkurta, j a u "keleri dirba apylinkės valdy- Į draugių vardu, o Stefanija Gar-
boje. lauskienė pensininkų vardu. Jo-

Spaudoje V. Mariūnas pradėjo S nas Naujokaitis savo žody akcen-

jo buvusiai valdybai už visas centro valdyboje, 
pastangas. Po to, jis pristatė Rū- Išeivijoje jis daugiausiai pasi-
tą Pauperienę, centro valdybos at- j reiškė Lietuvių b-nėje, yra buvęs 
stove iš Chiaagos, kuri pasidžiau-1 CV narys 95861 m., o dabar 

JAUNIMO SVARSTYBOS 

Bendruomenės apylinkės valdy
ba stengiasi įvesti tradiciją, kad 
vasario mėnesio vakaronėje ku
ria nors lituanistine tema savo 
pažiūras pareikštų jaunimo ar 
jaunesniosios kartos atstovai. Tai 
jau su geru pasisekimu buvo pra
ėjusius du metus įvykdyta. Šių 
metų vasario 21 dienos vakaronė-
nėje savo įspūdžiais ir pažiūrom 
pasidalins praėjusią vasarą Lietu
voje viešėję keli Jaunimo kongre
so dalyviai. Jų svarstybų tema — 
„Gyvoji Lietuva". Vakaronę or
ganizuoja ir praves Ingrida Bub
lienė 

V.M. 

Laimingi žmonės, kuriems am
žius ir laikas neįrėžia kokiu ypa
tingų žymių, kokių stiprių veido 
pakeitimų, neuždeda „rėčių" ant 
akių, ar bendra išorė neįrikiuo-
ja per greitai į senųjų, veteranų, 
senų pensininkų ar senelių kate
goriją. 

Gerokai pabaltintų plaukų, bet 
dar jaunatviško veido, judrus, 
giedrios nuotaikos, visur mato
mas ir dažnai girdimas mūsų su
kaktuvininkas, Pensininkų klubo 
pirmininkas Viktoras Mariūnas 
jau prieš beveik tris mėnesius per
žengė 70 metų slenkstį ir, būda
mas geros sveikatos, optimistiš
kai toliau eina veikėjo, kultūri
ninko lietuvišku keliu su savo 
gyvenimo palydove Marija (Nau-
jokaityte) Clevelando priemiesty. | 

Viktoras gimė 1909 spalio 17 
Zigmantiškių km., Paežerėlių vals., 
Sakių apsk. Mokėsi Vilkijos vid. Į 
mokykloje, Tauragės komercinė- j 
nėję mokykloje, Tauragės moky- j 
tojų seminarijoje, 1930 baigė Si- i 
mono Daukanto mokytojų semi
nariją Kaune. Po devynerių mo
kytojo darbo, atsikėlęs dirbti į 

Vilniaus Pedagoginio Instituto pa
vyzdinę mokyklą, įstojo į Vil
niaus universitetą studijuoti lie
tuvių kalbą ir literatūrą. Persi
kėlęs į Kauną, VD universitete stu 
dijavo socialogiją ir žurnalistiką, I 
specializuodamasis būti literatū
ros, teatro ir dailės kritiku. 1943 
kovo mėn. vokiečiams universite
tą uždarius, baigiamuosius egza
minus turėjo laikyti pogrindinė
mis sąlygomis. 1966 jau Cleve
lande baigė pradinį piešimo bei 
tapybos kursą Cuyahoga Com-
munity kolegijoje tuo pat metu 
baigdamas Metropalitan Museum 
of Art korespondencinius kursus 
iš meno pažinimo ir meno isto
rijos. Gilinosi filosofijos, estetikos 
ir socialinių sričių moksluose ir 
turi nemažą tų sričių biblioteką. 

Mokytojo darbą Viktoras dirbo 
Tauragės ir Mažeikių apskrityse, 
trejus metus Klaipėdos krašto lie
tuviškose mokyklose, Raseinių 
apsk., Vilniuje ir Kaune. Paskuti
nius dvejus metus nepriklauso
mo gyvenimo Kaune dirbo Lietu-

reikštis būdamas mokytojas, ta
pęs nuolatiniu mokytojų žurnalo 
„Tautos mokykla" bendradarbiu 
pedagoginės praktikos klausimais, 
ypatingai lietuvių kalbos metodi
kos klausimais. Nemažai rašė an-
tinacinėje pogrindžio spaudoje. 
Išeivijoje jis bendradarbiavo Min

ty — Vokietijoje ir čia Dirvoje, 
Drauge ir Aiduose. Daugiausiai 
jis žinomas kaip grožinės litera
tūros recenzentas, bet yra rašęs 
bendruomeninėmis bei visuome
ninės veiklos temomis. Yra para
šęs ir originalios kūrybos. 

Pagerbimas 

Viktoro Mariūno 70 metų su
kakties išvakarėse (79.10.11) jis 
buvo pagerbtas jaukiame pobūvy
je, kur dalyvavo jo žmona, duk
ra, giminės ir apie 70 jo bičiu
lių bei artimųjų. 

Juozas Stempužis, vadovavęs 
pobūviui, savo žody išryškino 

tavo sukaktuvininko entuziazmą 
darbe, K. Ziedonis — Vienybės 
sąjūdžio vardu. Kun. G. Kijaus-
kas kalbėjo apie Viktoro lietuviš
ką tarnybą, kurią jis atlieka per 
savo gyvenimą. Įspūdžių ir sveiki
nimų perdavė Malėnienė, S. La-
niauskas ir kiti. 

Pobūvio metu skambėjo lietu
viškos dainos, visi buvo giedrios 
nuotaikos. Duktė Gailutė išreiš
kė džiaugsmą, turėdama „geriau
sią tėvelį pasauly". Padėkos žo
dį tarė pats sukaktuvininkas. 

Ilgiausių ir sveikiausių metų, 
metų, mielas Viktorai! 

(Nukelta j 5 psl.) 
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8 B U T Ų MŪRINIS 
IDEALUS INVESTAVIMUI 

Virš $16,000. brutto pajamų. Pil
nas rūsys. Arti 65-os ir California 
Ave. A-1587 

\VOLSKI REALTY CO. 
TeL — 586-0340 

Savininkas parduoda 2-jų butų po 
6 kamb. (3 mieg.) mūr. namą. 
Pilnas rūsys, uždari porčiai. Nau
jas centr. gazo pečius. 2 mai. mūr. 
garažas. $45,000.00. Apyl. 65-os 
ir Maplewood. Skambinkit po 6 
vai. vak. tel. 737-4650. 

K O G I L A U K T I 
Puikiausio mūro 22-jų metų bun-

galovv. 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. 

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

Švarus 2jų aukštų mūras. Apie 
$7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
tas $46,900. 

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

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

Valdis Real Estate 
2625 West 7lst Street 

Tei. 737-7200 ar 737-8534 

M 1 S C E L L A N E O U S 

^iuMTSlA^LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4058 Archer Ave. 
Cbicago, m . 60632, tel. 927-5980 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies ir Automo
bilio pa mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
Tetef. GA 4-8654 
32081/2 W. 95tb Street 

NOKI PIRKTI 

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

Tel. — WA 5-806S 

miiui i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i 
Įvairiu prekių pasirinkimas ne

brangiai iš mūsų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 69 S t , Cbicago, m. 60629 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Telef. - 925-2737 

Vytautas Valantinas 
iii>iiimnimm>iiiiiiiiiiiiimiiimiiiumu 
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M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

XOTARY P U B U C 
4259 So. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat dajromi VERTIMAI, 
GIMINŲ Iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
lilIlIlilIilIlIlIlItlIilIlilIlIUIIUJUUilIilIlIflt 
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IEŠKAU PIRKTI 

25 sidabrinius dolerius 
25 metų vedybų sukakčiai. Skambin
kite Ričardui po 3 vai. popiet, tel. 
779-7483. 
IIIIHIIHIlIKHIlllllllllllHlimilUIIIUIIIHlIt 

IŠNUOMOJAMA — FOR B E N T 

Išnuomojamas miegamas kamb. 
pensininkei. Galima naudotis vi
sa is buto patogumais. 3608 šoutia 
Hermitage Ave. T e i 927-4993. 

ISNUOM. Ud gegužes men. pabai-
gos 3-jų miegamų kamb., apstatytas 
namas St. Petersburg, Floridoje. Į 
nuomą įskaitoma gazas, elektra ir kt. 
400 dol. mėnesiui arba 110 dol. sa
vaitei. Kreiptis tel. 813—825-0765 
arba Chicagoje po 7 vaL vak. teL 
371-0154. 

H E L P W A N T E D — MOTERYS 

NURSING ASSISTANTS 
N'eeded in a Christian nursmg home. 

FRIENDSHD? VTLLAGE 
350 W. Schaumburg Rd., 

Scbaumburg, TL 
PHONE 884-5005 

sukaktuvininko gyvenimo mo
mentus. Jurgis Malskis, sveikin-

ftfmiiiiiuiiiiiiiuiimmtiiiimiiiiiiiiMMii 
NAMŲ APSITVARKYME 

Ar ruošiatės ką pastatyti, pakeisti, 
atnaujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės. Skambinkite po 6-os vai. vakaro. 

TELEF. — 476-3950 
i i i i i i imimi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi i i i i 

A. t A. TADUI TALLAT-KEIPSAI mirus, 
jo dukroms ONUTEI ir MARYTEI su šeimomis, sūnums 
KAZIUI, KĘSTUČIUI ir ALGIUI su šeimomis ir visiems 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia 

VIKTORIJA JONIKIENE 
DANUTĖ, JURGIS, RAMŪNAS IR DAINIUS 

VTDMCNAI 

11/2 aukšto 7 kamb. 2 atskiros vonios 
ir virtuves. Naujas radijatoriais gazu 
šildymas. Garažas. Galima tuoj užimti. 
Arti Maplewood ir 69-os gatvės. Tik 
$24,900.00. 

2-jų aukštų Georgian. S kamb. 37 
p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta 
kaina. $27,900. 

B I T Ų NUOMAVIMAS 
Namu pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Iucome T&x 

N o taria ta* — Vertimai 

BELL REALTY 
4. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 

! miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
liiiiiiiliiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiliiiiiiii 

EXPERT> WAITRESSES WANTED 
Full or part time. Apply in Person. 

Ask for MICHAEL 
MTTCHELL'S RESTAURANT 

101 West North Ave„ Cbicago, OL 
PHONE: 642-5246 

VY&AI EB MOTERYS 

A. f A. PETRUI SADAUSKUI 
Vokietijoje, Muenchene, mirus seseriai FILINAI 
BRAUNIENEI, jos sūnui LEOPOLDUI su ŠEIMA ir 
kitiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiš
kiu. 

Ona Daškevičiene 

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 1980 
m. sausio 9 d. Lietuvoje, Pušalote, mirė 

A. t A. Grasilda Čepulyte-Urboniene 
Laidojama sausio men. 12-tą dieną. 
Liko nuliūdę: 

sūnus Jonas su šeima, gyv. Detroite ir Lie
tuvoje duktė Filomena Sučiliene ir sūnus 
Petras su šeimomis. 

iiiiiHuiiiiiiimiiiunmiiitiiiitiMiHiiiiiiu 
Lietuviškas restoranas su namu ir 
visais moderniais (rengimais — 
Marąuette Parko centre. Lengvos 
pirkimo sąlygos . Labai geras biz
nis. R e t a proga. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiumimiiiiiiimmtuiiiiiiiii 

lllllllilllllllllllHIUIIIIIIIIilIlllIlIUUIlHllt 

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

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

S E R A P I N A S — 636-2960 
!inniinnniniinn»inuiiunujuuiniitimi 
iiiiiimiiiiiiiiiiiiiTiTiTuiiiiiuiiimiimiiim 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir. paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. mm St., tei. 776-1486 

l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l imi l l iu i l l l l l l l l l l 

Retail 
NEED SERIOUS RETAIL 

COVNTER PEOPLE 
Full and Part Time 

THE FRENCH BAKER 
26 W. Madison TeL 346-3532 

EARN $500.00 A WEEK 
MAILING CIR0ULARS 

Stamps & envelopes provided. 
For details senei stamped self-ad-

dressed envelope to G. A S., Inc., 
31 Dogwood St. — Box L, Calumet 
City, OL 60409. 

CLERK TYPIST 
W/EXP. IN OFFICE 

FUNCt tONS 

Work for one of tbe World's largest 
companies in its industry. You mušt 
be a detail minded individual, know 
how to operate a 10 key adding ma-
chine, typing skiils. 

NATIONAL ACCOUNTS 
SYSTEMS INC. 

Mr. Peters 663-1900 X200 
An Equal Opportunity Ernployer M/F 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL B E 7-5168 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

NEIGHBORHOOD 
REALTY GROUP 

U.S.A.M 

vos profesinio švietimo valdybo-

R E A T A T E 

Sezdenc ioė i ir Kom^onės Nuosavybės 

Apartrr«>rit3! • Kondommtunai • Nuomavimas FLORIDA ^mm . . 
RFAI 13 Angelė E. Kamiene 
ESTATE 

REALTOR • • • B R O K E * • • • !W>TA«Y 
VOt Gotf bou\cvara,\t. Pctersbvo fccacVi.P-i. >*70* 

We'll help you make the right movė. 
Naujesnis 3-jų miegamų bungalow. 

Centr. vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie 
67-os ir Homan. $52,900. 

2% aukšto mūras — 3 butai. Ge
ros pajamos. Prie 44-os ir California. 
Nebrangus. 

59-ta Ir Whipple. 6 kamb. puikiai 
prižiūrėta mūro rezidencija. Gazo 
šilima. Rūsys. Nebrangus. 

65-ta ir Keeler. Stiprus 1H aukš
to mOj-as. Tinka giminingom šeimom 
ar išnuom. Susideda iš 5 ir 4 kamb 
$72,000. 

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Puiaski Road 

Tel. — 767-0600 

Biznieriams apsimoka akelbtis 

dienraštyje "Drauge". 

iiimiiimiimiiiiiiiiiiiiiiuitiiiimiiiimiiii 

NUMIZiMATIKA 
Jonas K. Karys 

žodynas, r a š t a i 340 pusi. 
Kieti viršeliai Kaina su per
siuntimu $16.00. Spausdino Im-
maculata Press, Putnam, Conn. 

H i a ^ WANTED — VTBAI 

N E P R I K L A U S O M O S 
L I E T U V O S 

PI N I G A I 
Jonas K. Karys 

Ostrublis, Ostmarkė, Auksi
nas, Litas. Istorija ir Numizma
tika (su 160 pav.) 255 pusi. 
Spausdino Tėvų Pranciškonų, 
spaustuvė. Kaina su persiunti
mu $5.75. Užsakymus siųsti : 

DRAUGAS. 4545 W. 68 S t , 
Chicago, DL 60629 

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiitiiiuiiiiitiii 

Apsimoka tkelbtis dien. D R A U G E . 
n«a jia plačiausiai s k a i t o m u li«-
t i v i ų dienraitl*, gi skelbimų kai-
aoa yr% risMms prisinamoa. 

QUALITY CONTBOL 

INSPECTOR 
Unusual opportunity tar individual 
with machine shop and welding ino-
pection background. Knowledge ot 
ASME code work a plūs. Company 
is 83 years young with outsta-nding 
reputation. Pleasant North suburban 
location. Exceltent benefita and fringe 
packagre. 

CaJl John Meehan 674-7782 

WM. W. NUGENT 0 0 ^ INO. 

8440 Cleveland S t , Skolde, DL 

MAINTENANCE MAN 
Mušt be exper'd to do all mechanic-
al, eleetrie, plumbing, etc., in fac-
tory, Benefita are 10 holidays, 10 
siek days, 2 personai days, plūs ex-
cellent health and medical pro
grama. Please call — 

647-«S77 For Interview, 
or Apply in Person At: 

SLINGERUND DRUM C0. 
6633 N. MHvasAee Ave^ Nilea, IL 

A.n fiąiial opportunity employer 

P ft M E S I O ! 

iiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiininiiiiiiiiiii 

VATINIU KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių nsudojimat yra 
fražus paprotys. Biznieriai jai pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų la*. 
mu atstovams turėti grafiaa via* 
Hnes kortetos. 

Kreipkitės { MDrau|0" admiais-
traciją visais panaiiais raikalais. 

DRAUGAS, 
M w. 

m. 
lUlMIlIlIlIllIlIflItlIlllIHimilllIUllIlUlUlU 
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CLEVELANDO ŽINIOS j T~?Z£Z 
W. 103 St., Chicagoje, šešta-

] Detroito lietuviu jaunimo. Ir Cle dienį bus pravestas seminaras 
I velando lietuviai, aišku, nuošir apie jaunimo nusikaltimus: da-

džiai parems jų darbą ir pastan j lyvavimą gaujose, narkotikų 
gas, atvykdami su draugais į vartojimą ir kitus nepilnamečių 

(Atkelta i i 4 paL) 

MUZIKINĘ DRAMĄ 
PRISIMINANT 

„Emilija Platerytė", kurią Gle-
velandan pakvietė LB Glevelan-
do apylinkė, susilaukė didžiulės 
— 800 žiūrovų — auditorijos 
įgražaus įvertinimo ir padėkos LB 

apylinkės valdybai su jos pirm 
J. Malskiu. Muzikinės dramos iš
kvietimas kaštavo per 8,000 dol 

spektaklį. Po spektaklio bus bufe 
tas ir šokiai. 

Spektaklio atsisveikinimas ir jo 
pastatymas pareikalaus nemažų 
išlaidų. Norėdama, kad spektak 
lį pamatytų kuo didesnė audiro-
rija, valdyba nustatė žemas bi
lietų kainas. Išlaidų dalį tikisi 

i ; 
Tiktai energingos valldybos ir t a i - ' apmokėti rėmėjų aukomis. Rėmė

jai už 25 dol. gaus du rezervuo
tus bilietus, bus įrašyti į rėmėjų 
sąrašą programoje. 

Aukas prašoma siųsti, kaip ga
lima naksčiau, šiuo adresu: A. 
Butkus, 2370 Canterbury Rd., 
University HTS, Ohio 44118 ar 
pranešti telefonu Juozui Miko-
niui: įstaigoje 481-6900, namuose 

g choras 
bicko, 

kininkų dėka ši suma buvo su
rinkta iš bilietų, mecenatų, gar
bės rėmėjų, rėmėjų ir Kultūros 
fondo aukos. Dar kartą buvo įro
dyta, kad tokius didelius .pastaty-
.mus, kurių išlaidos siekia tūks
tančius, gali suorganizuoti ir įvyk
dyti tokios bendrinės organizaci
jos, kaip LB. 

Clevelando apylinkė jau ne 
pirmą kartą ėmėsi tokių rizikin
gų ginansiniu atžvilgiu spektak
lių rengimo ir visada sėkmingai 
juos pravesdavo ir finansiniu ir j ^ ° s v e n t ° j ^ 
kultūriniu atžvilgiu gerai. Ir 
„Emilijos Platerytės" spektaklio 
aplylinkės kasai nubyrėjo per 
200 dol. 

Spektaklis buvo simpatingas, 
spalvingas -Ir tie, kurie jį matė 
Chicagoje ir Clevelande, tvirti
na, kad čia jis buvęs geresnis, 
negu Chicagos pastatyme. Solis
tai, chorai, vaidyba, dekoraarjos, 
apšvietimas sudarė vientisą mu
zikinės dramos malonų įspūdį. Di
delis pliusas, aišku ,buvo ir pui
kus orkestras, sudarytas iš Cle
velando garsaus simfoninio or
kestro muzikantų. Ta i to orkestro 
nario Vitoldo Kušlei'kos nuopel
nas. (Jis pats spektaklio pastaty
mui įteikė 100 dol. a u k ą ) . 

Anot Jurgio Mabkio, ant kurio 
pečių krito didžiausia to paren
gimo našta ir atsakomybė, po-
spektaklinio pobūvio metu, kur 
buvo sukviesti spaudos, radijo ir 
parengimo talkininmai, tokie da
lykai gaili būti įvykdyti tik bend
rai-Ir sutartinai veikiant. 

Čia verta paminėti ir kitas ver
tas didelio dėmesio lietuviškoje 
veikloje naujovė, kurią Jurgis 
Malskis padarė pastoviu lektoriu
mi, rengiant didesnio pobūdžio 
pastatymus, būtent, puikiai pa
ruoštos svarbiausios informacis 
jos raštu lietuvių spaudos ir ra
dijo atstovams. Tas labai paleng
vina informacijas teikiantiems 
žmonėms ir tuo pačiu išvengia

ma netikslumų, praleidimų ir daž-
,,nai nesusipratimų. 

JAUNIMO 
"SEKMINIŲ VAINIKAS" 

~. JAV LB Ohio apygardos valdy
ba, kuriai pirmininkauja dr. An
tanas Butkus, šeštadienį, sausio j 
26 d. 7 vai. vak. Dievo Motinos' 
parapijos auditorijoje rengia „Sek
minių vainiką. Jį atliks Detroito 
jaunimo choras, vadovaujamas« 
Stasio Sližio. Veikalą režisuoja, 
Justinas Pusdešris, o tautiniams! 
šokiams Galina Gobienė. Pastaty- Į 
me dalyvauja 60 aktorių, daini-j 
ninku, šokėjų ir instrumentalis
tų, A. Gustaičio 2jų veiksmų mu 
zikiniame veikale, pinasi juokas, 
ašaros, dainos ir šokiai. Tai ža 
vtfs lietuviško lobio indėlis į kiek 
vieno lietuvio širdį. Jį pirmą kar 
tą ansamblis labai puikiai atliko 
Kultūros židiny Detroite pr. m. 
gruodžio 1 d., susilaukdamas šil 
tų atsiliepimų iš žiūrovų ir meno 
kritikų. 

„Sekminių vainiko" pastaty 
mas pareikalavo daug darbo ir 
pasiaukojimo iš meno vadovų ir 

nusikaltimus. Pradžia 9 v. r. 

PRARADO 22 MDL DOL. 
Tikrinant sąskaitybą, nusta

tyta, kad Cook apskr. ligoninė 
.pereitais metais prarado apie 
22 mil. dol., nes nesiuntė sąs
kaitų už greitosios pagalbos pa
tarnavimą ir už ateinančių pa
cientų gydymą. 

L>TERGIJOS ŠALTINIS 

Londono spauda ' News Scien-
tist" krit ikuodama savo valdžią, 
kad ji mažai rūpinasi atliekų 
utilizavimu, kaip teigiamą pa
vyzdį nurodo Italijos sostinę — 
Romą. Čia miesto šiukšlės per

dirbamos nuo 1964 metų. Dvi 
gamyklos paverčia kasmet po
pieriumi, pašaru gyvuliams, 

i kompostu, metalo laužu daugiau 
'< kaip pusę milijono tonų atmatų. 
I Dar viena gamykla iš atliekų 
! gamina tik kompostą jm. 

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. sausio mėn. 11 d. 

— Tas, kas su velniu obuo-
į liauja, netenka ir obuolių, ir 
krepšelio. Tas, kas sakosi Die
vą mylįs ir neturi neapykan-

531-2190. 

TRUMPAI 
— Per Bernelių Mišias Šv. Jur-

giedojo parapijos 
vadovaujamas Ryto Ba-

o Dievo Motinos N. P 
šventovėje — Nerijos ansambli?, 
vad. Ritos Kliorienės. 

— Kun. G. Blynas, pasakęs 
kontraversinį pamokslą Dievo 
Motinos N.P. šventovėje, per 
„Dirvą" (1980.1.3), atsiprašė — 
„Aš apgailestauju savo neapgal

votą žingsnį ir atsiprašau para
pijos kleboną ir klausytojus". 

— Pensininkų klubo susirinki
mas įvyko sausio 7 d. DMNP 
parapijos kavinėje. 

— Skautininkių draugovė sau
sio mėn. suruošė kalėdinę suei
gą Lietuvių namų viršutinėje sa
lėje. 

— Stasys Lazdinis sausio 17 d., 
ketvirtadienį, 7:30 vai. vak. kal
bės LB Clevelando apylinkės ren
giamoje vakaronėje tema: Mažo
ji Lietuva pagal Kusnerio studi
ją. Paskaita — vakaronė rengia
ma minint Klaipėdos krašto at
vadavimo sukaktį. 

— /ūsų „Draugo" koresponden 
tas linki visiems laimingų ir svei
kų 1980 metųl 

V.R. 

Mylimam 

A. f A. 

TADUI TALLAT • KELPŠAI mirus , 
nuoširdžiai užjaučiame dukras ONUTĘ ir MARYTĘ, sū
nus KAZĮ, ALGĮ ir KĘSTUTĮ ir jų ŠEIMAS, brolį dr. 
STASĮ, seserį ONĄ JURSEIENĘ ir kitus artimuosius. 

Estera ir Stasys Alšėnai 
Birutė ir Vladas Čyvai 
Aldona ir Viktoras Palūnai 
Ona ir Vacys Račiūnai 

Cleveland, Ohio 

Lietuvių Krikščionių Demokratų S-gos Cicero sky
riaus nare i 

A . J A . ELVYRAI SKOPIENEI mirus, 
jos vyrui, Sibiro kankiniui bei šio pat skyriaus garbės 
nariui, ALEKSANDRUI SKOPUI ir judviejų SŪNUMS 
bei DUKROMS su ŠEIMOMIS ir kitiems jų giminės na
riams, draugams bei pažįstamiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia 

Cicero skyriaus valdyba 
įr visi nariai 

A, f A . ELVYRAI SKOPIENEI mirus, 
jos vyrą ALEKSANDRĄ, sūnus APOLINARA ir ED
VARDĄ su šeimomis, dukteris SOFIJĄ PALIONIENĘ, 
ALDONĄ GRINIENĘ ir GENOVAITĘ BIKULčrENĘ su 
šeimomis ir likusius vaikus Lietuvoje: dukterį MAGILIO-
NĄ ir sūnų ALGIRDĄ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

Jonas Jokubka 
Jonas ir Stasė Latviai, 
Albinas Barauskas 

MARGARITAI KRIŠTOPAITIENEI 

SPORTAS 
(Atkelta i i 2 pal.) 

mimo keletas kraš tų protestavo 
ir nedalyvavo, juk ir į Maskvos 
olimpiadą Pietų Afrika neįlei
džiama, o Izraelis buvo priim
tas nenoriai. Tačiau dabart inis 
Amerikos grasinimas, jei jis 
virstų tikrove, t ikriausiai rastų 
daug pasipriešinimo, ypač jau
nimo tarpe (jo j au ir dabar ne
maža girdėti) , bet blogiausiai, 
kad tai gal bū t būtų mirt inas 
smūgis olimpiniam judėjimui-

m i r u s , 
tunto seses VALĘ PLEPIENĘ ir REGINĄ KRISTOPAI-
TEENĘ su šeimomis liūdesio valandoje nuoširdžiai už
jaučiame. 

Aušros Vartų Tuntas 

A. fA . I 
DR. VLADAS (WALTER) BLA2YS 

Gyveno Chicago, Illinois. 
Mirė sausio 9 d., 1980 m., 4 vai. popiet, sulaukęs 68 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Vilniaus krašte, Giriniskės kaime. Amerikoįe 

išgyveno 30 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Sofija (Gurskaite), vedėja 

Varno Montessorio centro, 3 sūnūs: dr. Rimas, marti Laima, anūkai 
Laura ir Romas; Julius Algimantas, marti Yolanda, anūkai Regina 
ir Mikutis; ir Antanas Silvestras; 2 broliai Lietuvoje Antanas ir 
Bronius; brolienė Emilija su dviem vaikais. 2monos pusbrolis Bro
nius Gurėnas su žmona Marija, gyv. Wisconsine; žmonos teta Mika
lina Gurėnaitė ir kiti giminės; draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. West-
ern Ave. Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 12 d. iš koplyčios 11:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Švč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos; pamaldos ui velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

tos nuodėmei, t a s veidmainys, 
bet ne šventasis. 

Kun. dr . F . Gureckas 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

gimines, draugus ir pažįstamus 

A. t A. TADUI TALUT-KEPSAI mirus, 
dukrą 0NUTC UŠKffNIENĘ su seimą ir kitus 
šeimos narius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

Aleksas ir Zina Pociai 

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, marčios, anūkai, broliai ir kiti gimines. 

Laidot. direkt Jonas Evans Jr. ir Stasys Evans, tel. 737-8600. 

EDVVARDAS V. TARAS 
Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 

staiga mirė 1980 metais, sausio 5 d. mūsų vienintelis sūnus, 
sulaukęs 23 metų amžiaus, gimęs 1956 m. vasario 23 d. 

Pasiliko dideliame nuliūdime mama Eugenija, vyras Al
girdas, tėvas Vytautas, žmona Irena, močiute Elena Taraške
vičienė, dėdės ir tetos: Simas su žmona Jadvyga, Albertas ir 
žmona Lilija Kvečai, E. Butkienė, vyras Alfonsas, K. Rože-
nienė, vyras Albertas. Lietuvoje teta Stasė Tekorienė, vyras 
Stasys. Krikšto tėvai Albertas Rožėnas ir Laura Janulis. Pus
broliai, pusseserės ir kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. Daug 
draugu Chicagoje ir Kalifornijoje ir kitur. 

Priklausė Ateitininkams, Lituanikos krepšinio komandai, 
tautiniams šokiams. Dalyvavo Lietuvių studentų veikloje Chi
cagoje ir Kalifornijoje, 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette kopi., 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks šeštad., saus. 12 d., iš kopi. 9 v. ryto bus atly
dėtas į švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Tėvai, močiutė ir kiti 
Laidotuvių direkt. — Donald A. Petkus, telef. 476-2345. 

Mirus 

MA. 
J O N U I M A T O N I U I , 

jo sūnus: Kazimiere, Julių ir Arvyde, 
marčias ir anūkus, jų liūdesio dien%, nuo
širdžiai užjaučiame. 

Adele ir Kazys BaNHaf 
Milda ir Algirdas Kvedarai 
Ramute ir Algirdas česnavičiai 

Audrone ir Vitalis tarčiai 
Audrone Bartyte 

A. f A. 
ANASTASIA J. AUSHRA 

GURAUSKAITE 
Gyveno 405 E 88th Street, Ladysmitb., Wisconsin. 
Po ilgos ligos mirė 1980 m. sausio mėn. 1-mą dieną. 
Gimė 1907 m. gegužės 27 d., Lietuvoje. 
Amerikoje išgyveno 67 metus. Iki 1939 m. gyveno Chica

goje, po to Minnesotoje ir Wisconsine. 
Buvo palaidota Riverside kapinėse, Ladysmith, Wisconsin. 
Velionė buvo našlė a. a. John, motina a. a. Joann ir duktė 

a a. Onos ir Juozapo Gužauskų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys Jeanette Aushra, 

gyv. Anchorage, Alaska, ir Julie D. Eriekson, gyv. Columbus, 
Georgia, anūkė Natalie Eriekson, sesuo Joyce Yezdanski, gyv. 
Zapata, Texas. 

Brangiam vyrui, t ėvu i uošviui ir seneliui 

A. f A, Pik. lm. JONUI BUŽĖNUI 
Lietuvoje mirus, mielus, jo žmoną BRONĘ, sūnus RA
MŪNĄ, ARŪNĄ, dukrą VIOLETĄ ir jų SEIMAS giliai 
užjaučiame ir kar tu liūdime. 

/. Galdikienė, 
J. Ulpienė ir Irena 
O. A. Danasai 

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

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

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

4330-34 So . Ca l i fo rn i a A v e n u e 
Telefonai LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 - 9 8 5 2 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — Y A r d s 7 - 1 7 4 1 - 2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel . 7 3 7 - 8 6 0 0 
Te l . 7 3 7 - 8 6 0 1 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS" 

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

Tel. 47b-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 



DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. sausio mėn. 11 H. 

X Jonas Urbonas, JAV LB 
krašto valdybos vicepirminin
kas, iš Detroito specialiai at
vyksta dalyvauti LB Vidurio 
Vakarų apygardos apylinkių 
pirmininkų suvažiavime šį sek 

X LŠST pirmininkas K. Mil-
kovaitis sausio mėn. 20 d. Šau
lių namuose Gen. T. Daukanto 
jūsų šaulių kuopos rengiamo 
Klaipėdos krašto atvadavimo 
sukakties minėjimo akademinė
je dalyje skaitys tai dienai pri
taikytą paskaitą. Bus pagerbti 
atvadavimo kovose žuvo ir gy
vi tų kovų dalyviai — kariai, 
šauliai ir partizanai. 

X Lithuanian Museum Re-
view" vėliausiame numeryje įsi-

madienį, sausio 13 s., i r susi- ^ . 2 * 0 * . ' l > B . f , ! 1 a P i e 

pažinti su Lietuvių Bendruome
nės darbuotojais. 

X Urugvajaus tautinių Šokių 
grupė "Ąžuolynas" ir Argenti
nos vokalinis vienetas "Žibutės" 
yra pakviestos vasario 26 d. 
koncertuoti Chicagoje Daley 
Center. Koncertas prasidės 12 

Kalėdų, Kūčių ir Naujųjų metų 
papročius Lietuvoje. Be to y r a 
įvairios kronikos apie Lietuvą 
Balzeko Lietuvių Kultūros mu
ziejus. 

X Chicagos l ietuvių pensi
ninkų sąjungos valdybos nariai 
— Juozas Blažys ir Stasys Va-

|4J^#4»Mff*!f*r*r*T> 

Naujoji 1980 metų ASS Clevelando sk. valdyba. Iš kairės: A. Klimas — Korp! "Vytis" pirm., D. Petrauskaitė 
— ASD pirm., R. Pauperienė, ASS v-įos pirm. pav. iš Chicagos, J. Petraitytė — ASS Clev. sk. pirm., R. Pet
raitytė ir L. Jokūbaitis — v-bų nariai. Nuotr. VI. Bacevičiaus 

vai. ir tęsis daugiau kaip va- n a ^ n a s a t v y k o * " D r a ^ " * 
landą. Lietuviai, dirbantieji i * t e , l k ė valdybos vardu 40 dol. 
miesto centre, y ra kviečiami i a u k ą A v i š k o s s P a ^ o s stipri-
pasinaudoti šia proga. Pietų ^ J ™ T a i P ? a t P '«"™J" re" 
Amerikos meniniai vienetai a t - ! * * « * * » i r administracijos dar-
vyksta į Chicagą vasario 21 d. b u o t ° J a u s . sėkmingų 1980 me-
ir išvyksta koncertuoti į Oma-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
M AMONIO LITUANISTINĖJ , tenis Milūnas pasveikino tėvų! tams, Jonui ir Gražinai Talan-

hą, Nebr., vasario 27 d. 

tų. Nuoširdus ačiū už paramą 
ir linkėjimus 

MOKYKLOJ 

X Elta-Press, itališka laida, 
pereitų metų spalio mėnesio nu
meris pasiekė redakciją, šioje 
Eltoje duota daug informacinės 
ir gerai suredaguotos medžia
gos iš "Liet. Kat . Bažnyčios 
Krinikų" ir iš Katalikų tikėji
mui ginti komiteto pareiškimų. 
Italų spaudai tai yra labai ver
tinga medžiaga ir puiki infor-1 dėkojame 
macija apie tikėjimo ir tikinčių
jų persekiojimą okupuotoje Lie 
tuvoje. Biuletenį redaguoja 
prel. Vincas Mincevičius. Virše
lis papuoštas a. a. kun. Karolio 
Garucko ir kun. Broniaus Lau
rinavičiaus nuotraukomis. 

X švč. M. M. Gimimo parap. 
salėje šį sekmadienį 11:30 v. r. I 
LRKA susivienijimo susirinki- J 
mas, o 2 v. p. p . Moterų s-gos j 
67 kp. susirinkimas ir bunkoi 
žaidimai. 

I 
X SoL I. Motekaitienė su sū- j 

numi pianistu Manigirdu Mote-1 
kaičių nuskrido į Londoną, An-! 
glijoj, kur 10 dienų dalyvaus! 

X Vincas Strolia iš Grand 

Gruodžio 16, į Lemontą su
gužėjo nemažas būrys lietuvių, 
arba dalyvauti arba stebėti t ra-

Rapids atnaujino prenumeratą, ^ ^ M a i r o n i o Lituanistinės 
~ — < D r a u g e » knygų įr m o k y k l o g e g l u t ė s N o r s n e b u v o užsisakė 
atsiuntė auką. Dėkui 

X Antanas ir VaJė Skriduliai, 
žinomi ciceriškiai, lankėsi 
"Drauge", susipažino su spau
dos darbais, paliko 20 dolerių 
auką spaudai stiprinti. Maloniai 

x A. R. Žemaitaitis, čikagiš-
kis, aukojo 10 dol. Labai ačiū. 

sniego, kuris apdengtų žemę ir 
primintu visiems Kalėdas, nuo
taika buvo šventiška ir šilta. 
Salė buvo pripildyta, ypač daug 
jaunų šeimų dalyvavo. 

Programa prasidėjo Julijos 
Dantienės, "Kalėdų vaizdelio" 
pastatymu. Vaidino mokiniai 
nuo antro skyriaus iki aukštes
niosios mokyklos. Visi vaidin
tojai gražiai pasirodė. Ypatin
gai smagu buvo stebėti mažųjų 
snaigių ir gėlyčių šokius. Vai
dintojus taip gražiai paruošė 
mokyklos vedėja Milita Milašie
nė. 

Pe r trumpą pertrauką Le-
monto L B valdybos narys Vy-

dainavimo mokytojų kursuose i Vaidina Lemonto, 18., Maironio var- Į k 0 j a m e 
ir lankys sostinės įdomybes. ; *» l i t u a n i s t i n e s mokyklos mokiniai,» * ' 

*• T£aU>A-.\ o d i u t i e m o t i , ^ •*" 

x M. Kavolius, Willow 
Springs, DL, aukojo 10 dol. La
bai ačiū. 

X Vytas Miceika, Hickory 
Hills, 111., atsiuntė 10 dol. auką. 
spaudai stiprinti. Maloniai dė-

X Eugenija V. Račkauskaitė, 
I Kalėdų eglutės metu. 

x Ona Jakueiūnienė, Milwau-

Bronius Baras, čikagiškis, 
prie prenumeratos mokesčio pri 
dėjo 10 dolerių auką. Labai 
ačiū. 

x Dėkodami už kalendorių, 
čikagiškė, pasveikino "Draugo" j kee, Wis., maloniu laiškeliu pa 
darbuotojus Naujųjų metų pro- į sveikino "Draugą',* palinkėjo 
ga ir išreiškė norą kasdieną, t u - ' l a i m i n g u N a u J u J ^ m e t l * atnau-jpo 5 dol. aukojo: J. Šlapkaus 

' jino prenumeratą ir atsiuntė 40\ kas. Ant. Čiakas, dr . Jol. Peč 
dol. auką. Nuoširdžiai dėkoja- įkus, • . Feiferis, A. Bernadišius, l į " J j " * ? ? 2 § į Wtin& 
me ir skelbiame Garbės prenu-'.P. Sirgėdas, P . Žitkus, Gedimi- m e t r a s ^ B u v o ^ re ikš t a pade

rėti dienraštį savo namuose. At
naujino prenumeratą ir pridėjo 
auką. Ačiū. 

x Marąuette Parko l i e t na
mų savininkų valdybą sudaro: 

komiteto pirmininkę Rasą Ša-
rauskienę ir švenčių proga Le
monto L B vardu įteikė mokyk
lai paremti auką. Lemonto Mai
ronio mokyklos tėvų komitetas 
metai po metų aukoja savo lai
ką ir energiją, kad t ik mokyk
los reikalai sklandžiai vyktų. 
Jiems t ikrai reikia išreikšti nuo
širdi padėka. Rasa šarauskienė 
padėkojo Lemonto LB valdybai 
už aukas ir darbą mokyklos la
bui. Didelė padėka išreikšta 
mokyklos nuolatiniems rėmė
jams Šoliūnams, LaukaiČiams, 
Krištopaičiams, Sutkams ir Bis-
kiams. Be jų ir visų kitų tėvų 
paramos, mokykla neišsilaikytų. 

Po šios per t raukos, mokiniai 
parodė savo muzikinius talen
tus. Sušoko t r i s tautinius šo
kius, visas mokyklos choras su
dainavo šešias gyvas, nuotaikin
gas daineles. Choras ypatingai 
šauniai pasirodė šiais metais, 
tai dėka Rasos Šoliūnaitės, ku
ri paruošė ir chorą ir šokėjus. 

Meninė programos dalis baig
ta, kai mažieji mokiniai pertei
kė labai įspūdingą prakartėles 
vaizdelį, kur is užsibaigė visai 
salei giedant "Gul šiandieną". 
Ačiū Jolantai Zubinienei ir Lai
mai Ardickienei už mokinukų 
paruošimą. 

Rasa Šoliūnaitė trumpai pri
minė svečiams, kad Lemonto 
Maironio mokyklos dvidešimt
mečio leidinys y r a išėjęs ir ra-

IŠ ARTI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Nek. Pr . Marijos seserys 
džiaugiasi, kad naujo vienuoly
no statyba Putname eina pir
myn, nes oras iki šiol buvo ga
na palankus. Jos yra nuošir
džiai dėkingos visiems, kurie 
prisiminė jas švenčių proga sa
vo maldomis ir aukomis ir ku
rie teikiu vilčių kongregacijai 
gyvuoti ir toliau aukotis savo 
tautiečiams. 

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
centro valdyba korespondenci-
niu būdu išrinkta iš Clevelande 
ir apylinkėse gyvenančių bičiu
lių: pirm. Juozas J. Ardys, 855 
Greener PI., Fairview, Pa., 
16415, nariai; Juozas Mikonis, 
Vacys Rociūnas, dr. Rimas Šlia-
žas, Albertas Sušinskas, Vincas 
Akelaitis ir Jonas Vasaris. 

— "Mihvaukee Sentinel" laik
raštis pr. metų gruodžio 27 d. 
laidoje paskelbė savo bendra
darbio "VVilliam Janz ilgą raši-

džiams, Kęstučiui ir dr . Meilu-!11*' s t ambia 'pe r visas puslapio 
tei Biskiams, Alfonsui ir J o - 1 s k i l t i s antrašte "For Lithuanian 
landai Kereliams ir dr . Pranui Į C u o P l e - i į w a s n o t a s e U e r ' s 

ir Adai Sutkams. |marke t" rašinį, kuriame patei-
Oficiali programos dalis bai

gėsi, kai atvyko ant scenos sve
čias Kalėdų senelis. Svečias 
tuoj buvo apsuptas laimingų 
vaikučių. Džiaugiamės, kad Ka
lėdų eglutė taip gražiai pavyko. 

Agnė Katiliškytė 

KONCERTAS 

kė smulkų aprašymą apie prie 
Klaipėdos gyvenančių lietuvių 
porą — Alfonsą ir Birutę Pa
šilius, kurie jau keleri metai 
stengiasi išemigruoti pas savo 
gimines į JAV-tes. Laikrašt is 
iškelia niekuo nepamatuotus 
trukdymus Pašiliams parduoti 
netoli Klaipėdos esantį jų gyve-

Sausio 27 d. 3 v. p . p. įvyks n a m a J i n a m s*- w - J a n z> Pasi-
"Pop Concert" kuriame daly- į remdamas Gražinos Paeglienės 
vaus lietuviams gerai pažįsta- i suteiktomis žiniomis, rašo, kad 
mas, Algirdas Brazis, baritonas, j t**0*1 neleidimo emigruoti prie-
William V. O'Malley, pianistas i ž a s t i s e s a n t i n e n a m o reikalai, 
ir F rank J. Salvato, trimitinin- P° f a k t a s ' k a d P r i e š e U e m e t l * 
kas . Kocertas įvyks Communi- Pašiliai padėjo Simui Kudirkai. 
ty High School, Nor th High 
School, 4436 Main Street, Dow-
ners Grove, BĮ. Bilietus galima 
įsigyti prie įėjimo i r Hendricks 

— Kun. dr. Jurgis ša rauskas , 
Washington, D. C., valstybės 
pasekretoriaus specialus asi
stentas, atvyksta į Los Angeles 

Music Co., 4936 Main Street, j ir dalyvaus politinių studijų pro-
Downers Grove, H. Koncerto 
pelnas bus skiriamas paremti ir 
pastatyt i "Kultūros centrą" — 
Chicago Southwest Metropoli
t an Area 

meratore. 

X Stasys Žymantas, Tinley 
Park. 111., prie prenumeratos 

J. Bacevičius — pirm., A. Ba- Į m o k e ? ? čio pridėjo 30 dolerių au-
rakauskas — vicepirm., St. Pat-1 k ą - J* skelbiame Garbės pre-

ka metraščio redaktorėms Lai
mai Trinkūnienei ir Jūratei Ja-

laba — vicepirm. ir koresp., J . 
Skeivys — vicepirm. ir koresp., 
A. Katelienė — sekr., B. Gela
žius — sekr. pad., A. Patackas 
— ižd., St. Lukaševičius — fin. 
sekr., P. Martinaitis — ižd. 
glob.. K. Juškaitis — ižd. 

numeratorium ir nuoširdžiai dė
kojame. 

X Stasys Patlaba. čikagiš-

nas Bielskus, T. Saudinaitienė, 
kienė, L . Bichnevičius, J . 2 i - , , . . 
vatkauskas, B. Bilvaišas, J . Mi- £ * * " * U

UZ £ * * ! ? * ^ ^ ^ 
liauskas, Al. Lenarskas. V i - ^ n g ą *frbą ' T a i P P a t š o l i ū n a i -
siems dėkojame. | t e P a d e k o J o metraščio mecena-

X Dėkodami už kalendorių, 
po 5 dol. aukojo: Jonas Yla, 
Jurgis Miežaitis, P. Rulis, Jo
nas Vyšniauskas, M. Kevalaitis, 

gramoje sausio 26-27 d. Dr. Ša
rauskas šiam Valstybės depar
tamento darbui buvo par inktas 
iš daugiau negu 1,300 kandida
tu. Atstovaudamas Valstybės 
departamento pažiūroms kun. 
dr. J. Šarauskas sausio 26 d., 
šeštadienį, dalyvaus simpoziu
mo forma temos "Helsinkio su
sitarimai tarptautinių ir Lietu
vos interesų šviesoje" nagrinė
jime. Kiti simpoziumo dalyviai 
— rašytojas Jurgis Gilauda ir 
neseniai iš okupuotos Lietuvos 
atvykęs rezistentas Romas Gie
dra. Sekmadienį, sausio 27 d., 
po sumos dr. J. Šarauskas skai
tys pagrindinę studijų savait
galio paskaitą "Neišnaudojamos 
galimybės Lietuvos laisvinimo 

CHICAGOS ŽINIOS 
CHICAGOS AUTOMOBILIAI 

l 
Chicagos mieste y ra 256,243 

kis. kelių organizacijų darbuo- H. P. Kimont, V. Mikalauskas, 
tojas ir "Draugo" bendradar-į Jonas Krištolaitis, Vincas Klo-

jbis, mus maloniai pasveikino Į va, St. Krasauskas, A. Dirgėla, 
. „ , g 1 ' ' s ^'auj^ju metų proga ir sveiki-' Antanas Musteikis, Marija Ci-1 automobiliai silpnesni kaip 35 

A. Gudauskas — patik., J. Ra-1 - - - - - - • 
kojame. 

x M. ir D. Mikelranai, Michi 

manauskienė — pat., M. Simo-
kaitis — pat., O. Ankienė — li
gonių lank.. Ch. P. Kai. — adv., 
J. JanušaiUs — koresp.. E. Šu
manas — koresp. anglų kl„ A. 
Šidagis — maršalka. B. G e l a - | L a b a i a č i ū -
žius — marš., M. Stakėnas — 
par. kom. pirm., K. Repšys — 
par. kom. pav., V. Stakėnienė 
— par. kom., K. Juškaitis —-
rev. kom., K. Leknickas — rev. 
kom. ir M. Simokaitis 
kom. 

imus palydėjo 10 dol. auka. Dė- bienė. Visiems maloniai dėko
jame. 

X Aukų atsiuntė: 

ana Shores, prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo 12 dol. auką. 

rev. 
x R. N. Namikas, torontiš

kis, prie prenumeratos mokes
čio pridėjo 10 dol. auką. Labai 
ačiū. 

X Petras -Tokias, London, 
Kanadoje, aukojo 10 dol. Dėko
jame. 

x Zigmantas Paulauskas, či-

x D. Garbonkus, Hot Springs. 
Ark., įteikė 10 dolerių auką. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

X Antrą Kaimą sudaro: J . 
Aleksiūnas, A. T. Antanaitis. 
E. Būtėnas, J. Jakštytė. J. Ka- k a ^ _ s k i s - atsiuntė 10 dol. auką. 
pačinskas, J. Kaunas. V. Lukas, \ A c i ū " 
D. Mikužienė, J. Riškus ir R.1 x "Linkiu Draugui gyvuoti 
Stakauskas. Naują programa j ilgus metus!" — rašo mums 
Playhouse f2515 W. 69 St.) ! Jonas Milašius iš S t Peters-
yks sausio 19, 26, 27, bei va-1 burgo. atnaujindamas prenume-

po 4 dol. 
- Janina Tallat-Kelpša, P . Šli-

teris, E . J. Juknevičienė, Julius 
P . Bulota; po 3 dol. — H. Per-
zinskas, J. Lekas, E. Zukaus-

x Juozas Kriščiūnas, čikagiš- '• kas, St. Martinkus, K. Germa-
kis, parėmė mūsų spaudos dar-; n a s . A. Pranevičius, K. Leonai-
bus 12 dol. auka. Labai ačiū. tienė, V. Degutis. Visiems dė

kojame. 
x Aukų atsiuntė: po 3 dol. 

— O. Naumanienė. A. Rūkas, 
M. S. Sąmatas. F. Keršys; po 2 
dol. — M. Janonis, K. Tamo
šaitis, D. Jaras . A. Kriščiūnas, 
V. Genys, L. Lendraitis, J. Kas-
peraitis, L Vasiliauskas, V. J. 
Bieliauskas, K. Leknickas, J. 
Skudzinskas, A. Pašukonis, Sta
sys Raštikis. V. Bartuška. Vi
siems dėkojame. 

x Po 2 dol. aukojo: M. Kfflc-
na. Z. Snarskis, V. Kriaučiūnas, 
J. Kubiliūnas. Regina švarcie-

arklio jėgų, 607,784 tarp 35 ir 
55 arklio jėgų i r 110,157 stip
resnį, kaip 55 arklio jėgų. Be 
to, Chicagoje y r a 56,506 sunk
vežimiai, 10,282 motociklai, 976 
priekabos. Iš viso mieste yra 
1.097.358 motoriniai vežimai 

PAMESTINUKAS 

Ford City moterų prausyklo
je antradienį apie vidurdienį bu
vo ras tas 2-4 vai. po gimimo 
kūdikis, suvyniotas į rankšluos
tį ir nertinį. Ieškoma jo mo
tina, bet jau daugelis žmonių 
pareiškė norą jį įsūnyti. 

BRANGSTA KURAS 
Shell bendrovė pakėlė 5 cen

tus už galioną gazolino aviaci
jos ir namų kuro. Shell y ra ant
ra savo pardavimų gausumu 
Chicagoje. 

15 MIL. PARKAMS 
Ulinois valstybės parkų to-1 

PRATĘSIA PARODĄ 

Gėlių paroda Garf ieldo ir Lin-
colno šiltadaržiuose pratęsiama 
iki sausio 13 d. 

REIKALAUS MIRTIES 

L. Garcia, 24 m., patrauktas 
teisman už nužudymą pirmadie
nį keturių žmonių Chicagoje. 
Prokuroro įstaiga skelbia, kad 
reikalaus jam mirties bausmės. 

POLICIJOS FONDAS 

Daugelis policininkų labai ne
patenkinti, kad iš Chicagos po
licijos pensijų fondo buvo duo
t a 15 milijonų dolerių paskola 
mokytojų algoms išmokėti. Pa
skola buvo duota spaudžiant 
merei J. Byrne. 

PASKOLA MOKYKLOMS 

Chicagos miesto taryba už
traukė 50 mil. dol. paskolą mo
kykloms finansuoti. Dabar jau 
mokytojai gavo čekius ir už 
praeitą laiką. Taryba nuspren
dė už miesto paskolas mokėti 
iki 10 Cc palūkanų. 

nė, P. Zailskas. A. Yanavich. J. bulinimui f deralinis iždas pa-
sano 2. 3 dienomis. Staliukai i ratą ir siųsdamas 10 dol auką.; Grigaitis; po l dol. — J. Rogers, skyrė 15.2 mil. dol.. kai valstija vaidina Umocto, m., htuanisdnes mokvklos 
rezervuojami: 434-7004. (pr.) i Dėkojame E Radzevičiūtė. Dėkojame, ir iš savo ižde tiek pat skyrė. metu. 
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IR TOLI 
veikloje". Politinių studijų pro
grama vyks Šv. Kazimiero pa
rapijos patalpose. Svečią i i 
VVashingtono globos parapijos 
klebonas prel. Jonas Kučingis. 
Šiais metais politinių studijų 
programą organizuoja Lietuvių 
Fronto Bičiulių Los Angeles 
sambūris kar tu su LB Vakarų 
apygardos ir Jaunimo sąjungos 
sk. valdybomis. Įvadinį studijų 
programos žodį t a r s L B Vaka
rų apygardos valdybos pirm. 
Rimtautas Dabšys. 

KANADOJE 
— A. a. dr. S tasys Pacevi-

čius, kaip jau buvo pranešta, 
mirė 1979 gruodžio 29 d. Ve
lionis gimė 1912 m. rugpiūčio 
12 d. Šambaros dvare, Šilu
vos vals., Raseinių aps., pasitu
rinčių ūkininkų šeimoje. Baigęs 
Raseinių gimnaziją, Vytauto D. 
universitete, Lietuvoje, studija
vo mediciną ir 1940 m. gavo 
medicinos dak ta ro diplomą. Gy
dytojo praktiką atliko jau rusų 
okupuotoje Lietuvoje, šakių 
mieste ir vėliau buvo paskir tas 
Lazdijų apylinkės gydytoju. I i e 
tuvą paliko 1944 m. rudenį. V. 
Vokietijoje buvo Raudonojo 
Kryžiaus ligoninės direktorium. 
Atvykęs į Torontą vertėsi pri
vačia praktika. Studijuodamas 
Vytauto D. universitete, Kaune, 
priklausė studentų ateitininkų 
"Gajos" korporacijai i r kurį lai
ką buvo jos pirmininku. Velio
nis stambiomis aukomis rėmė 
Kanados Lietuvių fondą, buvo 
išrinktas keletą kar tų į KLB 
krašto tarybą. Velionis buvo 
pagerbtas gausių lietuvių atsi
lankymu laidotuvių namuose. 
Laidotuvių išvakarėse su velio
niu atsisveikino KLB krašto 
valdybos pirm. J . Simanavičius, 
korp. "Gajos" vardu dr . J . Sun-
gaila ir valdybos pirm. E . Cup-
linskas. Gruodžio 31 d. Lietu
vos Kankinių šventovėje vyko 
paskutinis atsisveikinimas. Ge
dulingas šv. Mišias laikė kun. 
P. Ažubalis, kun. Aug. Simana
vičius ir kun. B. Pacevičlus. 
Šventovė buvo perpildyta. Velio 
nio palaikai palydėti į šv. Jono 
lietuvių kapines amžinam po
ilsiui, šalia savo anksčiau miru
sios dukrelės. A. a, dr . S. Pa-
cevičius paliko žmoną Janiną, 
sūnų Algį, dukras Gražiną h-
Danutę su šeimomis, seserį dr. 
Aleksandrą su šeima Clevelan
de, brolį dr. Antaną ir dvi se
sutes Lietuvoje. 

0KUP. LIETUVOJE 
— "Poezijos pavasaris 1979" 

— įvairių poetų kūrybos rinki
nys pr. metų pabaigoje išleis
tas Vilniuje. Iliustr. 264 psl. 
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Tai puiki dovana — bet karia 

P«»ga! 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
LAIDA 

Suredagavo 
Juozapina Daažvardiene 

Šiom dienom Draugo spaustuve 
išleido septintą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie-
nė vėl patikslino ir pagražino šią 
laidą naujais pamosimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
virimu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organiza
cijose. 

Knyga yra labai gražiai įrišta ir 
su spalvotomis iliustracijomis. La
bai patogi vartojimui. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Knygų Skyrius 
4545 W. 63rd Street 
Cttcago, IUinois 60629 

Kaina su persiuntimu $4.75 
Ulinois gyventojai pridėkite dar 

20 centų mokesčiams. 
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