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Rašo kun. Šeškevičius 
(Tęsinys) 

V-as epizodas — 
kiti V. Savičiaus išpuoliai 

Girdi, A. Šeškevičius rūpinasi 
išgarsinti savo vardą per šmei
žikišką Vatikano radiją. 

Atsakau: 
Kiekvienas lietuvis žino, kad 

slaptai su Vatikanu ar užsieniu 

nyčios reikalus, nors ir kaip jis 
besistengtų į savo pusę patrauk
ti daugiau žmonių". 

Paaiškinu: 
Tiesiog stebuklu reikia laikyti, 

kad lietuvių tauta dar taip sti
priai tiki. Juk dabar devynios 
galybės nukreiptos prieš tikėji
mą, tikinčiuosius ir kunigus: 

susisiekti reiškia savo laisvės į spauda i r televizija, radijas ir 
atsižadėti — už grotų patekti 
Kas gali tokios "garbės" trokš 
tt? 

kinas, ateistinės organizacijos, 
faktiškas moksleivių, jaunimo 
ir tarnautojų engimas už tikėji-

Vis dėlto Vatikanas apie Lau- j m ą baisūs bažnytiniai mokes-
galių senelių - invalidų namus į č i a i teismai ir kalėjimai už tei-
1978. XL 13 visai tiksliai pa- į s i ų gynimą, baudos už religines 
skelbė, o V. Savičius tą faktą _• e k j e n a s nurusiems pagerbti, 
gėdingai suklastojo, norėdamas j p e r s e k i o j i m a s uį v a ikų katekiza-
užtušuoti ateisto gėdingą darbą. į c i j ą ^^^^ seminarijos varžy-
Bet ar ne todėl "Bangos" re-1 ̂  i r ̂ ^ K a t a l ikų Bažnyčios 
dakcija paskelbė neteisingą S. į uetuvoje prispaudimas, nedavi-
Milašiaus mirimo datą, siekda-1 mas nei religinės spaudos, nei 
mas sukompromituoti Vatikano j j o k i ų ^ ^ religinių p a m o 
radiją? Atseit, Vatikanas šmei 
žia, nes Laugaliu, senelių - inva
lidų namų direktorius A. Strau-
ka susitikęs su kunigu vėliau, 
ne tą dieną, kaip paskelbė Vati
kanas? 

Manau, kad ir ateityje Vati 

kymų, kaip tai daroma kitose 
socialistinėse valstybėse... O 
vis dėlto Katalikų Bažnyčia Lie
tuvoje laikosi, net stiprėja, kai 
ateizmo po tokių represijų nė 
kvapo nebeliktų. Kaip tik to-

Salvadore naujajai vyriausybei dar nepavyko atstatyti tvarkos. Ginkluoti jau
nuoliai susišaudo su policija, įvyksta pagrobimų. 

Varšuvos paktas 
prieš naujus ginklus 

Raketos sugriautų derybų galimybes 

M a n a u ' K a u i r « « w J"**" kk» ateistų negarbingos repre-
kano radijas sugebės paskelbti Į ̂  ^ ^ teutai p a r o d o t i k . 
visus ateistų gėdingus išpuohus. ( ^ bedievybės veidą ir verčia 

Ne tik Vatikanas bet ir visas b r a n ^ n t i „ ^ T t o d a k ^ 
užsienis piktinasi, kad Ugi šiol 

"garbingoje lietuvių tautoje atsi
randa tokių Savičių, kurie Lietu
vai gėdą daro. Kaip gali geri 
lietuviai ir užsienis tylėti! 

V. Savičius pastebi: "Vargu 
ar pavyks kunigui pataisyti baž-

tokių pastangų ateistų Lietuvo-
I je tėra tik saujelė. 
i Kun. A. Šeškevičius 
Į Gargždai 
1979. IV. 12. 

(Pabaiga) 

mą, arba sieks toliau taikyti ir 
gilinti Helsinkio principus, tai 
yra mažinti ginkluotę, stiprinti 
saugumą ir plėsti taikų bendra
darbiavimą? Pirmąjį kelią Eu
ropos tautoms primeta agresy-

Berlynas. — Varšuvos pakto 
užsienio reikalų ministerių kon
ferencijos komunikate sakoma, 
jok Vakarų valstybių nutarimas 
dislokuoti savo teritorijose Ame
rikos "Pershing 2" raketas su
griautų pamatus ateities dery- j vūs Jungtinių Valstijų sluoks 
boms dėl ginklų apribojimo. Į niai ir NATO vadovybė. Antrąjį į 
Trečiadienį iš Wittenbergo, Rytų į kelią gina Sovietų Sąjunga, so-: 
Vokietijos, po ilgų ceremonijų, cialistinės sandraugos šalys, pla- J 

čiausi Vakarų visuomenės sluok-

Irane paaiškėjo 
didelė opozicija 

Daug kas boikotavo referendumą 

išvažiavo karinis traukinys su 
sovietų šarvuočių divizija Ko
munistai sukvietė daugybę už
sienio korespondentų iš viso pa
saulio. NEC televizijos filmas 
parodė labai trumpą traukinį, 
kuriame negalėjo tilpti nei daug 
tankų nei daug kareivių. Vaka
rų stebėtojai komentuoja, kad 
šis "šarvuočių divizijos atitrau
kimas" skirtas Vakarų viešajai 
opinijai paveikti. 

sniai. Ir pačioje Atlanto stovyk 
loję toli gražu ne visi nori dar 
giliau įklimpti į ginklavimosi 
varžybas", rašo Pravda 

Vakarai laukia 
landų sprendime 

Haga. — Olandijos vyriausy
bė šią savaitę turi padaryti 
sprendimą dėl 572 naujų rake-

Pnpa^stama, kad sovietų už- j ^ ^ N A T Q v a d o v y b ė pla-
nuoja išstatyti sąjungininkų te-

Olandijos premjeras j 

Teheranas. — Referendumas į 
Irane, priėmęs naują konstitu-j 
ciją, atidengė faktą, kad nors 
ajatola Khomeinis yra svarbiau
sias Irano vadas, tačiau turi ir. 
daug priešų. Už konstituciją: 
nebalsavo kitų musulmonų sek- į 
tų žmonės, nebalsavo kurdai ir! 
baluchai, tačiau, svarbiausia, į 
net ir šijitų sektos Azerbaidžia-: 
no žmonės boikotavo referendu
mą. Tarp azerbaidžianiečių 
svarbiausias dvasinis vadas yra 
ajatola Kazem Sariat-Madari, 
kuris gyvena, kaip ir ajatola 
Khomeinis, šventajame Irano 
mieste Qubme. Trečiadienį gru
pė ginkluotų vyrų puolė Madario 
namus ir nušovė vieną jo sargy
binį. 

Ajatola šariat Madari neskel
bė, kad jis už konstituciją ne
balsuos, tačiau jo šalininkai su
prato, kad jis pataria nebal
suoti, nes jis kritikavo du kon
stitucijos punktus. Kaip sude
rinti 56 ir 110 straipsnį, klausė 
ajatola Madari. Vienas kalba 
apie žmonių teisę patiems val
dytis, o kitas nustato vyriausią 
religinį vadą, kuris gali šalin
ti valstybės prezidentą, turi tei
sę skirti kariuomenės vadus, vy
riausius teisėjus, turi galią 
skelbti karus, amnestijas. Aja 
tola šariat Madari reikalavo 
konstituciją persvarstyti, ją pa
keisti, papildyti, gis jo pareiški
mas buvo įsakymas šešiems mi
lijonams Irano šijitų nebalsuoti. 

Kurdai irgi nedalyvavo balsa
vime. Mehabado mieste buvo 
atidarytos 37 būstinės, tačiau 
vėliau, niekam nebalsuojant, 
palikta tik viena. Minioje pa
sklido gandas, kad valdžios 

žmonės kiša į balsavimo dėžę 
nelegalius balsus. Minia puolė 
tą vienintelę būstinę ir balsavi
mo dėžę sudegino. 

Konstitucija padaro šijitų sek. 
tą oficialia valstybės religija. 
Tas nepriimtina kitų religijų 
žmonėms. Konstituciją kriti
kavo teisininkų sąjunga, nacio
nalinis demokratinis frontas ir 
dvi prokomunistinės organizaci
jos: fedajinai ir mujahedinai. 
Nors valdžia skelbė, kad kon
stituciją patvirtino 98.2 nuoš. 
balsuotojų, užsienio korespon
dentai teigia kad balsavo daug 
mažiau žmonių, negu pirmaja
me referendume, kuris panaiki
no šacho valdžią. Musulmonai, 
priklausą sunių sektai, baluchi-
staniečiai ir turkmėnai boiko
tavo balsavimą. 

Gan svarbią opoziciją naujai 
konstitucijai sudaro Irano mo
terys, šacho dienomis moterys 
gavo teisę balsuoti, galėjo išsi
skirti. Jau 1970 m. apie 38 nuoš. 
Irano universitetų studentų bu
vo moterys, jos laimėjo lygias 
teises. Po revoliucijos joms įsa
koma dėvėti "čadorus", teis
muose vieno vyro liudininko žo
dis vertas dviejų moterų liudi
jimo. Vyras gali moterį palik
ti tris kart pasakęs: "Aš ski
riuosi su tavim". Nors ajato
la Khomeinis, bijodamas mote
rų opozicijos, žadėjo joms ly
gias teises, mokslą, darbus, tei
sę būti išrinktoms į valdžios vie
tas, jo islamiškos pažiūros labai 
pažemino Irano moteris. Jis pir
miausia atšaukė šacho įvestą šei
mos apsaugos įstatymą. Khomei 
nis kalbėjo, kad moralinė korup
cija ir iškrypimas bus vieninteliai 

sienio reikalų ministeris Gromy-
ko yra patyręs, geras politikas. 
Jis neseniai lankėsi Madride ir 
Bonoje. Visur jis kėlė "taikos 
meilės" idėjas. Jis žino, kad 
NATO valstybės turi daug sun
kumų ir be išlaidų ginklams di
dinimo. Europiečiai bijo karo ir 
nori taikos, tačiau skirtumas 

ritorijose. 
van Agt trečiadienį tarėsi su 
Belgijos premjeru Martens, va
kar susitiko su Italijos premje
ru Cossiga ir Britanijos — 
Thatcher. Olandijos parlamen
te veikia nemaža opozicija prieš 
raketų dislokavimą. tarp Rytų ir Vakarų yra tas, . . . . r * * 

kad Vakaruose piliečiai laisvi iš- j JNutCIStaS l ietUVIS 
reikšti savo norus ir siekimus 
Sakoma, kad Olandijos vyriau 
sybė bus pašalinta, jei ji sutiks 

buvęs partizanas 
Vilnius. — Kaip "Tiesos" 

priimti savo teritorijoje naujas. dienraštyje lapkričio 27 d. nu-
skraidančias ir "Pershing 2" meryje pranešama, Vilniuje 
raketas Tas pats gresia ir Nor- okupantų teismo buvo teisiamas 
vegijos bei Danijos vyriausy- į lietuvis partizanas ukmergiš- j 
bėms. Vakarų Vokietijos kanc- j kis Boleslovas l i ū n a s . Jis bu-
lerio socialdemokratų partijos 
konvencijoje daug atstovų kal
bėjo prieš ginklavimosi didinimą 
ir naujų raketų įsigijimą. 

Sovietų propaganda bando 
paveikti Vakarų viešąją opini
ją prieš NATO valstybių kon 

vo apkaltintas 1945 metais de
zertyravęs iš raudonosios armi
jos, prisijungęs prie lietuvių 
partizanų ir veikęs slapyvar
džiu "špokas". Nuo 1946 m. 
jis gyvenęs Lietuvoje Boleslovo 
Karaliūno pavarde. Sovietinis 
teismas jį nubaudė 15 metų ka-ferenciją. kuri greit įvyks Briu

selyje. Jei Vakarams ir nepa- \ Įėjimo bausme. 
tinka naujųjų sovietų ss-20; Dar vienas kalinys 
įrengimas Rytų Europoje, tas; m d a b a r V a k a r u g p a a i e k u . 
visai neskelbiama spaudoje ir. ̂  ^niomis, U o 1 6 ^eną 
Varšuvos pakto p e č i a i nieko a g ^ ^ ^ 
apietai nežino. Sovietų spauda i * 
pabrėžia, kad Brežnevas spalio, J . . . . w t M j n M i j t / M i n . ' , . . . . . x i;ii,«5 :x,.~* įsekmimmnkų krikščioniškosios 6 d. pasiūlė vienašališkai išvež- * . O*A_ 
ti iš Rytų Vokietijos 20.000 so- bendruomenės narj Fedor Siden-
vietų kareivių ir 1,000 tankų. k o . ™ f ™ re^nės vf lk los! 
Gruodžio 5 d tie kareiviai pra *• *" anksčiau buvo puolamas 
dėjo važiuoti namo, o Vakarai **<* komunistinėje spaudoje, 
tuo tarpu didina išlaidas gink-iDabar< suėmimo metu, jis buvo; 
lams. Lapkričio 18 d. Pravda ; formaliai apkaltintas pnešval-: 
paskelbė ilgą straipsnį "Dery.; stybine veikla, dėl kurios jam1 

bos, o ne nauji ginklai", čria į &ręsia trijų metų kalėjimo baus-
rašoma: "Europos tautos iš es- m ė Fedor Sidenko nuo 1976 
mės turi pasirinkti vieną iš m e tU laukia leidimo emigruoti į | 
dviejų: ar Europa pasiryš to- Vakarus. Tais pačiais metais, 
liau plėsti ginklavimosi varžy-1 Wti septyni rusai sėkminininkai. i 
bas. vėl didinti įtempimą ir, va-! daugiau negu 15 metų laukę 
dinasi, pakirsti įtempimo mažini, emigracijos leidimo, pasiprašė . 

1 globos amerikiečių ambasadoje 
matai, tvarkant moterų teises,' Maskvoje, kurioje jie ir dabar 
tačiau, jo žvilgsniu, tos ribos < tebegyvena, amerikiečiam ne- j 
apima labai didelę modernių mo-; atsiekus tuo reikalu susitarimo 
terų gyvenimo dalį. su sovietais. 

TRUMPAI 
IJ VISUR 
Irano ajatola Khomeinis 

pasakė kalbą, kurioje ragino 
iraniečius laikytis vieningai, ne
suskaldyti. Irano siaurinėje 
Azerbaidžano provincijoje aja-
tolos Sarat - (Madari rėmėjai 
paskelbė generalinį streiką. 

— Izraelis paleido iš kalėji
mo Nablus miesto merą Bassam 
Shaaka. Jis sutiktas namie lyg 
herojus. Kitų miestų merai pa
skelbė, kad jie grįš į savo parei
gas. 

— Irano ajatolos Montazari 
3ūnus paskelbė, kad Iranas pla
nuoja pasiųsti j Libaną 17,000 
ginkluotų vyrų padėti palestinie
čiams kovoti prieš Izraelį. 

— Prezidentas Carteris pa
reiškė susitikime su kongreso 
nariais, kad spaudimas Iranui 
bus kasdien didinamas. Londo
ne Lloyds draudimo bendrovė, :< 
JAV karo laivams atvykus prie 
Persijos įlankos, pakėlė ten 
plaukiančių laivų apdraudą 400 
nuoš. Manoma, kad tas pakėli
mas atgrasins laivų savininkus 
nuo plaukimo į Irano uostus. 

— Naujai paskirtas Irano už
sienio reikalų ministras Ghot-
bzadeh pasitraukė iš radijo ir 
televizijos direktoriaus pareigų. 
Jo vieton paskirtas dvasiškis 
hojatoleslam Musavi Khoini. 

— I Kubą atskrido iš Etiopi
jos 1,200 vaikų mokytis Kubos 
mokyklose. Kuboje yra Jauni
mo sala, kurioje mokosi daugiau 
10,000 vaikų iš Angolos, Kongo, 
Mozambikos. Vien iš Etiopijos 
šiuo metu yra £223 vaikai tarp 
7 ir 17 metų amžiaus. 

— Hamburge. V. Vokietijoje 
iš rusų kultūros, sporto ir kuli
narijos delegacijos pabėgo 41 
metų sovietų vertėjas ir pasi
prašė politinės globos. Jo pa
vardė neskelbiama delegacija 
buvo iš Leningrado miesto. 

Airijos premjeras Jack 
Lynch paskelbė, kad jis šių me
tų gale pasitrauks iš pareigų. 
Jis buvo premjeru nuo 1966 m. 
iki 1973 m. ir vėl — 1977. Sa
koma, kad dešinio sparno prem
jero rėmėjai nepatenkinti jo 
pareiškimais Amerikoje h* jo 
bendradarbiavimu su Britanija 
Įtakingiausias jo kritikas — 
sveikatos ministeris Charles 
Haughey numatomas premjero 
pareigoms. 

— Amerikos ambasadą oku
pavusių Irano studentų vadai 
paskelbė atsišaukimą į Saudi 
Arabiją, ragindami sukilti prieš 
amerikiečius. 

— Valstybės sekretorius pa
reiškė sovietų ambasadoriui Do-
bryninui ,kad sovietų spaudos 
pasisakymai apie Amerikos po
litiką Irane yra "peiktini". Do-
bryninas išvyko į Maskvą pasi
tarti su vyriausybe. 

— Pietų Korėjos elektorių 
taryba išrinko prezidentą Choi 
Kyu Hah, laikinai ėjusį tas pa
reigas po prez. Parko nužudymo. 
Jis bus jau ketvirtas P. Korėjos 
prezidentas. 

— Kandidatas į prezidento 
vietą, respublikonas John Con-
nally kritikavo sen. Kennedį dėl 
pareiškimų apie Irano krizę. 
Anksčiau atrodė, kad sen. Ken-
nedy bus demokratų kandida
tas į prezidentus, tačiau dabar 
aš ne toks tikras, pasakė Con-
nally. Irano spauda labai pla
čiai skelbia sen. Kennedy pareiš
kimus. 

PAŽANGA RODEZIJOS 
TAIKOS DERYBOSE 

Sukilėliai prieme karo paliaubas 
Londonas. — Trečiadienį Bri-1 Lordas Carringtonas apie pa-

tanijos užsienio reikalų minist- i žangą derybose painformavo Ro-
ras lordas Carringtonas paskel- i dezijos laikinąją vyriausybę, 
bė, kad po 86 dienų Rodezijos ; Washingtone valstybės depar-
derybų, buvo pasiektas žymus į tamentas išreiškė pasitenkinimą 
laimėjimas. Sukilėlių patriotinio \ padaryta pažanga ir pareiškė 
fronto vadai Joshua Nkomo ir 
Robert Mugabe sutiko priimti 
karo paliaubas. Jų smulkmenos 
bus toliau nagrinėjamos, tačiau 
pats principo priėmimas duoda 
vilčių pasiekti Rodezijoje - Zim
babvėje taiką 

viltį, kad visos derybose daly
vaujančios jėgos užbaigs šias 
istorines derybas laimėjimu, ku
ris atneš tos Afrikos dalies žmo
nėms taiką ir pažangą. Mano
ma, kad britams perėmus Rode
zijos valdymą, visos ekonomi-

giomis dienomis bus paskirtas ! nės sankcijos bus atšauktos. 
britų gubernatorius Rodezijai 
Britų spauda jau senokai kai 
ba, kad gubernatorium bus lor 
das Soames, 59 m., buvusio j stybių tarpą 
premjero "VVinstono Churchillio 
žentas. 

Iš Kenijos vakar pranešta, 
kad Britanija organizuoja didelį 
lėktuvų "keltuvą". Apie 80 
transporto lėktuvų atgabens J 
Rodeziją britų komonwealto ministras 
kareivius, iš kurių bus sudary- j kad reikėtų 
ta Rodezijos taikos priežiūros! čius įkaitus 

karas užsibaigs. įvyks nauji 
rinkimai ir Rodeziją įstos į ne
priklausomų, demokratinių val-

Iranas pradeda 
švelniau kalbėti 

Teheranas. — Irano finansų 
Bani-Sadr pareiškė, 

paleisti amerikie-
_ Krizę galima būtų 

kariuomenė. Spėjama," kad joje j išspręsti, jei Jungtinės Tautos 
bus apie 1,200 vyrų. Visos suki- \ sudarytų tarptautinę komisiją 
lėlių jėgos bus suvežtos į "susi-j tirti buvusio šacho nusikalti-
rinkimo punktus". Nors sukilę- j mus. Irano radijas pareiškė, 
liai bijojo, kad tai bus "kon- j kad Saugumo tarybos rezoliuci-
centracijos stovyklos", Britani-; ja atidaro kelią tolimesnėms de
ja pažadėjo, kad tai bus dau- \ ryboms. 
giau "draustiniai", kur sukilėlių 
kareiviai bus saugomi nuo prie
šų. Panašiai ir Rodezijos ka
riuomenės daliniai bus kareivi
nėse apsupti taikos priežiūros 

Lėktuvai stebi 
Amerikos laivus 

Washingtonas. — Gynybos 
iėgų JoTapsupsTr visus Ro-' departamentas paskelbė, kad 
dezijos aerodromus, ginklų san-1 Amerikos karo laivus Arabų jū-
d e l i u & ; roje stebi netoli stovis sovietų 

«• • ~ •«. • ~. i*~~, ~»««,«' naikintuvas. Du sovietų žvalgy-Kai Britanijos jėgos perams ^ tf A d e_ 
krašto valdymą, bus ištremti; J e m e n o fr 
visi samdyti kareiviai ir sveti- Į j A y ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
mos kanuomenėa j greit nuskrido, kai nuo JAV 

" ' — — - i l ė k t u v n e | į 0 pagilo keli naikintu-
K a n e l e r i s S c h m i d t | v a i Panašiai pasitraukė ir Ira-

i no žvalgybos lėktuvas Lockheed 
UŽ n a u j a s r a k e t a s |"P-3 0rion". Iranas iš JAV pir-

. . — , • ^ • ko šešis tokius lėktuvus. Berlynas. — V. Vokietijos į 
kancleris Schnudtas socialde
mokratų suvažiavime pagrasino i 
atsistatydinti iš pareigų, jei j 
partija atmestų NATO planus j 
įsigyti skraidančių raketų Va 

Japonijos premjero 
vizitas Kinijoje 

Pekinas. — Kinijoje lankosi 
Japonijos delegacija, vadovau-

karų Europos gynybai Kanc- j a m a p r e m j e ro Ohiros. Jis vie-
leris nurodė, kad sovietai Rytų ^ penkias dienas. Pirmą kar 
Europoje kas savaitę pastato 
naują SS-20 raketą su trim špro

tą Japonijos premjeras tarėsi 
su Kinijos premjeru Hua Guo-

gikliais. Per metus tokių rakė- j f e n g l l p^^ į į vizitą penkių 
tų įrengiama 50. Be to rusai | pietryčių Azijos valstybių fi-
kasmet pastato po 30 naujų n a n S ų nunisteriai konferencijo-

je išreiškė susirūpinimą, kad Ja-"Backfire" bombonešių su šim 
tais branduolinių bombų. Dėl 
nusiginklavimo reikia derėtis, 
tačiau Vakarai turi turėti dery
boms stiprias pozicijas, pasakė 
kancleris. 

— Olandija atšaukė savo am
basadorių Prancūzijoje, nes 
Prancūzijos parlamentas atšau
kė sutartį, kuri reguliavo Reino 
upės teršimą. 

Libijos diktatorius pulk. Khaddali. 
. Po JAV ambasados užpuolimo Libijo-
| je valstybės departamentas atmetė 
j Libijos apgailestavimo pareiškimą ir 
paskelbė, kad ambasada uždaroma. 
paliekant tik kelis pareigūnus, kurie 

j rūpinsis Libijoje gyvenančių ameri
kiečių reikalais. Santykiai su Libija 

į nenutraukiami, tik labai apribojami. 

ponija nukreips savo investavi
mus į Kiniją. Japonija pareiškė, 
kad su tomis valstybėmis bus 
toliau palaikomi draugiški ry
šiai ir ekonominis bendradarbia
vimas. 

Japonų sluoksniai atidengė, 
į kad šis vizitas užbaigs Japoni-
| jos - Kinijos bendradarbiavimo 
pasitarimus. Japonai duos Kini
jai 1.5 bil. dol. paskolą trisde
šimčiai metų, po 3 nuoš. Japoni
ja padės kinams tiesti geležin-

! kelius, statyti uostus ir elekt-
į ros jėgaines. 
, 

KALENDORIUS 
Gruodžio 7 d.: Ambroziejus. 

, Servą, Daugardas. Vėtra. 
Gruodžio 8 d.: Marijos Ne

kaltas Prasidėjimas. Sofrani-
jus, Ek8uperija. Kaunis, Ge-
denė. 

Saulė teka 7:03. leidžiasi 4:20. 
ORAS 

Debesuota, su pragiedrėji-
; mais, be žymesnių kritulių, tem-
į peratūra dieną 36 L, naktį 20 l 

• 
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suDmcnmiis 
SNIEGO BELAUKIANT 

fcią žiemą organizuotą tarp
miestini slidinėjimo sezoną pra
deda Montrealio Lietuvių studen 
tų sąjunga nuo gruodžio 27 d. 
Ori sausio 1 d. St. Donat vietovė
je, Quebec provincijoje. Tai 17-
tas mf*JT»« tradicinis sąskrydis, 
kuriame dalyvauja per šimtą 
studentų. 

Didžiausias lietuvių būrys, 
apie 200 slidininkų, išvyks j 
Snowbird vietovę, Utah. Tai irgi 
tradicinė čikagiečių išvyka, jau 
vykdoma daugiau kaip dešimt 
metų, prie kurios prisideda slidi
ninkai iš kitų miestų. 

Klubas Banga iš Los Angeles, 
Calif., rengia šią žiemą 2 išvy
kas j Mammouth Mtn. Bangos iš 
vykoje dalyvauja netoli 100 sli 
įiniBįūų. Bangos vadovai taip pat 
galvoja ateityje suorganizuoti 
pabaltiečių varžybas. 

Visa eilė mažesnių grupių 
Jungtinėse Valstybėse ir Kana
doje rengiasi išvykti j kalnus ir 
slidinėti: skautai, ateitininkai, 
LN jaunimo būriai ir t. t. Sun
ku ir atspėti, kiek lietuvių slidi-
nėtojų organzuotai išvyks slidi
nėti, bet reikia manyti, kad jo
kia kita sporto šaka nepatrau
kia tiek daug lietuvių, kaip sli
dinėjimas. Iš rungtynių kalendo 
riaus pažymėtinos kelios datos: 
kovo 1 d. pabaltiečių varžybiniai 
nusileidimai nuo kalno. Kovo 2 
d. ilgų distancijų bėgimai slidė
mis (x-country). Abejos rungty
nes įvyks Kanadoje prie Toron
to. B šių rungčių bus išvedami 
ir greičiausių lietuvių rezultatai. 
8ią žiemą pirmą sykį įvyks ir 
biathlomo varžybos sausio 27 d. 
prie Clevelando. šuolių varžybos 
nuo 20 metrų tramplyno įvyks 
vasario 10 dieną irgi prie Cle
velando. Smulkesnių žinių gali
ma gauti iš klubų, kurie vykdo 
tas programas. V. C. 

PAAIŠKINIMAS APIE 
BIATHLONA 

mama nepakanka, turi teise dar 
3 atsarginiams šūviams, bet jei 
ir tie 3 nekliudo 5 taikinių, tai 
grįžtant antru ar trečiu kart, jau 
privalo atlikti taip vadinamą 
baudos ratą, kurio apimtis 200 
mtr ir yra lanko pavidalo. Bau
dos ratas yra iš anksto paruoš
tas šaudymo vietovėj. 

m biathlono rungtis, kurią 
matysime 1980 m. Lake Placid 
žiemos žaidimuose, yra 10 klm 
nuotolis. Kokia techninė pravedi 
mo eiga yra nustatyta, bent ma 
no gaunamo j spaudoj neteko 
matyti. Dėl V. C pažymėtų isto
rinių duomenų apie b»athloną šį 
kartą plačiau neaiškinsiu. 

Br. Keturakis 

— Krepšinio mėgėjams keis
tas atrodė 20 geriausių pasaulio 

F- K. Lituanicos valdyba 1979 metais. Stovi « kaires: O. Brandonisto, A. Viktorą, R. Balčiūnas, S. Inkanskas ir C. 
Vidžius. Sėdi: J. Juška, G. Bielskus, Ramunė Cibas ir Br. Traptkas. Trūksta R. Cibo, G. Grėbio ir P. Stončiaut. 

lo pavaduotojas, buvęs pasaulio 
vid. svorio bokso meisteris Tony 
Žale, "Strug" savininkas Lee 
Stern ir dr. F. Kaunas. 

Geriausia futbolo komanda 
išrinkta Schwaben A C. (vyrų) 

komandų sąrašas, sudarytas j ir Green-White (jaunių), iflri-

"Drauge" Sporto apžvalgoje 
s. m. lapkr. 16 d. V. Čiurlionis, 
aprašydamas tą rungtį, prasilen 
tda su keletu istorinių faktų ir 
varžymosi taisyklėmis, todėl aiš
kumo dėlei būtini šie patikslini
mai: 

1. Biathlono "gimtadienis" 
žiemos olimpiniuose žaidimuose 
yra 1960 m. Squaw valley, kur 
buvo pravestos individualinės 
varžybos, bet ne 1928 m., kaip 
autorius teigia. 

2. Nusileidimai nuo kalno, 
kaip i ias rungtis V. C vadina 
(tikras vardas alpinistinės var
žybos) turi pradžią 1936 m. Gar-
misch-Partenkirchen, t y. net 24 
metais ankstyvesnis-

3. Dabartines, t y. 1980 m. 
Lake Placid biathlono varžybos 
(nes jau turi 3 atskiras rungtis) 
susideda iŠ 3 dalių ir kiekviena iš 
jų, kaip atskira rungtis, kovoja 
dėl laimėjimų. Pirmasis — 20 
klm nuotolis individualiniai turi 
sekančią eigą: laike perbėgimo 
j o d o m a 4 kart į tautinį iš 150 
nuotolio po 5 šūvius ir šioj padė
ty: stovint, gulint stovint ir gu
lint Padėtys ir jų eilės tvarka 
nustatyta. Salia 2 min. baudos 
už nepataikymus yra ir 1 min. 
bauda, kai kliudyta taikinys, bet 
ne taikiny esantieji žiedai. 

n dalis biathlono, kaip koman 
dinė estafetė 4 x 7,5 klm buvo 
pirmą kartą pravesta 1968 m. 
Grenobly, olimp. žiemos žaidi
muose. Ten 2,5 klm trasoj, ku
rią dalyvis turėjo 3 kart prabėg
ti (šliuožti), atliekant 2 šaudy-
B U S po 5 šūvius į 5 taikinius. 
Jei B) šių 5 šūvių penki kliudy-
f—i dalyvis tęsia rungtį toliau. 

5 šūvių visiems 5 kliudy-

Amertkos trenerių ir sporto žur 
nalistų. Pirmoje vįetoje atsisto
jo Indianos un-tas ir Sov. Sąjun
gos rinktinė, gavę 520 taškų, su 
507 taškais seka Jugoslavija, 16 
vietoje Brazilija ir 20-je Italija, 
visos kitos yra amerikiečių uni
versitetų komandos. 

Sąrašas, žinoma, bereikšmis ir 
tikriausiai labai toli nuo tikslu
mo. Juk, pirmiausia, Sov., Sąjun 
gos komanda neseniai pralaimė
jo Indianai net 28 taškų skirtu
mu, pralaimėjo dar 4 rungtynes 
ir eilę laimėjo vos vieno ar ke
lių taškų skirtumu. Jugoslavijos 
rinktinei sekėsi dar blogiau Taip 
pat reikia neužmiršti, kad eilė 
Itslijos, Prancūzijos ir Ispani
jos klubų, kuriuose žaidžia po 2 
ar 3 amerikiečius, tikriausiai 
tilptų į tą 20 išrinktųjų tarpą. 

— Princeton un-tas pralaimė
jo ir antras savo rungtynes, šį 
kartą prieš Michigan State 64-
46. Kaip minėjome, pas Prince
ton žaidžia R. Šimkus, kuris Ry 
tų Amerikos spaudoje labai pla
čiai aprašytas ir gerai vertina
mas. Šiose rungtynėse jis pada
rė 7 taškus, žaisdamas centro po 
zicijoje. Kaip jau minėjome, pir
mąsias rungtynes Princeton pra
laimėjo prieš žymiai aukštesnę 
ūgiu Lenkijos rinktinę, o taip 
pat ir prieš Oaral Roberts un-tą 
80-72. 

— Rytų Amerikoje žaidžia ir 
daugiau lietuvių. K. Aleksiūnas, 
žaidęs už Kentucky, žais už Con-
necticut un-tą kartu su J. Abro
maičiu. 

Nors Hampshire un-te žaidžia 
J. Rainis, tačiau lietuvių tarpe 
jis nėra pasirodęs. 

liausiąs žaidėjas M. Dufty iš 
Schwaben, o futbolo karaliene 
tapo Ruth Iichtenberger. 

— Netrukus Chicagos futbolo 
mėgėjai turės progos pamatyti 
filmą apie Helmut Schoen gyve
nimą ir karjerą, kaip žaidėjo ir 
V. Vokietijos rinktinės trenerio. 

• 
— Sepp Herberger k-tas deda 

pastangas gauti futbolo trenerį 
iš V. Vokietijos, kuris pravestų 
kursus treneriams ir koman
doms. 

— F. C. Rarcelonai, po skan
dalingo persiskyrimo su gar
siuoju Gruyf, nesiseka h* su H. 
Krauni — Austrijos futbolo 
žvaigžde. Jis pereitą sezoną 
įmušė daugiausia įvarčių Ispa
nijos pirmenybėse, tačiau nebe-
sugyvena su treneriu, ir klubas 
jau nori jį parduoti Derybos 
vedamos su Rorusia Dortmund. 

Ne geriau einasi V. Vokietijos 
rinktinės žaidėjui R. Bonkof 
Valencijoje — jis jau grasina 
išvykimu. 

Atrodo, kad Ispanija užsienio 
futbolo žvaigždėms, nežiūrint 
didelių pinigų, nėra labai maloni 
vietovė gyvenimui ir praturtė
jimui. 

a 

su ja ir Anglija, 1966 m. pasau
lio meisteris, po pergalės prieš 
Bulgariją 2—0. Rungtynės bu
vo Wimbley stadijone 24 vai. 
atidėtos dėl per tirštos miglos. 
Jau klalifikavosi Olandija, pa
saulio vicemeisteris 1974 ir 1978 
m., įveikusi R. Vokietiją 3—2. 
Kvalifikavusi ir Čekoslovakija, 
laimėdama prieš Liuksemburgą 
net 4—0. Turėtų kvalifikuotis 
ir Ispanija, jai bereikia tik per
galės prieš Kiprą. Greičiausiai 
kvalifikuosis ir Austrija, kuri 
jų pačių nuomone, yra stipriau
sia, kokią austrai yra turėję. 
Šioje grupėje Belgija įveikė Ško
tiją 2—0, o Austrija Portuga
liją 2—1. Viską nulems pas
kutinės rungtynės tarp Belgi
jos ir Škotijos. Vakarų Vokieti
jai bereikia namuose laimėti 
prieš Turkiją, kuri neseniai įvei
kė Vali ją 1—0. Šios rungtynės 
buvo ypatingai karštos prie 
50,000 fanatiškų turkų. Vienas 

valietis trenkė turkui, sulaužė 
žandikaulį ir buvo išmestas iš 
aikštės, kuri žiūrovų buvo ap
mėtyta įvairiais objektais. Va-
liečiams išeiti iš aikštės reikėjo 
stiprios policijos ir kariuomenės 
apsaugos. 

Vytautas A. KiikttSMbiM 

LAUKO TENISAS 
Chicagos lietuvių lauko teni

so klubo antrasis "round robin" 
įvyks gruodžio 15 d. nuo 8 v. v. 
Wimbledono teniso klubo aikš
tėse. 

Teniso varžybct) kartu jungia
mos su klubo narių susirinkimą, 
naujos valdybos rinkimu ir ka
lėdiniu pasilinksminimu. Bos 
ir Kalėdų senelis su dovanomis 
ir staigmenomis. Registracija 
10 dol. asmeniui, o už tai bus 
daug teniso, sviedinukai, užkan
džiai su napoleonu ir net šampa
nas. 

Visi kviečiami registruotis iki 
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gruodžio 8 d p u A. Bakaiti 
6716 Higbland Drive, Pakš 
Heights, m 60463, teL 44&4716. 
Taip pat visi nariai, nesusimokė
ję nario mokesčio, prašomi ne
delsiant susitvarkyti. Nario 
mokestis yra 10 dol. šeimai, 
7 doL asmenini ir 5 dol. jauni
mui. 

Po N. Metų numatomos dar 
trys "round robin" varžybos, 
kurių dvi bus Bvergreen Bath 
and TenniB klube ir vienerios 
Hinsdale Raguet Club. 

11 OKUPUOTOS UETUVOS 
sti šauktas Vfl-

niuje, analizavo visų Lietuvos 
sporto mokyklų auklėtinių pasi
rodymą Spartaluadoje. Nevisai 
patenkinti pasirodymu seminaro 
dalyviai įnešė nemaža pataisy
mų ir nustatė gaires sekan
tiems 4 metams. 

— Stalo teniso Lietuvos pir
menybės įvyko Klaipėdoje. .Jau
nieji pingpongietai pasirodė 
puikiai ir veržiasi j vyresniųjų 

(Nukelta | 4 pusi.) 

H EUROPOS PIRMENYBIŲ 

Europos pirmenybių baigmi
niame rate Italijoje, atrodo, su
sitiks stipriausios Europos val
stybių rinktinės. Italija, kaip 
rengėja, o taip pat ir pasaulio 
meisteris 1934 ir 1938 m. kva-
lifikavosi automatiškai. Neti
kėtai kvalifikavosi Graikija, o 

Geriausias 
pasaulyje konjakas. 

Marteli. 

B LFLS - Kovas 5:1, 1938 m. VHI. » d 

FUTBOUS 
PAVYKĘS 

SPAUDOS BALA S 

Lapkričio gale Sepp Herber
ger k-to organizuojamas sporto, 
radijo ir spaudos balius, kaip ir 
kiekvienais metais, praėjo su 
pasisekimu. Pelnas, kaip žino
ma, skiriamaa Chicagos ir apy
linkių futbolo jątmiiniii pa
remti. 

Garbės svečiai buvo Jack 
Brickhouse, TV ir radijo asme
nybė, V. Vokietijos ges. k 

S O M I E i i i e i s 
BADfO SOMOS VALANDOS 

Vboa programsi H 1IOPA 
Lietuvių kalba: nuo gruodifo 3 d. 
(nuo pirmadienio iki penktadienio) 
bus perduodama nuo 4 vai. p.p. iki 
4:30 vai. p.p. per tą pačią stoti. 
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 
8:30 iki 9:30 vai. ryto, 

Talei 4M441S 
14* AV. 

7150 S. MAPLSffODD AV*. 
CHICAOO. HX. 

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

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

DR. VL. BLA2YS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue 

Vai.: pirm., antr. ir ketv. 6 iki 7:30 v. v. Sešt 
1 iki 3 vai. Pagal susitarimą. 

Ofiso telef: WA 5-2670 
Rezid. tel. VVAIbrook 5-3048 

Te l . ofiso HE 4 - 5 8 4 9 , 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 kabinete perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

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

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

Of is. tel. 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybe — Nervų ir 
Emocines ligos. 

CRAWFORD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 
Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
J O K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street 

Valandos pagal 
susitarimą 

Ofs. P O 7-6000, Rez. G A 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 v.il ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. Sest 12 iki 4 vai. popiet 

TeL REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
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 

KŪDIKiy IR VAIKV LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 
iki 1 vai popiet. 

Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919 

O f s . HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Telef. — 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. WABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2 6 1 8 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai. antr. 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak. 
O f i s o tel . 776-2880, rezid. 448-5545 

cago 1002 N . VVestern Ave. , Chi 
Tel. 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS - CHIRURGIJA 

Valandos pagal susitarimą 

Vai 
6-7 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

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

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

2659 VV. 59 St., C h i c a g o — 476-2112 
Vai pagal susitarimą,. Pirm., antr., treč . 
ketv. 10 iki 6 vai. Seitad. 10 iki 1 vai. 

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

6958 S. Talman Ave. 

Ofiso tel. HE 4-2123, namų GI 8-6193 

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

2454 VVest 71st Street 
pirm , antrad , ketv ir penktad. 2-5 ir 

— ii anksto susitarus. 

O f s . tel. 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0RA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
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Apsimoka skelbtis dien DRAUGE, nes 

jis plačiausiai skaitomas lietuvių dien

raštis, gi skelbimų kainos yra visiems 

prieinamos. 



B ievynai pantrukogĮo 

• IŠEIVIO UŽDAVINYS 
Sklaidydami naujai ii spau- leidžia savaitrašti "Challenge 

do$ išėjusią juru kapitono B. angly ir ispanų kalbomis. Taip 
KriltopaKio knygą "JUTU ke- pat leidžia mėnesini ideologini 
liais", džiaugiamės ne vien daug žurnalą PL (pagal pirmąsias j v 
sužinoję apie Lietuvos prekybos pavadinimo raides). Vykdydami 
laivyną, bet susidomine tr jo savo užmačias, jie stengiasi įsi-
vaizdžiai aprašytomis skriaudo- filtruoti į nekaltu pavadinimu 
mis ir priespaudomis, kurios už- sąjūdžius, kaip Commktee A-
gulė ihetuvius jurininkus Lietuvą gainst Racism, International 
okupavus Sovietų Sąjungai Y- Committee Against Racism. 
pač širdį paliečia likimas jauno, Ketvirta komunizmo atmaina 
gabaus, nuoširdaus jūrininko JAV-se yra Revoliutionary Com-
Vytauto Bagdanavičiaus, kurį munist Party. Ji išdygusi iš Mao 
bolševikai kalino Leningrado ka- Tse-tungo šalininku veiklos. Ji 
Įėjime ir jį kalėjime nužudė. Jei leidžia anglu ir ispanu kalbomis 
ne Ši knyga, daugelis lietuviu a- savaitraštį "The Revoliutionary 
pie šią mūsų brolio tragediją nė Worker". Jie linkę į ryžtingą 
nežinotu. prievartą ir net su savo konku-

Sklaidome ir kitą neseniai iš tentais - komunistiniais sąjū-
spaudos išėjusią knygą: "Žana- žiais ginčus kartais sprendžia 
vykija" II tomas. Cia randame a- geležinėmis lazdomis ir kitau 

TEISYBE IR TEISE 
Balsuotojam reikia mąstyti apie asmenis ii jų morale 

tr 
pie Zanavyku kankinius L. Ke- ginklais. Sis sąjūdis palaiko Mao 
ralio ir knygų redaktorės Alici- Tse - tungo našlę Chiang Ching t u 0 f^kta, kad įstatymų leidimas, 
jos Rūgytės sudarytą ilgą sąrašą tr kitus nuverstus vadovaujan-1 gudriai lankstant logikos dėsnius, 

Jeigu paklaustume šio krašto 
mokinio, kaip yra sudaryta šio 
krašto demokratinė valdžia, jis 
nesvyruodamas atsakytų: valdo
masis aparatas turi tris lygiatei
ses šakas. Prezidentą su savo ka
binetu ir patarėjais, senatą, ku
rio paskirtis yra leisti krašto įsta
tymus, juos papildyti ir keisti, ir 
vyriausią teismą, kurio pareiga 
yra prižiūrėti, ar įstatymai ne
pažeidžia krašto konstitucijos ga
rantuojamų teisiu. 
Kai valdymą pagrobia teisininkai 

Teoriškai toks atsakymas bu
tų gana tikslus. Tačiau tie, kurie 
seka krašto spaudą ir domisi po
litiškai nuspalvintais sprendi
mais, yra ne be pagrindo susi
rūpinę demokratijos ateitimi ir 

ROTA KLEVĄ VIDttONIENfi 

nutylint nepatogias prielaidas ir 
garsiai ir patraukliai performu 
luojant problemas, visiškai bai 
gia išslysti iš kongreso rankų ir 
pereiti į krašto valdymą teismų 
©tvarkiais. Pradžioje tai vyko dau
giausia ekonominėje srityje, ir čia 

lietuviu, kuriuos okupantai bai- Sus asmenis, Mao Tse-tungo lai-
ševikai kalino, išvežė į Sibirą, iš- kais buvusius valdžioje, ir yra 
žudė. priešiškas dabartiniam marksis-

Okupantai bolševikai daugelį tiniam režimui Kinijoje, 
metų vykdė ir dabar tebevykdo Pagaliau yra dar viena komu-
mūsų tautos genocidą. Kaliniai nizmo atmaina JAV-se, tai The 
ir trėmimai sumažėjo, bet nesi- Cpmmunist Party (Mantist - Lė
likė. Todėl negalima praleisti ninist), kuri persiėmusį dabarti- piliečiai, apsunkinti spaudos ir 
progų -spaudoje ar knygose atžy- nio komunistinio Kinijos režimo i akademiku įkalbėtų neva tai kapi-
mėti tautos kankinius. Ir šiaip idėjomis, leidžia savaitraštį talinės sistemos nešamu gėdos 
gyvenime, pasikalbėjimuose, ki- T h e Call", palaiko ne vien da-, jausmu, nebuvo greiti priešintis 
tataučių spaudoje ir organi- bartinę kom. Kinijos valdžią, bet.teismo sprendimams, bandan-
racijose kelti, ką reiškia bolše- ir jai simpatizuojančius sąjūdžius Į tiems išlyginti kai kurias netei-
vizmas praktikoje. Mūsų misija Kambodijoje IT Indokinijoje. sybes. 
yra perspėti pasauli nes tautų Yra dar ir kitų komunistinio 
genocidas komunistų tebėra sąjudžv) atmainų Amerikoje, bet 
vykdomas, kaip tai liudija šiur- tai daugiau vietinio pobūdžio. 
pus Kambodijos įvykiai. Tuos visus sąjūdžius rūpestingai 

Ačiū Dievui, aukštas gyveni- seka dr. F. Schwarz tr apie jų už-
mo standartas, geri darbininkų mojus informuoja savo leidžia-
atlyginimai ir susipratimas yra mame žinių biuletenyje "Chris-
paveflcę, kad JAV-se žiauriojo ko- tian Anti - Communism Cru-
munizmo apaštalų mažai. Bet sade". 
visgi yra ir reikia panaudoti vi- * 
sas progas atverti akis jų propa- Atkreiptinas dėmesys, kad at-
gandos apgaudinėjimams. suranda įvairių JAV mokykloms 

skirtų vadovėlių ir kitų mokslei-

mažumų saugotoja, kad jų lais
vių nesudorotų kitaip nusiteikusi 
gyventojų diduma, kaip tai atsi
tiko žydams Vokietijoje ir kaip 
kitaip galvojantis turi drebėti dėl 
savo kailio daugelyje pasaulio da
lių. Jei būtų valdoma balsavimu, 
konstitucijos visai nereikėtų. 

Ilgą laiką įstatymų leidimo 
procese didelę rolę vaidino mo
ralinis momentas, kuris sutiko su 
konstitucine dvasia. Tačiau pas
kutiniu laiku kryptį, kas mora
lu, o kas ne, pradėjo perimti i 
savo rankas teismai, nors jų pa
reiga tebūtų išleistus įstatymus 
peržiūrėti. 

Dabar jau gana aštrokai gir
disi balsų, kad dabartinė sociali
nė krašto santvarka yra perkrau
ta nelygybėmis, ir teismo paskir
tis yra tas nelygybes panaikinti. 
Palikti reformas balsavimui? O 
ne, atsako teisėjai ir teisės profe
soriai, nes diduma žmonių yra 
egoistai ir trumparegiai, o masės 
niekad nepasižymėjo laisvomis, 
humaniškomis ir lygybę mylin
čiomis idėjomis. Tačiau apie ly
gybę jau nebekalbama individo 
laisvės sampratoje, bet apie privi 

Kad tokių yra, rodo ir lietuvių viams skiriamų leidinių, kuriuose 
komunistų leidžiami laikraščiai varoma Maskvos propaganda. 
JAV-se. Anglų kalba jų yra dau- Knygoje "Afro- Asian Culture 
giau. Tiesa, jų įtaka maža, bet Studies" autoriai E. M Rosen 
juos palaikančių subversyvinių feM ir R Geller tvirtina, kad Ry-
sąjūdžių buvimas rodo, kad ir *» Europa yra gyvybinė erdvė 
Amerikoje dar yra šioje srityje Sovietų Sąjungai, nes per tuos 
nežinojimo ir pasimetimo. kraštus Rusija buvo vokiečių ir 

Seniausia grupė iš šių sąjū- *«*** užpulta. "Dėlto Sovietų 
džių šiame krašte yra JAV ko- Sąjunga tiki, kad, siekdama ap-
munistų partija, leidžianti dien- sisaugotinuo ateities invazijų, ji 
raštį "Daily Worker", savahraš- *»* Ry*J Europoje turėti visiš-
tį "People's World" ir teoretinį ^ Maskvai ištikimas vyriausy-
žurnalą "Political AfTairsw. Ko- »« . rašoma tame leidiny. Kitaip 
munistai JAV-se, kaip ir deuge- sakant, čia 
ry kitų kraštų, yra susiskaldę. Be vien Pabaltijo kraštų okupacija, 
minėtosios partijos, veikia ir va- *** ir Įsibrovimas į Vengriją ir 
dinama Sorialist Workers Party. Čekoslovakiją. Minėtos knygos au-
Tai trockistų atskala, kuri kas sa- toriai, pasitarnaudami Maskvos 
vaite leidžia anglų kalba laik- propagandai, taip pat skelbia, 
rasti "MiBtant" ir ispanų kalba kad tik nedaugelis pasaulio kraš-
"Perspectiva MundiaT. Trockis- tų parūpina tokią sveikatos globą 
tų komunistų partija skelbiasi ne- ir neša tokią gerovę savo pilie-
prfklausoma nuo Maskvos, bet 8ems, kaip Sovietų Sąjunga, 
vis dėlto ji palaiko komunizmą Mūsų tėvai, kurių vaikai lan-
Kuboje, Vietname, o tarpais jų ko valdiškas JAV mokyklas, tu-
politika supuola ir su Maskvos, retų kartkartėmis pasklaidyti jų 
Jie ypač stengiasi išplėsti sa- vadovėlius ir dalinamas vaikams 
vo veikimą JAV kolegijose ir uni- knygas ir, jei ten varoma Mask-
versitetuose, kur reiškiasi Young vos tironų propaganda prieš tau-
Sodalist Afflance sąjūdžiu. 8k* tų laisvę ar apgaute peršamas 
vienetas buvo vienai iš žymes- komunizmas, užprotestuoti. Jau
nių organizatorių protestų prieš nhnui paaiidntina Ir, kokios 
Vietnamo karą. Jis stipriai remia krypties yra minėtieji komunistų 
abortus, homoseksualų judėjimą, laikraščiai ir kokio pasitikėjimo 
rasini moksleivių vežiojimą. jie verti. Komunizmo žiauri prie-

Daugiau linkęs į prievartos spauda mus išbloškė į svetimus 
verksmus yra komunistų sąjūdis kraštus, bet mes turime at-
"Progressive Labor Party". Te- likti savo misiją — atskleisti ko-
besilaikydami merksi rtinta, lėni- munistinę tironiją ir jos agentus, 
nistinės, steJfnistinė* krypties, jie J. IV. 

konstituciškuma O ką bekalbėti 
apie abortų ir vaikų vežiojimo 
klausimus. Tačiau blogiausia yra 
tai, kad tokie sprendimai vis dau
gėja, teismuose keliami klausi
mai dėl privačių klubų, uždarų 
gyvenviečių, pagaliau net atlygi
nimo sulyginimo klausimai, nes 
beturčių buvimas esąs nemoralus. 

Kai kurių teisininkų jau yra siū
loma teismo keliu apmokėti visus 
piliečius vienodai, ar jie ką dir
ba ar ne, nes tokia nelygybė, 
esą, kilusi iš klaidingos valdžios 
nuostatų ir suvaržymų ir todėl jie 
pataisytini. Logikos nuostatai čia 
suspenduoti, nes gi kiekvienam 
aišku, jei šiandien visiem duosim 
po tūkstantį dolerių, tai vienas 
po savaitės turės du, o kitas tik 
nuo baliaus skaudančią galvą. I 
argumentus, kad jokioje konstitu
cijoje to nėra parašyta, dabar 
daugelis aktyvių teises mokyklų 
profesorių jau visai įžūliai aiški
na, kad tokia konstitucija pasi
darė nebepriimtina „naujosios ge
neracijos Amerikos idėjai**, ir jie 
kuria „rytdienos istoriją". 

Su panašiomis idėjomis mums, 
deja, labai betarpiškai teko susi
pažinti. Demokratiją mes supra
tome, kaip vienodą įstatymo pri 

ENCYCLOKDIA LITUAN1GA G E O R G T O N 
UNIVERSITETUI 

Vflniaai imimisteto 400 metu P*oga 
GRAŽINA KRIV1CKIENĖ 

Taip vis daugiau mušantis į 
krūtinę, nebuvo net pastebėta, 
kad juristų elito atktyvistai pama
žu ėmė slinkti ir į kitas sritis, sau 
tikslu pasistatę „socialinių ligų 
gydymą'*, visuomenės perdirbi
mą, jaunimo auklėjimą, gyven
viečių pasirinkimo laisvę ir net 
moralinius klausimus, kaip negi
musių kūdikių žudymą, tuo pri
eidami visiško demokratijos iš
prievartavimo ir individo laisvės, 
kaip ji buvo suprasta krašto kons
titucijoje, suparaližavimo. 

Priei teismų sąmokslą 
Paskutiniu laiku organizuojasi 

susirūpinusių piliečių grupės, 
bandydamas kovoti prieš šį tei
sėjų ir teismų sąmokslą, kurį ga
na aktyviai palaiko spauda ir 
akademinis pasaulis, saugiai užsi
daręs savo abstrakčiame bokšte. 
Prieš bandant įrodyti galimą mū
sų, kaip balsuotojų, pastangų ne
pasisekimą, noriu atkreipti dėme
sį į vieną pagrindinį šio krašto 

jau pateisinama ne^stenos bruožą, kuris gali pa-

legijas, atlyginant palikuonims taikymą visiems, kaip lygybę su-
praeitų šimtmečių skriaudas, apie' darant progą visiems vienodai pri 
pinigų, gyvenimo standarto, mo-

Puiki mintis kilo Virginijai 
Gureckienei, lietuvių kalbos kur 
sų dviejų grupių vedėjai Geor-
getowno universitete, įteikti Ge-
orgetown universiteto bibliote
kai 6 tomus "Encyclopedia Litu-
anica", minint 400 metų Vil-
daus universiteto sukaktį. Tą min
tį entuziastingai priėmė 15 kursų 
klausytojų, materialiai h* mora
liai parėmė Wasbingtono Lietu
vos Vyčiai ir vietinė Lietuvių 
Bendruomenė, padengiant susi
dariusias išlaidas. 

Lapkričio 27 dienos vakare gra
žioje Georgetown universiteto te
ritorijoje esančiose Lauringer bib
liotekos rūmų patalpose susirinko 
kelios dešimtys asmenų, kurių 
didesnė dalis buvo įvairaus am
žiaus kursų "studentai" nuo jau
nimo ligi žilaplaukių žmonių. 
Jų dalis jau trečios kartos čia gi
mę asmenys. Pasikalbėjus su kur
sų lankytojais, susidarė įspūdis, 
kad lietuviškumas ir lietuvių kal
ba buvo pamiršta, bet dar gi
liai berusėjusi pasąmonėje, sušvi
to skaidria kibirkštimi, gal būt, 
wrootsN judėjimo paveikta. Kilo 
noras pažinti Lietuvos praeitį, jos 
kultūrą, kalbą. Ta lietuvių kalba 
turininga, paini, esanti tarsi koks 
protą lavinantis žaidimas su vi 

kyklų, darbų ir gyvenviečių klau 
simus. Žinodami, kad tokios ly
gybės niekuomet nebus galima 
pasiekti balsavimais, gabių ir fa
natiškų teisininkų grupė nutarė 
eiti kitu keliu — per teismus. 

Priinlepjos rusėms 
Daugeliui skaitančių bus žino

mas Bakke ir Webar atvejis, ku
riuose buvo susidurta su privile
gijų davimu mokslo ir darbo sri
tyje juodosios rasės žmonėms, pa
neigiant tas pačias teises kitam 
vien dėl to, kad jis baltas. Teis
mas pakibo ore, neišsprendęs iki 
galo vadinamo kvotų klausimo 

versti kiekvieną balsavimą nie
kais ir kuris daugelio nėra pa
kankamai įsisąmonintas. 

Daugumas žmonių klaidingai 
galvoja, kad didžioji balsų dau
guma yra galutinis klausimo 
sprendimas ir kad konstitucija 
demokratijoje apsaugoja balsų 
daugumą ir jos norą. O yra kaip 
tik atbulai, — konstitucija yra 

einamai pagal savo veržlumą ir Įsomis plačiai 8s2akofusiomis 
gabumus r»iekti savo supranta- (kalbinėmis paslaptimis, formo-
mos laimės. 

Naujoji bylinėjimosi banga ža
da didelį šių dviejų skirtingų fi
losofijų susidūrimą. Piliečiai visgi 
nėra paliekami visiškai bejėgiai, 
nes išrenkamų politinių vadų pa
žiūros reiškia ir panašių pažiū
rų teisėjų paskyrimo kryptį Tu
rime pradėti sekti teismų eigas ir 
įsidėmėti net ir vietinių teisėjų 
pavardes, nes juos renkame daž
nai visai aklai Ir turime kelti 
balsą kiekviena politiškai svar
bia proga, nes kitaip „rytdienos 
istorija** nebus labai džiuginanti. 

Marint VUataus įaureisaeaj 400 metą sukaktį. Geacgetovn ualveisUetul įtdk-
ta "Encyclopedia UtnaeJea". Keikimo tSkitanhj meta ii kaires: Eva Migonis, 
Lietuves Vyoiu. 141 kuopos pirmininkė, Joseph Jena, universiteto MhUctefcos 
vedėjas, Virginija GurecJaeoė. lietuviu kaltas mokytoja, ir Unas Kbjeas, lie
tuviu 

mis: mažybiniais, malonybiniais 
daiktavardžiais, būdvardžiais, 
komplikuotais linksniais, veiks
mažodžiais, besikeičiančiomis žo
džių galūnėmis. Svarbiausia, ma
lonus pajutimas, kad tai buvusi 
beužmirštama jų ir jų protė
vių kalba. "Kai jūs kalbate lietu
viškai, tai skamba lyg dainuo
jama daina", pasakė graži švie
siaplaukė Klara Saponytė (tre
čios kartos lietuvaitė), lankiusi 
lietuvių kalbos kursus. 

Minėjimas vyko Georgetown 
universiteto bibliotekos vadovy
bės gražioje patalpoje, kurią pa
puošė Lietuvos Vyčių pirminin
kė Eva Migonis ir bibliotekos ve
dėjas Joseph Jess, padedant anks
čiau atvykusiems. Salėje domina
vo Lietuvos trispalvė, prie lenty
nos pritvirtintas Lietuvos žemėla
pis, išskleista iš buvusios kursan-
tės Klaros gauta šilko skara — 
1979 metų kalendorius su įsus 
tu įrašu "Vilniaus universitetas 
400 metų 1579 — 1979**. Ant 
apskrito stalo užtiestas lino au
dinys su įaustu brangiu vardu Lie
tuva, ant kurio buvo išdėstyti še
ši "Encyclopedia Lituanica" to
mai. Ant vaišių stalo balto, ruža-
vo ir raudono vyno buteliai, ke
lių rūšių sūriai, sausainiai ir 
puokštės gėlių. 

Vyčių pinnininkė Eva Migo

nis nusakė lietuvių kalbos kursų 
ketverių metų istoriją. Jie prasi
dėjo jos buto patalpose, mokyto
ja buvo iš Lietuvos atvykusi ir 
už amerikiečio ištekėjusi Angelė 
Baily. Mokinių skaičiui didėjant, 
buvo gautos patalpos George-
town u-tete ir veikia kaip Gon-
tinuing education vakariniams 
kursams skirtose patalpose. Ten 
pradėjo lietuvių kalbą dėstyti Skir 
mantė Kundrotienė, o nuo šių 
mokslos metų pradžios — Virgi
nija Gureckienė, 10 metų moky
tojavusi Washingtono šeštadie
ninėje lituanistinėje mokykloje ir 
kelerius metus buvusi mokyklos 
vedėja, šiuo metu kursus lanko 15 
mokinių — pradedantiems an
tradieniais nuo 7-10 vaL vak. ir 
pažengusiems šeštadieniais nuo 
9 — 12 vai. ryto. Mokytoja yra 
universiteto apmokama, o klau
sytojai už mokslą moka univer
siteto nustatytą mokestį. 

V. Gureckienė, įteikdama "En
cyclopedia Lituanica" Georgetown 
universiteto bibliotekos vedėjui 
Joseph Jess, pastebėjo, kad ši en
ciklopedija papildys žinias apie 
Lietuvą tiksliais duomenimis, ku
rie Sovietų okupuotoje Lietuvoj* 
leidžiamuose raštuose yra komu
nistų iškraipyti. 

Bibliotekos vedėjas, priimdamas 
dovaną, pasidžiaugė tolau įnašu 
universiteto bibliotekai Pirmiau
sia jis pats norės susipažinti su 
enciklopedija, kuria galės naudo
tis tūkstančiai studentų. Taip 
pat pasidžiaugė, kad lietuvių 
kalbos kursai veikia šiame uni
versitete. Vilniaus universitetas 
esąs lyg protėvis jaunam 200 me
tų Georgetown universitetui. 

Washingtono Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas Linas Ko
jelis nurodė Vilniaus ir GeorįK.'^ 
town universitetų bendrybes, 
nors jų amžiaus skirtumas yra 
200 metų, bet jie abu yra jėzuitų 
įkurti. Taip pat suglaustai palie
tė Vilniaus universiteto gyvavi
mo istoriją. 

2odį tarė senesnės kartos lietu
vis Pranas Paliokas, kuris dirbo 
prie šių universiteto bibliotekos 
rūmų statybos operuodamas di
džiulį statybai naudojamą kraną. 

Užbaigiant oficialią dalį, buvo 
sugiedotas Lietuvos himnas ir pa
dėkota Elizabeth Beall Associate 
Dean už kursams teikiamas pa
talpas ir bibliotekos viršininku/ 
Joseph Jess už suteiktą pagalba 
pasinaudoti jo žinioje esančia gra
žia sale 

Susirinkusiųjų tarpe buvo Na-
talia Paramskienė, kuri yra šk> 
universiteto direktorė moterų 
sporto reikalams. 

NAUJAS JAV 
AMBASADORIUS I MASKVĄ 

Pagal ••SpotBght" surinktus 
duomenis, naujuoju JAV amba
sadorium Sovietų Sąjungai pa
skirtas Thomas J. Watson, Jr. 
Naujaski •mtsjsauViilisi esąs So
tu tvarkė ii Amerikos siunčia
mas gėrybes | Rusiją. Jis buvo 
Amerikos komiteto santykiams 
palaikyti m Sovietais mokslo, 
kultūros, prekybos ir ginklavi
mosi kontrolės. Naująjį amba
sadorių remia dabartinis 
tybės departamento 
rius Cyrua Vanos ir buvęs 

W. 
rell Harriman. Dabartinis 
basadoriua laalcolm Toon pa
keičiamas, nes Jis neioko taip, 
kaip norėjo Carteris, jk* nerė
mė aklai SALT IL Taip pat jto 
per "Voke of America" blogai 
paminėjo Staliną tr Nikitą 
Chruščiovą. Sovietai esą labai 
patenkinti naujuoju ambasado
rium. Naujasis ambass 
esąs smarkiai linkės \ kraštuti
nius liberalus. Pagal "Herald 
of Freedom", Watsonsa 
"architektas pardavimo'' ir 
pertas priverstinų vyriausybių 
nelaimingiems kraštams suda-

A.M. 

DEŠIMTS DIENŲ 
ROMOJE 

DR JUOZAS KRIAUČIŪNAS 

turi pakankamai lankytojų. Susisiekimas autobusais 
ir tramvajais yra geras. Jų tarnautojai ir visi sutikti 
italai labai paslaugūs. 

Spalio S d. 

įdėjęs po pusryčių, netoli Villa Lituana radau bent 
dviejose vietose turgus, kuriuose parduoda produktus 
ir daiktus išdėstę budelėse, panašiai, kaip Lietuvos 
karabelninkai arba Kauno žuvų rinkoje ar 
'talkučkėje". Turgai randami mažai pravažiuojamose 

girdėjimą, tai teko komunikuoti rastu, bent man jos 
klausiant ar jai atsakant. Nepadeda ir girdėjimo 
aparatas, nors ji tokį ir naudoja. 

Tos dienos pavakare dar lankiau Šv. Mergelės 
Marijos — Santa Maria Magiore — baziliką. Jos 
kupole yra garsi Marijos Mergelės karūnavimo 
mozaika, auksu puoSta. Man didesnį įspūdį padarė 
Marijos ir kūdikėlio Jėzaus balto marmuro skulptūra. 
Joje Kristus stovi ant sėdynės suolo Salia sėdinčios 
Marijos, jos dešine ranka prilaikomas, ir rankute 
tiesia alyvos sakelę, kaip taikos simbolį, o Marija 
kairiąją ranką ištiesusi į priekį, tartum reikalautų 
dėmesio ar tildytų minias. Statula yra 1918 metų 
taikos atminimui. 

skersgatviuose. Stebėjau kainas. Mintyje kainas 
Tokias pamaldas per Vatikano radiją kas pirmą verčiau iŠ lyrų į dolerius. Morkų svaras—50 c, obuolių 

kiekvieno mėnesio sekmadieni pradėta transliuoti —37 ar 40 c , pamidorų, slyvų, vynuogių — taip pat 37 
nesenai, bet ryžtamasi jas tęsti. Programai vadovavo c, jautienos mėsos svaras - 3.5 ligi 5.5 dol., paukštiena 
ir kitoms programoms iš Vatikano radijo stoties ir triušiena — daug pigesnės. Apavo ir apsirengimo Villa Lituana autobusu ir tai buvo pirmoji mano vieno 
vadovauja prel. V. Mincevičius. Sį kartą jam padėjo dalykų kainos žymiai aukštesnės, negu Amerikoje, kelionė Romoje. 

Lankiau šią baziliką vienas: atvažiavau ir grįžau į 

salezietis kun. M. Burba. 
Po pamaldų teko susipažinti ir su jauniausiu 

Lozoraičiu, kuris atvyko pasveikinti pamaldų 
dalyvius. Jis žada apsilankyti Amerikoje, užprašiau jį 
užsukti ir į Putnamą. 

Pietavome pas 8v. Kazimiero lietuvių kolegijos 
rektorių prel. L. Tulabą. Dalyvavo ir prorektorius prel. 
P. Jatulis. Cia išgirdome ir apie kai kurias kolegijos 
bėdas ir rūpesčius, ypač kad lietuvių parama kolegijai 
labai sumažėjo. Pasidžiaugė, kad šiais metais jau 
atvyko 3 nauji klierikai, reikėtų daugiau, bet... 

Popietį praleidau mieste vienas stebėdamas 
aplinką ir žmones. Krautuvės uždarytos, bet barai, 
kavinės, ledų ir saldumynų parduotuvės — atdaros ir 

Suknelės nuo 40 ligi 200 dol., batai — 25 ligi 40 dol., 
odinis rankinukas, jau atlieka, 200 dol., vyriški 
išeiginiai marškiniai — 18 ar virš 20 dol. Prie progos, 
benzino litras (truputėlį didesnis už kvortą) kainuoja 
apie 80 c , tai galionas — 3 dol. 

Pietuma vykome pas saleziečius į Fraskati. 
Vaišino tikrai širdingai lietuviškai ir itališkai 
pagamintais valgiais. Fraskati yra garsus savo 
raudonu vynu, tai ragavome ir jo. Italijoje po vaišių 
pietų visada duodamas mažutis puodukas labai 

Spalio 9d. 

Prel. Dobrovolskis šiandien mus paėmė į Tivolį. 
Gražus miestelis aukštumose. Pirmiausiai 
apžiūrėjome Villa D'Este. Dėl savo meno kurinių ji 
garai visame pasaulyje, o taip pat ir dėl jos sodų 
fontanų. Vila statyta antroje 16-to amžiaus pusėje 
kardinolo Ipolito II-rojo, kai popiežius jį paskyrė 
Tivolio gubernatorium (tada dar buvo Vatikano 

stiprios kavos, beveik prilygstančios "moka" kavai, valstybė stipri). Vila yra iš didelių keliaaukščių rūmų 
tai teko ir čia jos puodelį išgerti. Nepratusiam, toje ir didelių sodų, stačiomis pakopomis nusitęsiančių 
kavoje esantis kofeinas gerokai pavaro širdį ir pakelia gana stačia pakalne žemyn, 
nuotaiką. 

Mano pusseserė salezietė beveik prarado (Bus daugiau) 

v 



DRAUGAS, panfcUdtanfa, 1979 m. gruodUo mėn. 7 d 

Neo-Lithuania baliuje Clevelande dr. Viktoras ir dr. Elena Ceičiai įteikė 
5,000 doi. Kent universiteto Lituanistikos stipendijų fondui. Matyti dr. Stan
kus, Vincuiaviene ir dr. Degesys su žmona. Nuotr. VL Bacevičiaus 

KANADOS ŽINIOS 
Montrcal, Quebec 

VTLNIAUK rasvnansio 

Vilniaus universiteto 400-tų 
metų paminėjimą Montrealyje, 
Kanadoje, surengė KLB apylin
kė, talkinama kultūros vai-
dybos. 

Minėjimas įvyko lapkričio 4 d. 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
Įžanginį žodį tarė dr. L Pavila-
nienė. Pagrindinę paskaitą — 

vas norą mintimis galėjo sugrįžti 
j tuos praėjusius amžius ir nuo
taikas, kuriomis gyveno senoji 
Lietuva. 

Sia kultūrine popiete Montrea-
lio lietuviai prisidėjo prie gar
bingo Vilniaus universiteto su
kakties paminėjimo išeivijoje. 

9L 

C L A S S I Fl ED G U I D E 
B B A L B 8 T A T E 

H0L0CAUST FILMAS IR LIETUVIAI 

1978 m. balandžio mėn. per 
NBC televizijos tinklą buvo per
duotas labai išreklamuotas fil
mas Holocaust, kuriame, naiki
nant Varšuvos ghetto žydus, pa
rodytas ir SS lietuviu dalinys. 
Prieš šį istorijos faktų iškraipy
mą ir melą televizijos vadovybei 
buvo pareikšta daug protestų. 

Dr. Viktoras Stankus, tuo me
tu buvęs Clevelando Altos sky
riaus vicepirmininkas, ipasiuntė 
telegramą N B C prezidentui 
New Yorke, nurodant, kad lietu
vių SS dalinys nedalyvavo žydų 
naikinime Varšuvoje, nes tokio 
dalinio iš viso nebuvo, kad lie
tuviu tauta pasipriešino tokio le
giono įsteigimui. 

Dirbant kartu su Algiman
tu Gefiu, JAV Krašto valdybos 
pirmininku, Altos centro valdy
ba, su Algirdu Budrecku, kun. dr. 
J. Prunskiu, žum. Algiu Rukšė
nų ir kitais, buvo pradėtas ilgas 
ir intensyvus susirašinėjimas su 
N B C vadovybe, siunčiant jiems 
plačią medžiagą ir prašant, 
kad, jei ateity filmas butu rodo
mas, scen? su tariamu lietuvių SS 
legionu būtų išleista. 

Filmas betgi buvo parodytas 
antrą kartą milijonams žiūrovų 
su ta pačia lietuvių dalyvavimo 
scena. 

Rankų nenuleista. Remiantis 
Ohio valstybės įstatymu (libel 
and slender), kur televizijai ar 
radijui draudžiama šmeižti as
menis ar grupes, buvo pagrasin
ta traukti N B C teisman. Raštų 
nuorašai buvo taip pat per
siųsti FCC (Federal Communi-
cation Commision) ir U S sena
toriui John Glenn. 

Spaudimas davė teigiamų re
zultatų. Dr. V. Stankui NBC sto
tis pranešė, kad sekmadienį, 
gruodžio 9 d., Sunday Magazine 
programoje tarp 10:30-11:30 per 
Clevelando NBC 3-ją stoti ir jo 
pagalbines stotis Ohio valstybėje 
bus perduotas pasikalbėjimas su 
dr. V. Stankumi ir kun. K. Puge-
vičkuni. Dr. Stankus čia atitai
sys filmo Holocaust klaidą ir in
formuos apie lietuvius bendrai, o 
kun. Pugevičius kalbės apie Žmo
gaus teisių laužymą ir Lietu
vių Kat. Bažnyčios kroniką. Skir
ta 20 minučių. 

Be to, gruodžio 2-9 d. savaitė
je kasdien per televizijos tinklą 
įvairiais laikais 10 kartų bus per
duotas Šis dr. Stankaus pareiški
mas: 

"Filmas Holocaust pavaizduo
ja žmogaus tragediją. Mes tikimės, 
kad tas nebepasikartos niekada. 
Bet filmas klaidingai pristato lie
tuvių tariamą dalyvavimą su 
SS daliniu, naikinant Varšuvos 
ghetto. Tai yra tikrai netiesa. 

Vokiečių kariuomenė, kai bu
vo okupavusi Lietuvą, tris kar
tus mėgino sudaryti lietuvių SS 
dalinius, bet dėl viešo pasiprie-

Oevdand, Ohio 
MOKOSI LIETUVIŠKAI 

Uršulė Kuncaitienė (Jankaus
kaitė) Jau keli metai studijuoja 
lietuvių kalbą pas d>. D . Tamu-
ljonytę h jau tiek pramoko, kad 
parašo straipsnius į "Draugo" 
vyčių skyrių apie Clevelando vy-
člų v e i d ą . D. 

n 
vadovaujant, švento Petro ba
zilikoje {vyko gedulingos pa 

T»_- •*.-* J n f t i . - . . Į maldos už iiais metais mirusius 
" n i J « ^ ^ 4 ^ ^ ^ H d e i i m t kardinolų. Šventas Mitas Vunmje _ skaitė dr. arch. ^ % ^ ^ d p m a g e m ^ 

{domus precedentas 
šinimo plano negalėjo įvykdyti. 

Originalūs Nuernbergo teismo 
dokumentai ir Ber Mark knyga 
"Sukilimas Varšuvos Ghetto", 
visai nekalba apie lietuvių daly
vavimą. Filmas sumaišo lietu
vius su kita grupe. 

Dar prieš geto sukilimą lietu
viai buvo sukilę prieš jų oku
pantus. Kovoje prieš Hitlerio ar
miją žuvo tūkstančiai lietuvių. 

Mes manome, kad labai svar
bu paskelbti šiuos faktus, kad iš
sklaidytų neigiamus nusiteiki
mus prieš lietuvių tautą, kuri ir 
šiandie kovoja savo Holocaust 
Lietuvoje.** 

Padarytas svarbus precedentas. 
Tai galima pritaikinti ir kitose 
valstybėse, kur veikia panašus i-
statymai. 

Dr. V. Stankus, kuris yra LB ta 
rybos narys, Clevelando Neo -
Lithuanijos pirmininkas, visą ak
ciją vedė su Altos CV ir skyriaus 
valdybos įgaliojimais, yra labai 
dėkingas už ypatingai didelę pa
galbą žurnalistui Algiui Rukšė
nui, paruošiant ir redaguojant 
visą medžiagą, 

V.R. 

A. Kulpavičhis. Prelegentas 
perspektyviai peržvelgė l i e t u -
vos Didž. kunigaikštystės aukš
tosios mokyklos įsikūrimo prie
žastis istorinių įvykių fone ir 
universiteto rūmų architektūri
nių stilių vystymosi eigą Vil
niaus miesto aplinkoje. Paskai
t a buvo gerai iliustruota menis-

PA1SKSUN1KAS 

Sportinė programa lietuviško
je T. Siuto vedamoje, radijo va
landėlėje bus ne š į sekmadienį, 
bet gruodžio 16 d. gi programa 
vyksta kas sekmadieni nuo 
8 iki 10 vai. vak. AM bangomis 
1450 is Cicero. Ji įdomi tuo, 
kad klausytojai gali kelti 
klausimus ar pareikšti savo nuo
monę — telef. 282-8787. 

Sporto mėgėjai kviečiami šią 
datą įsidėmėti ir programoje 
aktyviai dalyvauti 
komis skaidrėmis. 

Minėjimo tęsinyje buvo N. 
Kulpavičienės, "Moters" redak
torės, paruostas trumpas įvadi
nis žodis, istorinių skaidrių ir 
barokinės muzikos pynė. ffiūro-

piežium koncelebravo 108 kar
dinolai atvykę į kardinolų kole
gijos susirinkimą. Pamaldose 
dalyvavo daug tikinčiųjų, prie 
Vatikano akredituoto diploma
tinio korpuso nariai, Romos ku
rijos atstovai 

1 * aukštą Gsorgtan. S kasa*. 37 
p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinu 
kaina. $27,900. 

Taranu ir 4 kamb. narinis. { rytus 
nuo California Ave ir 71-os g-vės. Nu 
teminu kaina. $45,000.00. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namą pirkimas — Pardavimą* 

Valdymą* 
Draadimai — neomo į s a 

N o tariau* — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedtie Av. — 778-2233 

PIRKĖJO UIMEI 

M I S C E L L A N C O U 8 

^'"fiujenr P L U M I I M 
Ali typesof 

Drain line* rodded. 
No eztra charge for weekends 

or holidays. 
Phfat — 847-6918 

UlMIIIIIUlIllIlUIIIHIUlUmtlHIHHUtlMIU 

P A B D A V I M O l 

Parduodamas' elektrinis beveik nau
jai laaJissm Msati flns*B*T*n. Kai-
navo $340.00, dabar parduodamas ui 
$174.0t, Kreiptis tsL — 77S-83SL 

Joniškelio apskrities 
partizanai 

P E I S A S GUDELIS 

n DALIS 

Viešosios veiklos laikotarpis 
1919 m. 220 pusL Spaudė 
Pranciškonų spaustuvė, Brook-
lyne 1979 m. Kaina s u persiun
timu $10.75. 

Apie $10,000 pa-
Moderniai patobulinus «*»«*»«« 

Marquette Parke. Kama $«7,500. 
• 

$7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
tas $46.900. 

Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

Maketai praiau kalbėti lietuviškai 
ar •«»£»«»•«« ir paduoti savo telefoną 
bei pavarde, kada jums patogu namus 
apžiūrėti. 

Valdis Real Eslate 
2625 Wttt 7lst Strttt 

Ttl. 737-7200 ar 737*8534 

Užsakymus siųsti: 
4545 West 6Srd S t 

cago, DL 99929. Huno jaus gy
ventojai prideda 50 e t valstijos 
mokesčių. 

f 

Sportas 
(Atkelta i i 2 psL) 

vietas. Moterų meistere tapo 
Europos mergaičių meistere J. 
Danilevičiūtė i i Kauno. Ji lai
mėjo moterų dvejetą su A. 
Staukiene ir mišrų dvejetą su Z. 
RusakeviciumL Jis užėmė antrą 
vietą vyrų grupėje, pralaimėjęs 
meisteriui E. Zakarianui. Z. Ru-
sakevičtus laimėjo ir vyrų dve
jetą. 

— Tinklinio pirmos lygos pir
menybėse Vilniaus Kuro Apara
tūra užbaigė pirmąjį ratą su 6 
laimėjimais ir tik vienu pralai
mėjimu prieš Grozną 2—3. 
Užima 3—4 vietas kartu su Ta
lino Kalev. 

— Futbolo meisterio titulą 
Lietuvoje nusinešė Mažeikių At
mosfera, paskutinėse rungtynė
se nugalėjusi Kėdainius net 4—0 
ir pralenkusi Kauno Kelininką 
vos vienu taiku. 

— Krepšmlo pirmos lygos pir
menybėse Kauno Politechnikos 
moterų] komanda du kartus nu
galėjo KJsiniovą 71—60 ir 80— 
73. 

Aukščiausios lygos pirmeny
bėse Vilniaus Kibirkštis, po pra
laimėjimo prieš Maskvos Dina-
mo 70—74, nors pirmąjį kėli-
nį ir vedė 41—35, pradeda atsi
gauti. Pergalės prieš Almą Ma
tą 84—83, Penzos Spartaką 
100—83 ir Kijevo Dinamo 79— 
46, Kibirkštį i i 11-tos vietos pa
kelia į 8-tą. 

l i e tuves krepšinio vyrų tau
rės varžybose j finaline 4-rių 
grupę pateko Vilniaus Ekono
mika, laimėjusi prieš Statybą 
75—94, Kauno Banga, nugalė
jusi Vilniaus Mokslą 75—71, 
Klaipėdos Neptūnas ir Kauno 
Drobė. Moterų grupėje 4 fina
liste* yra Vilniaus Dovana, 
Kooperatininkas, Šviesa ir Kau
no PoUtechnika. Varžybos vyks 
Raseiniuose. 

Ar Reikia Lietuvišku Dovani? 
Tuo atreju Jums iriealUiisiat vadovas — mošą 

didelio formato, 72 ptL spalvotas 

LIETUVIŠKU REIRMBH) KATALOGAS 
Jame rasite netoli 1,000 (taip, tūkstančio!) {vairiausių suvenyrų, 

gintaro, aukso, sidabro, alavo, krištolo, odos, keramiko* ir kt. išdirbinių 
(žiedų, karolių, auskarų, sagčių, diržų, albumų, vazų, puodų ir 1.1.) puoš
niais UetuvUkaJs motyvais, margų audeklų (tautinių drabužių, Juostų, 
takelių), murifio drožinių, lietuviškais simboliais sntsp*sjdtiocų žiurstų, 
krepšių, lietsargių, marškinėlių ir kt., rašomųjų mašinėlių lietuvišku šrif
tą, knygų, plokštelių, magnetofono Juostelių, net lietuvtiko maisto de
likatesų ir mitri niską daugybe kitų retų gerybių, surinktų ii viso laisvojo 
pasaulio lietuvių dirbėjų, menininkų, leidėjų ir kitų lietuviškų reikme
nų BBBBSja 

Sj katalogą galima užsisakyti, priaiuntus $2.00 (arba $3.00), Jei 
norima % gauti greitu pirmosios klases paltu) sekančhi adresu: 

BALTIC ASSOCIATES, JLtd. 
P. O. Box 8248 

Boston, M A 02114 
Be to, katalogą galima gauti pas Huos atstovus: 

BALTTMORĖJ: Algirdas ViSsin*, 118 Stone* 
BOSTONE: BaMe Ftorkrta, G 4 Breedvray, So. 

CJOCAGOJ: Baty* IV asai Radta, 2545 W. 71* St» SU — 77*5374 
Balzakas MISIBM, 4612 Archer Ave, 847-S441 
Parausi, 2SM W. 4Sth St; 737458 

CLEVELANDE: Pfctria, 7t4 E. lSSth St; JIS — 521-4933 
— p. tastals, 17833 East Perk Dr. 

8 BUTŲ MŪRINIS 
Idealus investavimui. 2 butai po 4 

kamb. ir t po 3 kamb. Viri $16,000.00 
brutto pajamų. PMnas rūsys. Arti 55-
ss h- Catttomia. A-1587 

WOLSKI REALTY OO. 
TeL — 586-0940 

*a*a*sa*aa*J***a****aa*a*i 
SIUNTINIAI 1 UETUV4 

Ir kitos kraštus 
NEDZINSKAS, 4555 Archsr Ava. 

DL 55532, tsL 527-J 

10% — 10% — Z0<* 
a i apdmad* nuo 
bllio pa mus. 

FRANK ZAPOLIS 
Tek*. GA 4404 
SUsy, W. Km Street 

OVI N G 

1ŠNVOMOJAMA — FOB BENT 

Iinuomojama* 6 kambarių butą* 
Brighton Parke. 

— 376-2397 

Į S I G Y K I T E D A B A I 

IIIIIIMUlMIHHUIIMMSI 

Tai paiki 
progai 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S 

• 

PATIKSLINTA IR PAGRASINTA 
LAIDA 

>TO -i\jk*. u~ 

1 dienom Draugo spaustuvė 
SERfiNAS perkrausto baldus ir kitus { meido septintą laidą iioa populia-daiktus. Ir iš toli miesto leidimai 
aflea apdrauda. 

TeL — W A 5 4 9 6 9 

iiiiiiiiiiiiiitiiiniiifltitn 
S*S*S*J SSSSSSJ 

brausimi ai mi 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

HS1 W. m St, CUcago, DL f*** 

SIUNTINIAI 1 UETUYą 

imiii 

ifiimniiitiHiiiiminfii 
Lictovttkas restoraną* su namu Ir 

Jretighnai* — 
Paiko centre. Lengvo* 

plikimo sąlygos. Labai gera* kts> 

— 7444*44 

tn — 

ilMAITIS REALTY 
I — — Incorae Taz 

Notary PatBe 

2951 W.63rdSt. 436-7878 
TeL 889-1784 arba 839-5568 

imniiiuiuiiiiiiiiiiiiHiiuiiiiiiuiiiuiiiiiiii 

MsafĮssuia S-Jų miegamų bungalow. 
Centr. vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie 
67-os ir Homan. $52,900. 

2K aastito astras — S botai. Ge
ros pajamos. Prie 44-os ir Califomia. 
Nebrangu*. 

SS-ta kr WVpple. 6 kamb. puikiai 
priaureta muro rezidencija. Gazo 
iilima. Rūsys. Nebrangus. 

SS-ta k Keder. Stiprus 1% aukš
to maras. Tinka giminingom šeimom 
ar ilnuom. Susideda ii 5 ir 4 kamb. 
172,000. 

NEIGHB0RH00D 
Realty Group Ū.SJL 

BUDRAITIS REALTY C0. 
4248 W. 63rd Strttt 

Ttl. — 767-0600 

M.A. Š I M K U S 
DiOOME TAX SERVICE 

NOTARY PVBIAO 
4259 S*. M*p4ewood, tsL 954-7409 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINU Iškvietimai, pildomi 
PIUETTBftS PRAiTMAI ir 

kitokia blasSuU. 
miiiiiiiiiinuiiiiiiuinttiimiiiiiaitniiiiim 

V A L O M E 
KILIMUS I B BALDUS 

Ir 

rio* virimo knygoa. J. Daulvardie-
nė vėl patikslino ir pagrasino iią 
laidą naujais p*r»u>iknais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
•"*"•««"»« ar mariioms, Daugaila 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
virimu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasistisinui lietuvių ir ki
tataučių darbo vietos* ir orgamaa-
ei jose. 

Knyga yra labai gražiai jrilta ir 
•u spalvotomis iliuatracijomia. La
bai patogi vartojimui. ;aq 
Uasakymus siųsti: 

DRAUGAS, Knyi f Skyria* 
4945 W. SSrd Street 

Kaina su persiuntimu $4.75 
Illinois gyvento jai pridekite dar. 

2 U tSssuatl nMlaaTSJsasl saaNIflM 

•iiwi*aSMUiMiisMiiiiiiiHisiiiissa*SM<*nt 

BUBNYS — TeL R E 7-5168 

mumini 
TELEVIZIJOS 
. Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
224S W. gfth St., teL 77S-149S 

IIHIIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIttlIlIlttllllllIlIlinilS 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
nKIKBAtO 

VMtiaių kortelių naudojlmaa yra 
eraiu* paprotys Bisnieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti grasias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės i -Draugo" adminis
traciją Tisai* panasists reikalai*. 
Busit* patenkinti mošų patarnavi
mu. & 

tui 

PLU B I NG 

FKACKVILIJUE: km AL 
HARTFORDE: rz** 

24S — 4S1-S1SS 
LOS ANGELES; Lietuvių 

B.VJL;717— 8744542 
St , Skint i j , Ct; 

1512 Wi Skj 

NEW YORKE: Vtsaysė, 153 
212 — 277-7257 
Diitlsaatli, 241 
212 — 537-1551 

•RILADELPHIJOJ: 5v. 
215 — 

PUTSSURGE: Joyea sksraesaz 2217 Safasy 9Li 412 — 4S1-S47S 
DETROfTE: "samana kioskas, 1554 2Sm St; 212 — 554-1251 
ROCHESTERY: M it i—ha* Gseaa, 745 Ves Voorkss Ava; 

715-35*2472 
WASHINGTONE: Ragbzz reStlaiJ, 7457 KJpnat Patkeray. Dktrlet 

Heigats, MA; 551 — 2553355 
WATERBŲRYJE: Spaada, M laksi St | 253 — 755-5173 

D • M E S I O 

^ 

B A L I H A t 

FLORIDA 
ĮREAL O A n « e , ė 

RtzitftncifiAs i f KonMfCins)B 

ApartrntfUfti • KondominitfiiBf • 

E. 

A>i»J A i i A J J T<K»onq« (a\» )*0~244S . *akar« (*«» » 4 5 - t 7 ? s ! 

iiHiitiiiiiiiitiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii 

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

Apdraustas perkraus tymas 
{•airių atstumų 

TeL 979-1882 arba 379-5999 
iiiimiiiiiiiiimiHfiimiimiiituimiiiiiMii 
*Miiiii>limiiwiHiiimwiiwiiiiimManMii 

NAMŲ APSITYANKYMC 
Ar ruoiiates ką pastatyti, pakeisti, 

atnaujinti. Garažą. Viduje ar ii lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, ui prieinamą kainą pa
dės. Skambinkite po 6-os vai. vakaro. 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos k* kt. 
plytelės. Giass taocks. Stokos vamz
džiai išvalomi elektra. Galite kreiptis 
nuo 7 iki 8 vai. ryto arba 5 vai. 
vakaro. 

SERAPINAS — 
IIMIIIIIHIIIIIIMIIIIIHliaUI 

Perskaitė "Draugą" 
jį kitiem* pasiskaityti. 

duokite 

HELP WANTED — MOTERYS 
* 

E 1 C E L L E N T BENEFTTS FOR -

RN'S & LPIVS r 
EDUCATIONAL, RE1MBUR8EMENT 

SabnrlMa Oonvalesorat ŪUSSsi 
Ha* theae, and the r«wards of r«-
habilltatton care to offer. Openin** 
D O V OD I to .11 and 11 to 7 anlft 

CAIJi 75S-SSS* ),,-] 

y., I EXECUTIVE ASSISTANT 

H O U S E K E E P E R 
Ezperience preferred, knoarledze of 
hospital or hotel training very helpful. 
Full tfane. Fleadble hours. For 

PICK-LISLE 
Operating In The 

BELL SYSTEMS CENĮTER 
S. Kent* 53, 

MBS. GERI IBIA 5554142 

; 

- ... 

H 1 L F W A N T E D — F E M A L 
^ M A g j A a j A * A A * A * * A A A S j * * * * * S S * j R S * 

COME BACK TO NURSING GENTLY Į 
S"" 3 
_ Away from practice 5 yeara? 10 years? More? a 

Why not return to nursing gentiy? By coming to an internationally j 
renoamed hospital which spscieltzes in treating children with respirato- " ry, renal, or conneeave tissue I 

tsttuiintiiiitiutituiiiiiiiiiuitiuiiiiiHtinii 

M S* 
tuvią 
eos yn 

DRAUGE, 
na

gi skelbimų kai 

, - . - , . . • ; • . - „ . . . . - . . . • . . - r - . - ssssssssss: 

Biznieriams apsimoka skelbtis 
dienriityje "Drauge". 

E We are a 78 bed hospital, beautifully located on the shore of Lake § 
s Michigan. Child care facilities are available rlght at the hospital Free = 
s paritina; and other transportation services are ako available. E 

We have a nursing staff of 60. We are a teaching hospital and our g 
clinical staff of 9 full time board-certified pediatricians are also on the 3 
faculty of the University of Chlcago.. We are uniquely strong in physical 
therapy, and behavioral sdencss and respiratory therapy, including 
testing for puhninary funetion. 

Our new ptogram for nurses, sueh ss you, wiD begin in January 
1990, arhether you have previously vrorked with children or adults. The 
program wiU familiarize you with recent changes in pediatries nursing. 
and will prepare you to practic* comfortabiy with children. To inouire. 
c t D o r w r , t * 

DLBECT0R 0F HUBSIMG 
U Nalldt Chlldrai't NttfHal I NtttaVth Csatsr 

| East 65th St at Laks Michigan, Chicarjo, E 60649 
Tsl. (311) 363-6700. 9xt. 236 

IIIIIMIIISIM !'aMSJSJSzM5»5>MėS5kMSzl 5BtS5BM5K5yMrailHllllllllllltVl 



SIBIRO LIETUVIU BATALIONO GOLGOTA 
Nuo rusu revoliucijos pradžios 

1917 —18 m. Šimtai tūkstan
čiu lietuvių, jaunų ir senu, ra
do mirtį žiauriose aplinkybėse, 
toli nuo tėvynes, Šaltame Sibire. 
Daugelio jų amžino poilsio vie
ta niekam nėra žinoma, taip pat 
tūkstančiu lietuvių vardai neži
nomi ir neminimi. 

Tačiau reikia prisiminti var
dus tų, kurie prieš Šešiasdešimt 
metų pradėjo nesibaigiančią iki 
šiol mirtininkų eiseną, ir įvykius, 
iššaukusius jų mirti. 

įsiliepsnojus Rusijoj revoliuci
jai 1918 m. ir siaučiant nami
niam karui, (vairių tautybių 
(lietuvių, latvių, lenkų, čeku, 
serbų ir kitu) kariai, išblaškyti 
po pračiają Rusiją, ėmė organi
zuoti savo kariškus dalinius, tu
rėdami tikslą prasimušti per revo
liucijos liepsnose skęstančią Ru
siją į savo tėvynę ir ten stoti 
talkon į atsikuriančių valstybių 
kariuomenę. 

Ir lietuviai, tarnavę Rusijos 
kariuomenėje, suskato organizuo
ti keliose vietose atskirus savo da
linius. Ir taip 1919 m. susidarė 
Sibire pirmas atskiras lietuvių 
Vytauto D . batalionas. Jo užuo
mazga buvo lietuvių kuopa su
daryta prie I-jo lenkų Šaulių 
Tado Kosciuškos pulko, kurio 
vadu buvo pulk. K. Rumšą, že
maitis. I dalinį buvo priimami tik 
savanoriai Lietuvių kuopos va
du buvo paskirtas karininkas P. 
Linkevičius (dabar Linkus). Si 
kuopa dalyvavo kovose su bolše
vikais į vakarus nuo Uralo. 1919 
m. pavasarį kuopa buvo perkelta 
į Sibirą su buveine Novo-Niko-
lajevske (dabar Novosibirsk). 
Ten kuopa buvo išplėsta į dides
nį vienetą — batalioną, kuriam 
duotas Vytauto Didžiojo vardas 
ir kurį sudarė apie 600 kareivių 
ir apie 20 karininku. Batalionas 
buvo savarankiškas vienetas, bet 
pavaldus pulkininkui K. Rumšai, 
kuris buvo paskirtas lenkų 5 di
vizijos vadu. Batalionas buvo pil
nai aprūpintas ginklais, apranga 
h* maistu. 

Tuo metu Sibire buvo tikras 
chaosas. Bolševikai kovojo su 
antikomunistais, kuriuos rėmė są
jungininkai. Sibire 1918 m. pra
džioje buvo susidariusi rusų de
mokratinė laikinoji vyriausybė, 
kurią tų metų pabaigoje nuver
tė rusų admirolas Kolčakas ir su
darė monarchistinę vyriausybe. 
Kolčakas neapkentė Sibire esan
čių tautinių kariuomenės dali
nių. Prancūzų vyriausybės Če
kų ir lenkų kariuomenės dali
nius pripažino kaip santarvinin
kų kariuomenę ir jiems vado
vauti prisiuntė prancūzų gene
rolą Janin. Bolševikams stumian
tis pirmyn į rytus, santarvinin
kai nutarė trauktis iš Sibiro per 
Vladivostoką. Vienintelis kelias 
trauktis į rytus buvo geležinkelio 
linija, kurią nuolatos puldinėjo 
bolševikų partizanai. 

Gen. Janino sudarytas trauki
mosi planas nustatė, kad pirmie
ji turėjo trauktis čekai, paskui 
juos lietuviai ir lenkai, bataliono 
karininkai išrūpino garvežį ir va
gonus, pritaikytus keliauti žie
mą. 1919 m. lapkričio 16 d. trau
kinys buvo pastatytas Cerepanovo 
stotyje, transsibirinio geležinke
lio atsišakojime. Bataliono ne
laimei jo kareivių tarpe buvo ne
mažas būrys lietuvių komunis
tu, atvykusių iš Anglijos, kurie 
buvo priimti į batalioną per klai
dą, jų pasigailėjus. Jie susisiekė 
su vietos bolševikais partizanais, 
veikusiais toje srityje, ir suplana
vo sulikviduoti batalioną. 

Lapkričio 25 d. anksti rytą 30 
lietuvių bataliono karių — bol
ševikų puolė karininkų vagoną, 
nužudė budintį karininką P. Cer-
neckį, kitus 15 karininkų suėmė. 
Bataliono kariai, netekę savo va
dų, nesipriešino ir pasidavė. B 
viso suimti 460 karių buvo lie
tuvių bolševikų ir bolševikinių 
partizanų nugabenti į čeriomuš 
kino miesteli, toli nuo geležinke
lio, miškuose. Keletą dienų kari
ninkai ir šviesesnieji kareiviai 
buvo bolševikų laikomi Cerio-
muSdno kalėjime Kiti kariai bu
vo nuginkluoti ir apiplėšti, bet 
buvo laisvi 

atsivedė kalėjiman sužvėrėjusių ne": "liūdna tikrenybė, kuri te-1 lk> ims 45 dol. vieton anksčiau | DRAUGAS, prirtktartknis, 1979 m. gruodžio mėn. 7 d. 
Azijos bolševikų partizanų gau- ko Sibiro lietuvių bataliono ka-
ją. Tie pasiėmė penkis lietuvius i riams pergyventi, neliečiant jau 
karininkus ir tris kareivius, nusi- Į karininkų golgotos, yra daug tra 
varė juos į čia pat greta kalėjimo gingesnė, negu daugelio iki ŠioF 
buvusį kapinyną, nurengė juos įsivaizduojama", 
nuogai baisiame Sibiro šalty, pa- S u ž y ^ telfcviklli i ^ ^ m . 
sidalinojų rūbais ir gyvus suka- tapojJl2tainbis J. Eiduką, Vy-
pojo kardais. Kasakaitį, J. Malerį, A. N a -

Noreta sukapoti ir kitus belais- . . . D » , ' .x. y • • , • • . u_, i«_^ • • u h^ką ir Br. Sukevičių, kareivius vius karininkus, bet lietuviai k a - ^ N o r v i l a i 4 j S i l e v i č i u fr T u n 

UtL Vytautas Kasalratrh, nužudytas 
1919 m. gruodžio 9 d. Sibire. 

Toliau paduosiu aprašymą 
aštuonių karių žiauraus galo, 
aprašyto tos tragedijos liudinin
ko P. Klimaičio 1929 m "Mūsų 
Rytojuje". "Tačiau jokia vaiden
tuvė negalėjo išpranašauti tokio 
baisaus likimo, kokį ruošė belais
viams Steponaitis , Biveinis, Že
brauskas ir kiti lietuvių bolševi
kų "pravadyriai" — išdavikai. 

reiviai, nors patys jau beginkliai... 
būdami, pajutę, kas darosi, susi
bėgo iš visų pusių ir pakėlė to
kį energingą protestą, kad galva
žudžiai nusigando ir sustabdė tą 
baisią skerdynę. Tuo būdu išliko 
gyvi keli bataliono karininkai, 
kurie ir parnešė Lietuvon liūdną 
žinią apie tragišką savo ginklo 
draugų mirtį tolimame Sibire". 

"Kraujas stingsta gyslose, pri
siminus šitą šiurpulingą įvykį ir 
tas nekaltas aukas, kurias nužu
dė pačių lietuvių piktų išdavi
kų ranka tiktai dėl to, kad anie 
kankiniai mylėjo savo tėvynę 
Lietuvą, troško jon sugrįžti ir už 
jos laisvę kovoti". 

Toks buvo istorinis fonas, ku
riame likimas išaudė pirmojo 
atskiro lietuvių bataliono Sibire 
tragediją. 

1924 m. ka*>. Tomkus, tragedi-

Jau saulelė nelaimingiesiems 
daugiau nepatekėjo. Budeliai nu
traukė jų šviesią jaunystę... Ir 
taip staiga nutraukta buvo jų ne
išdainuota jaunystės daina, kaip 
nutraukta buvo paskutinę kalė
jime naktį Vyto dainuota daina 
"Karvelėli, mėlynasis"... 

7 K. 

BRANGSTA BAUDOS 

Chicagoe miesto taryba nu
sprendė pakelti pabaudas u i ne
leistiną automobilių statymą. 
Dabar u i nuvežimą automobi-

25 doL Nuvežto automobilio lai-, 
kymas bus apmokamas po 5 
dol., už dieną, vieton anksty-
besnių 2.50 dol. Pabauda už 
statymą automobilio didžiojoje 
gatvėje, kuri turi būti laisva 
sniego valymams po to, kai iš
krinta 2 coliai sniego, bus bau
džiamas nuo 20 iki 50 doL, vie- į 
ton iki šiol nuo 3 iki 25 doL 

AUSKARO ISTORIJA 

Daktarė Gale Gran, 35 m , 
antradienį mankštinosi bėgda
ma Arrigo parke, Chicagoje, 
prie Cabrini ir Ada gatvių pa
juto, kad paskui ją bėgęs vy
ras pagrobė jos auskarą. Ji 
ėmė vyt is ir prisivijo, kai vy
ras parvirto. Kai daktarė pa
reikalavo auskaro, jis ėmė gra
sinti akmeniu. Atbėgo kaimy
nai ir užpuolėjas pasisalino, ta
čiau pasaukta policija jį suga
vo ir išaiškino, kad tai Fred 
Otey, 27 m. Auskarą jis grą
žino. 

A. t A. MARIJAI JONAITBIEI miras, 
mielam bičiuliui, bendradarbiui mokytojui VYTAUTUI 
JONAIČIUI, j o seimai ir velionės vyrui savanoriui kūrė
jui JUOZUI JONAIČIUI reiškia giliausią užuojautą ir 
drauge liūdi 

Grand Kapids ttt. mokyklos mokytojai: Pranas 
Turūta, Janina Puodžraaienė ir tėvų komitetas, 
Elytė Izokaitienė, Jonas Izokaitis ir , 

Gruodžio 9 dieną anksti rytą jie jos dalyvis, parašė "Mūsų 2iny 

i t A. JUOZUI VARNAIČIUI miras, 
jo žmoną STASĘ, sūnų DIONIZE su ŠEIMA bei arti
muosius liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia
me ir kartu liūdime. 

Algirdas ir I m a Kudirkai 
saaoM City, nUnois 

Ilgametei LDK Birutes draugijos nearei 

A. t A. VERONIKAI OERNlEHEt miras, 
sūnų VYTAUTĄ su SOMA nuoširdžiai užjau
čia 

LDK iinrtis Drauguos 
Ctntrlrr.s Chteagat Skyrius 

A. f A. JONAS P. GROUSE 
GSONSKIS 

Gyveno Dolton, OI., anksčiau gyv. Chieago, Tū. 
Mlr* gruodžio 5 d.. 1979, sulaukęs 77 m. —>»<««»«. 
Gimt Marylande. 
Pasiliko dideliame nuliOdinv žmona Magdaline (Ališauskaitė), 

duktfi Phyllis, tentas Peter Knysz, 2 anūkai: John Knysz su žmona 
Sharon, Peter Knysz su žmona Mary, 4 proanukai; sesuo Sesele M. 
Annunciata, kazimieriete, brolis Frank Gronskis* broliene Sophia; bro
liene Mary Grouse, pussesere Miidred ir Juozapas LevanoviCiai su 
šeima ir kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Drumm koplyčioje. 1200 East 162nd Street 
(1 blokas | vakarus nuo Calumet Expressway ant U.S. 6), South 
Hoiland, Dl. 

Laidotuves Jvyks šeštadieni, gruodžio 8 d. D koplyčios 11 vai 
ryto bus atlydėtas į St. Jude the Apostle parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingas pamaldos už velioniee sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas { Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: SJBSBS, JaSII, žentas, anOkal Ir |iin—Štai 
Uid. direkt Henry C. Drumm — TeL 3334011 

MARCELLA WILLIAMS 
pAULKArrt 

Gyveno Tlnley Park, m., anksčiau gyv. Chicagoje, Marauette 
Parko apyl. 

Mirt gruodžio 5 d., 1979, 6:45 vai. vak, sulaukus 80 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kretingos apskrityje Kliebų kaime. 
Amerikoje išgyvenu 57 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys Frances Siutas, žentas 

Tolius, Lorraine WiUiams, 2 sOnus Edvrard ir Albert, 8 anūkai, brolis 
Pranas PauHkas, brolienė Barbora ir šeima, ir kiti gimines, draugai 
bei pažfrtami 

Kūnas bus pašarvotas šeštadieni, 3 vai. popiet Petkaus Marauette 
koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 

Laidotuvės {vyks pirmadieni, gruodžio 10 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta i Svč. M Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Mcterys, stssls, žentas Ir milui 
Laid. direkt Donakl A. Petkus — TeL 475-2345 

siiiinmitifimiifl 

/ Drive-in Tellers 
Open 6 doys a week 

Open Fridsy evenings, 5 P. M. to 8 P. M. 

Instesd of Thursday evea fap 

MARQUETTE NATIONAL BANK 
64th and So. Westem Avenue 

Mali kak - MII Sarti VMMI - M MIM 

PADĖKA 
A. į A. Agr. Algirdas Rimaviaus 

Pašauktas Visagalio Viešpaties, mirt 1979 m. lapkričio mėn. 21 
d. Phoeniz, Arizonoje. Palaidotas lapkričio mėn. 26 d. Chicagoje, Sv. 
Kazimiero lietuvių JSĮĮŠSSS 

Nuoširdžiai dėkojame visiems Phoenizo lietuviams už gausų da
lyvavimą Sv. Rožančiaus maldose laidojimo koplyčioje ir už pareikš
tą a. a. Algirdui paskutinę pagarbą. Dėkoja kun. A Valiuškai už mal
dų pravedimą. ypatingas dėkui p. p. Zakarų šeimai, liet. Bendr. pir
mininkui V. Ruseckui ir kitiems už šermenų sutvarkymą. 

Chicagoje nuoširdžiai dėkojame giminėms ir draugams už lan
kymą velionio koplyčioje, už šv. Mišių aukas, dalyvavimą iv. Mišio
se ir palydėjimą į amžino poilsio vietą Dėkui p. Danai Stankaitytei 
už giesmes bažnyčioje. 

Išskirtinas ačiū kolegai Ant Santarai a i laidotuvių suorganizavi
mą ir pravedimą ir už tartą šiltą ir jautrų atsisveikinimo su a a. 
Algirdu žodį, agr. A. Santarui, agr. S. Janulaitienei, agr. D. Zakarui. 

Dėkui kart V. »«fc«wMhi> už palydėjimą velionio į kapines ir 
D. Petkui už laidotuvių tvarkymą. 

Nuoširdžiausią padėką tviskiame kosugoms agronomams už kars
to nešimą. 

UOdi: Broas Ustseoše tr L-MįoK krašto sskte tr 

60 Metų Sukakčiai Paminėti 
už sielas 
A.fA. 

VYTAUTO KASAKAIČIO 
ir jo ginklo draugų karininkų J. EIDUKO, J. MALERIO, 
A. NAVIKO ir BR. SUKEVIcIAUS bei kareivių K. NOR-
VILA1CIO, J. SILEVICIAUS tr TURSKIO, Sibiro lietuvių 
bataliono karių, žiauriai bolševikų nužudytų Sibire 1919 m. 
gruodžio 9 d., i v . Mišios bus atnašaujamos T. Jėzuitų kop
lyčioje gruodžio 9 d., sekmadienį, 11 vai. ryto. 

Pamaldų m e t u smuikuos Pr. Marintas. 

Jurgis Kasaksitfs 

MieUm studijų ir k 

A. 1 1 KAZIMIERUI GASPARENUI miras , 
giliam liūdesy Ūkusiems: žmonai BRONEI, sūnui 
TOMUI ir dukrai MILDAI nuiiirdsią užuojautą 
reiškiame ir kartu liūdime. 

Manas Ir Ktzlmtm Jiialttai 

Garbes pirmininkei, mielai birutietei 

A. t A. VERONIKAI ČERNIENEI miras, 
jos sūnų VYTAUTE ČERNIŲ su SEIMĄ nuoširdžiai 
užjaučiame. 

L D X Birutis draugijos 
Detroito skyrius 

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

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

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

4 3 3 0 - 3 4 S o . Cal i fornia A v e n u e 
T e l e f o n a i LA 3 - 0 4 4 0 ir L A 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
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 AYL 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
TeL 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 VVest 71 S t , Chieago 
1410 So. 50th Av\, Cicero 

Tel . 47b-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Oi rektorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS 
2314 W 23rd PLACE 
2424 VV. 60th STREET 

11029 Southvvest Higrmay. Palos Hills, 

Tel. VTrtęinia 7-6672 
Tel. REpublic 7-1213 

Tel. 974-4410 

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

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

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

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 50th \»e.. C ICIRO, ILL. Tel. OLympic 2-1003 



• 

DRAUGAS, penktadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 7 d. 

x Kun. Jonas Pakalniškis, 
Brooklyno Apreiškimo parapi
jos klebonas, atvykęs palaimin
ti savo draugų dukters adv. R. 
Skorubskaitės su A. Tamošiū
nu moterystę, dar kelioms die
noms pasiliko Chicagoje aplan
kyti savo gimines, draugus ir 
pažįstamus. Šia proga jis, ly
dimas kun. F. Kireilio, aplankė 
"Draugo" redakciją ir pasikal-
bėjo spaudos ir visuomeniniais, x ^ ^ ^ ^ č i k a g i š k ė , 
reikahus Vakar kun. Pakalnis-; ^ ^ u ^ 
los » ^ t o atgal , Brooklyną. | ia*pj*n4* užsisakė 

* * D a i n ? ? S * 0 S " * ? * ^ i "Drauge" didesni šventinių kor-fciiohktojo šimtmečio Lietuvos j ^ a t a h m t ė ^ d o L 
teisininką ir ispanų poetą P e t - i . y y a č i ū 
rą Roizijų įvyks Jaunimo cent 

x SoL Margarita Momkienė 
šį sekmadienį, gruodžio 9 d., 
10:30 vai. šv. Mišiose švč. M. 
Marijos Gimimo par. bažnyčioj 
giedos solo giesmes. Vargonais 
jai pritars K. Skaisgirys. 

X Girtavimas — savęs ir sa
vo vaikui žudymas, šia tema bus 
546 Alvudo radijo paskaita, 
skaitoma Sofijos Barčus šeimos 
radijo valandos metu šį šešta
dienį, nuo 9 vai. r. 

x A. a. Stasys Laukaitis mi
rė 1968 m., o ne 1978 m., kaip 
per klaidą buvo bendradar
bio nekrologe, parašyta "Drau
ge" gruodžio 4 d. n^umeryje. 

ŠAUNIOS SUTUOKTUVES 

Svečiai i Sunkaftytės ptakitotės sutiktuvėse Jcsshno centre lapkričio 35 d. Nustr. Vyt Račkauske 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

re 203 kambaryje šį sekmadienį 

LIETUVIŲ KALBA 
VAIKŲ NAMELIUOSE 

Ką daryti, kad mūsų vaikai 
ne tik lietuviškai kalbėti išmok-

Paskaitos klausėsi Montesso-
ri darželio auklėtinių tėvai, tad 
diskusijos buvo ilgos, nuošir
džios ir aktualios. Buvo iškel
tas mišrių šeimų sunkumas, ku-

UETUVtSKA EGLUTE 

x Dėkodami už šventines 
2 vai. p. p. Visi besidomintys į korteles, aukų po 5 dol. atsiun-
kviečiami dalyvauti. | t ė : janin* Mačiulienė, Lidija 

x Antanas Skirtus, "Lietu-1 Mingėlienė, Dalia Augūnienė, 
vių Dienų" žurnalo leidėjas, j Albinas Baranauskas, Marija 
vykdamas į Vliko seimą Balti-: Edelienė, J. Tarvydas, Kastytis 
morėje, buvo sustojęs porai die-1 Karvelis, Marija Knystautienė, 
nų Chicagoje. Cia jis aplankė y. Kalašinskas, Stasys Kezutis, 
savo leidžiamo žurnalo skaity-, Kazys Kreivėnas, Ona Maciu-
tojus, skelbėjus ir pažįstamus. 
Taip pat buvo užsukęs į "Drau
go" redakciją, kur pasiinfor-
mavo spaudos reikalais. 

X 8v. Kryžiaus ligoninės tar
nautojai Kalėdų laikotarpy pa
sipuoš specialiais marškiniais 
su įrašu: "Linksmų Kalėdų irjRucys. Dėkojame, 
laimingų Naujųjų Metų, mesi 
rūpinamės jumis Sv. Kryžiaus * Genovevs Bielskus, Light-

tų, bet ir tą kalbą vartotų? Su- j į ^ kartais nelietuviškojo 
prasdama šio reikalo svarbą ir ( partnerio sąmoninga ar nesą-
nemažą tėvų dabartinį rūpesti moninga nuotaika gali kenkti 
Lietuvių Monteasori draugija lietuvių kalbos išmokimui. Or-
pakvietė į savo lapkričio 28 d. ganizacijose ir ypatingai jų sto-
susirinkimą dr. Algį Norvilą, vykiose aiškiai matoma ši kal-
dvikalbiškumą studijuojantį psi' ^ nevartojimo problema, ma-
chologą, ir ta tema skaičiusį ž i e a i e m a mėgdžiojant vyres-
paskaitą IV PLJK kongrese! tuosius. Net ir Vaikų name-

prasmingą pamokslą. Ne tik 

levičienė, AL 2ukas, D. Bartkus, 
Visiems maloniai dėkojame. 

x Didesnį Įdek} kalėdinių 

siuntė: Petras Pranis, B. An- kui dvi kalbos nesimaišytų, o 
drašiūnas, Aleksas Atutis, J. i liktų lygios, jam reikia tas dvi 

kalbas lygiai patirti ir vartotL 

liuose, kur daugumas vaikų ge
rai kalba lietuviškai, anglų kal
ba dažnai pasigirsta. Šiuo rei-

1979 m. vasarą. 
Dr. Norvilas teigė, kad jo ir 

kitų eksperimentai yra įrodę, 
kad dvikalbiškumas vaikui ne- **** ^ v o "S*1 1 pasikalbėta su 

kortelių užsisakė ir aukų at- kenkia. Tačiau, norint, kad vai iSvadom, kad vaikai, silpniau 
kalbantys lietuviškai, neturėtų' šokių 
būti atskirti iš grupes, tačiau iš 
jų reikia nuolat reikalauti lie-

Amerikietiška aplinka labai įtai 

house Point, Fl., palinkėjo links 
mų švenčių ir atsiuntė 10 dole
rių auką. Labai ačiū. 

Lietuviškos eglutės progra
ma įvyks gruodžio 10 d., pirma
dienį, 7:30 vai. vakaro Pramo
nės muziejaus patalpose. Si vi-| , , . , . . _.,. 

,. ^ T T , ,. ,.,...,, pasakęs šia proga labai šiltą, 
sa diena yra paskirta lietuvių \_^m_\t...^ «JL«v«.i- *r«. *X 
pasirodymams. Bus pardavinė- , 
jami lietuviški patiekalai, o va
kare įvyks pati programa. 

Lietuvos Vyčių choras, vado
vaujamas muz. Fausto Strolios, 
pagiedos naujų kalėdinių gies
mių, talkininkaus solistė Pru-
dencija Bičkienė. Be to Fausto 
Strolios suorganizuotas stygi
nis ansamblis pagros tarptauti
nės kalėdinės muzikos. Ir pa
baigai pasirodys Vyčių tautinių grupė, vadovaujama 
Frank Zapolio. 

Programos paruosimu daug 

x Kun. Kazimieras Pugevi-
čius, Brooklyn, N. Y., maloniu 
laiškeliu padėkojo už korteles 
ir atsiuntė 10 dol. auką. Labai 
ačiū. 

ligoninėje". 
X Ch. P. Janulis parinktas 

respublikonų kandidatu į Illi
nois parlamentą. Janulis dirba 
nejudamos nuosavybės preky
bos įstaigoje ir yra patarėjas 
mokesčių reikalams. Yra bai
gęs Chicagos universitetą. 

x K. Giniotienė, Juno Beacb,, 
FL, atsiuntė Garbės prenumera- x ***"" ****** Z******** 
tos mokestį. Maloniai dėkojame, j k l u b o < * * » * * pirmininkas, 

. -r , _,«_ .„ „ . ; lankėsi "Drauge", susipažino su 
x A. Va lav iaus i šLos An-| d o 8 ^ ^ pasveikino 

gelesmalomu laiškeliu palinkė- j ^ ^ j ^ darbuotojus ir įteikė 
jo «Draugui knksmų švenčių a d o l e r i a u k M a l o n i a i ^ 
ir savo sveikinimą palydėjo 15 
dolerių auka. Esame dėkingi. 

X Aukso dovanų ir papuoša
lų galima nusipirkti savo na
muose iš anksto susitarus. Pa
skambinkite tel. i. ir V. Simai
tis — 763-0837. Aukso gaminiai 
importuoti, 18 karatų. Pasirin-

tuvių karnos vartojimo; ^ [ r ū p i n a s i Vyčių choro valdyba 
su pirmininke Estella Rogers. goja mūsų vaikus. Norint, kad ***** ****** ]ab*i greitai išmok-

ji nenustelbtų lietuvių kalbos ,***'• Buvo pasiūlymas tėvams 
vartojimo, šios sąlygos yra bū-' stengtis padaryti vaiko kasdie-
tinos: tėvai su vaikais kalba • n i i k * aplinką lietuvišką — su 
tik lietuviškai; tėvai tarp aa-lm u z i k*> pasakom, radijo pro-
vęs kalba tik lietuviškai ir te-1 gramom ir panašiaL Apgailes-
vų Uetuvių kalba turtinga, Be-{*«"**> **& lietuvių šeimos taip 
čianti įvairias temas ir gyveni- išsiskirsčiusios po įvairius pne-
mo patirtis. mieacius. Pasidžiaugta, jog 

I Amerikoje pradedama suprasti 
lietuvių kalbos Išmokimui ir b jvertinti svetimų kalbų mo

kėjimo svarbą. 
Dalyvausieji tėvai džiaugėsi 

turėję progos išgirsti mokslinių 
žinių, pasikalbėti šia aktualia 
tema ir pajusti, kad ne jie vie-

kojame. 
X A. Markelis, žinomas ci-

ceriškis, pasveikino "Draugą" 
ir atsiuntė 10 doL auką. Labai 
ačiū. 

x Aukų po S doL atsiuntė: 
W. Užpurvis, J. Freimanas, P. 

kimas didelis. Kainos žemiau-į Stankus, K Miklas, VI. Kiaunė, 

vartojimui trukdo: vaiko nei
giamas nusiteikimas link tėvų; 
trūkumas šiltesnių tautinių 
jausmų, nes vyrauja profesiniai 
ar ekonominiai idealai šeimoje; 

Ypatingai yra kviečiama visa 
lietuviškoji Chicagos visuome
nė savo atsilankymu paremti 
šias lietuviškas kalėdines pro
gramas, kad pasirodytume ir 
amerikiečiams esą gausi etninė 
grupė, prisirišusi prie savų tra
dicijų. Įėjimas visiems veltui. 

A. P. B. 

sutuoktuvių palyda, bet ir daug 
svečių, ypač jaunimo, priėmė 
šv. Komuniją. Pamaldų metu 
giedojo solistės: Dana Stankai-
tytė ir Elena Blandytė. Kun. J. 
Pakalniškis perskaitė kardinolo 
Casaroli pasirašytą telegramą, 
kuria perduodamas Sv. Tėvo 
palaiminimas ne tik jaunajai 
porai, bet ir visiems šios šven
tės dalyviams. 

Vestuvių vaišės, nežiūrint au
dringos sniego pūgos, laiku pra
sidėjo miesto centre, Palmer 
House "Raudonojo Lako" poky
lių salėje. Svečius, kurių tarpe 
buvo daug jaunosios kartos 
žmonių, trumpai pasveikino jau
nosios tėvelis Juozas Skorubs-
kas. Puotos pravedė jas Euge
nijus Būtėnas supažindino sve
čius jaunųjų stalus perskaitė 
sveikinimo laiškus ir telegramas 
iš Kauno, Vilniaus,, iš Belgijos, 
Kanados ir įvairių JAV miestų. 
Žodžiu sveikino "Grandies" tau
tinių šokių grupės atstovas 
Valdemaras Sadauskas, trum
pą nuoširdų žodį tarė "Aušros" 

j tunto vardu vyr. skaut. Alė Na-
mikienė. Maldą prieš vakarie
nę sukalbėjo kun. A. Kezys, S. 
J. Salėje buvo daug svečių i i 
toliau, buvo atvykęs iš Floridos 
Vliko pirm. dr. K. Bobelis, re
daktorius Jackus Sonda iŠ Bos-

Vyriausiojo Lietuvos H- tono, Detroito žinomas'veikėjas 
laisvinimo komiteto seimas V. Tamošiūnas, dalyvavo sve-
vyksta Baltimore, Md., Lietuvių i «ai iš aevelando, Omahos, Los 
namuose, gruodžio 8-9 dieno- Angeles ir k t 

Šeštadienį, gruodžio 1 d-, su
situokė du šaunūs Chicagos jau
nuoliai, abu baigę aukštuosius 
mokslus, abu skautai, tautinių 
šokių šokėjai, sportininkai To
dėl ir Sv. Antano parapijos baž
nyčia Cicero mieste buvo arti
pilnė šios šeimyninės šventės 
dalyvių, Brigitos Tamošiūnie
nės, Birutės ir Juozo Skorubs-
kų draugų. Jaunuosius Rimą 
Skorubskaitę ir Algį Tamošiū
ną prie altoriaus palydėjo vy
riausieji palydovai Laima Ru-
pinskienė ir Jonas Juozevičius, 
pamergės: Rūta Giedraitytė, 
Lydija Griauzdienė, Gaida VI-
sockytė ir Danutė Bruškytė; 
pajauniai, Romas Rupinakas, 
Pranas Pranckevičius, Jurgis 
Riškus ir Donatas Empakeris, 
atvykęs net iš Kalifornijos. 

Sv. Mišias atnašavo ir sutuok
tuvių ceremonijas atliko Rimos 
tėvelių jaunystės draugas kun. 
J. Pakalniškis iš New Yorko, 

IŠ ARTI 
IR TOLI 
l JL VAUTYUSi 

tėvų ultrapatriotizmas ir per m bengiasi netuvių kalbą savo 
griežtos priemonės lietuvybei gejmose išlaikyti. J. N . 
išlaikyti; tėvų vartojimas ang
lų ir lietuvių kalbos mišinio ir 
tėvų nepatogumas vartojant 
lietuvių kalbą už namų ribų, 
pvz. krautuvėje. 

šios. Visi kviečiami pasinau
doti proga. (sk.) 

x Vida čepeiytė - Ingaunienė 
maloniai kviečia jus atsilankyti 
| metinį kalėdinį "open house" 
gruodžio 9 d,, sekmadienį, nuo 
1 iki 6 vai. vak. Pamatysite 
gražių kalėdinių papuošalų. Bus 
kavutė. Nature's Flowers, 6807 
W. Pershing, Stickney, 111. TeL 
484-1314. (sk.) 

X Terros prekyba iki Kalėda 

x Izabelės Motekaitienės Dai
nos Studija rengia Pasaulio 
lopšinių popietę, kurioj bus iš
pildyta pluoštas savo \f pasau
lio tautų giliausiai mylinčios 
širdies subtiliausių melodijų — 
Lopšinių. Akompanuos ir pa
skambins Chopin Lopšinę — 
Manigirdaa Motekaitis. Popietė 

ir sekmadieniais nuo 12 j rengiama VAIKO Tarptautinių 
iki 4 vai. vak. Gausiuose gra- metu proga —gruodžio 9 d., 
žiausių Kalėdoms dovaninių pre- j sekmadienį, 3 vai. p. p. Jauni

mo centro kavinėje. Visuomenė 
maloniai kviečiama. Įėjimas 
veltui. Po programos — Tėvų 
vaišes visiems. (pr.) 

Gyvenimo realybė yra ta, jog 
mūsų vaikai supranta, kad su 

Rožė Daukšaitė, St. Marcinke- i t ė v a i s i r k i t a i s suaugusiais kai-
vičius; 2 dol. 
tie. Ačiū. 

Just. Steponai- bama lietuviškai, bet socialinės 
sąlygos reikalauja, kad su drau
gais ir dažnai net su broliais 
ir seserimis kalbama angliškai. 
Dr. Norvilas įsitikinęs, kad ši
tai problemai gali padėti pro
gos intensyviam bendraamžių 
lietuvių kalbos vartojimui, kaip 
P U Ryšių centro ruošiamame 
Lituanistikos seminare. 

Irių rinkiniuose žymią vietą už
ima dail. A. Petrikonio paveiks
lai ir puikios medžio inkrusta
cijos, išpuoštos įvairiais tauti
niais motyvais. Adresas — 
3235-37 W. 63rd St., Chic* -o, 
I1L 00629, tel. 312—434-4660. 

(ak.) 
x Juzefo* ir Viktoro Simai

čių aukso puošmenų importo 
bendrovė užregistruota "18 K' 
(18 karatų) vardu. Jau gauta 
naujų užsakymų iš Italijos ir 
Prancūzijos. Didelis pasirinki
mas grandinėlių, apyrankių, 
"Kleopatrų", kryželių, religinių 
medalikėlių, zodiakų ir kt. No-
rintiems duodama proga priva
čiai pamatyti ir nusipirkti. Auk
so grynumas ir puošmenų ori
ginalumas garantuojamas raš
to. Prašoma skambinti teief. 
708-0337 arba rašyti adresu: 

18 K — Vikt. Simaitis, 
P. O. BOK 48472, 

x 111. Liet Gyd. ir Dantų 
Gyd. dr-jos Pagelbinio Moterų 
vieneto ruošiamos Kalėdų eg
lutės šį šeštad., gruodžio 8 d., 
2 vai. popiet Tautiniuose na
muose, 6422 So. Kedzie, reika
lu kreiptis į Teresę Lesniaus-
Menę tel. 397-2091. (pr.) 

X NAMAMS PIRKTI PA-
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais imokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 
Mutual Federal Savings. 2212 
Weat Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747 (sk.) 

x Sol. Vaclovo Daunoro kon
certas, rengiamas gruod. 8 d., 
šeštadienį, Jaunimo centre pra
sidės punktualiai 8 vai. vak. 
Prašoma nesivėluoti. Visi hilie-

CMeago, m. 00648, (pr.) j tai išparduoti. (pr.) 

x Dėkodami už korteles, au
kų po 5 dol. atsiuntė: Liudvika 
Koppas, Stp. Daukša, Petras 
Babarskis, Vincas Žilinskas, 
kun. Kazimieras J. Stewart, 
Stasys Liepas, Adomas ViliuŠis, 
J. Šalna, L. T. Ringus, Marija 
Noreikienė, Salomėja Vidžiūnie-
nė, dr. Stasys Stasevičius, Vin
cas Simanavičius, Juozas Ku-
čiauškąs. Visiems dėkojame. 

x Dr. Stasys Žrmddzbuus 
Chicago, OL, savo sveikinimus 
"Draugui" palydėjo 10 dolerių 
auka. Labai ačiū. 

x Lietuviškų knygų- "Drau
ge" už didesnę sumą užsisakė 
ir šia proga aukų atsiuntė: Fr. 
V. Radvina, dr. Jonas Jusionis, 
Veronika Dubickienė, A Ma
čiukevičius. 

x Aukų atsiuntė: 4 doL — 
J. Strazdas; po 3 dol. — L 
Tomlenskis, Juozas Lukas, E. 
Wasilewski, Ad. Merkevičius, 
M. L. Vajsauskas, Julius Rašti
kis, V. Suopys, A. Jarūnas, M 
Abromaitis. Visiems dėkojame. 

METAI HE DAIL. 
T. PETRAIČIO 

1978 m. gruodžio 21 d. mirė 
dail. Teofilis Petraitis. Palaido
tas šv. Kazimiero kapinėse. 
2mona pastatė jam paminklą. 
DaiL Petraitis buvo akvarelis-
tas, tapydavo ir aliejumi. Lie
tuvoje dėstė meną gimnazijose. 
Po karo atvyko į JAV ir keletą 
metų gyveno Rytinėse valstijo
se. Vėliau persikėlė į Cbicagą. 
Petraitis buvo Lietuvos kariuo
menės kūrėjas savanoris. 

Praėjusį pavasarį buvo a. a. 
Petraičio kūrinių paroda su
rengta čiurbonio galerijoje, Inc. 
paroda pasisekė, kone visi jo 
akvarelės kūriniai buvo išpirk
ti. 

Velionio žmona Viktorija Pe-
traitienė, pagerbdamas savo vy
rą, paskyrė $5,000 Premijų fon
dui Čiurlionio galerijoje, Inc., 
rengiamoms parodoms. Dail. 
Teofilis Petraitis mirė eidamas 
82 metus. M. i . 

CHICAGOS 2INIOS 
PRIEMIESČIŲ AUTOBUSAI 

Chicagos miesto susisiekimo 
vadyba planuoja išpirkti ketu
rias privačias autobusų linijas, 
kurios dabar veža daugiau kaip 
pusę priemiesčių keleivių. 

MILIJONAI KELIAMS 

Chicagos priemiesčių greitke-

mis. Programoje numatyti kal
bėtojai, dr. E. Armanienė, dr. 
K. Bobelis, V. šoliūnas, J. Gie
draitis, J. Valaitis, J. Vaičeliū-
nas ir A. Firavičius, L. Grinius, 
Simpoziume kalbės dr. K. Jur-
gėla, dr. B. Kasias, dr. D. Kri
vickas, J. Simanavičius, kun. 
dr. J. Sarauskas. Jaunimo rei
kalais kalbės L. Garsienė, taip 
pat A. Gustaitis. Pamaldas sek
madienį laikys vysk. V. Briz-
gy*-

— Stasys ir Monika Ivanaus
kai, metus išgyvenę Phoenbce, 
dabar pastoviai įsikūrė St. Pe-
tersburge, Fla. 

— Stasys ir Valerija Sapkai, 
pernai praleidę žiemą Phoenbce, 
jau nusipirko namus Kelov/na, 
B. C, nes ten jau buvo įsikūręs 
jų sūnus. 

AUSTRIJOJ 
— Europos lietuviškųjų stu

dijų savaitė įvyks 1980 rugpiū-
čio 9-16 Austrijoje, Innsbrucke. 

paskyrė 24.8 mil. dol 
POPIERIAUS GATVE 

lių taisymams federalinis iždas | Savaitę moderuos direktorius 
V. Natkevičius (Romuva) ir dr. 
J. Norkaitis (Stuttgart). Orga
nizacinę komisiją sudaro L 

Chicagos 43-čia gatvė tarp j J o e r g . N a udžiūnaitė (Wenns, 
Kedzie ir Western raplanuota | . j ^ ) ^ A K u f l y 8 ( B e r n ) k 
pavadinti popiežiaus Jono Pau-; A l i n a Grinienė (Muenchen). 
liaus H vardu. Prie šios gatves j g p a l i o 28 į Innsbrucką iš Vo-
esančioje Penkių Sv. Kankinių Į k i e t i j o s b u v o n u v y k e A Grinie-
bažnyčioje popiežius laikė Mi- n ė ^ j Norkaitis ir V. Nat-
š i a 0 - keviČius. Drauge su L Joerg-

Naudžiūnaite jie apžiūrėjo pa
talpas, kuriose vyks studijų sa
vaitė ir susipažino su kitomis 
sąlygomis. Viena diena (mais-

Po vaišių vyr. pabrolys J. 
Juozevičius, pasiūlydamas šam
pano tostą, pabrėžė, kad šia po
ra džiaugiasi ne tik čia susi
rinkę, bet ir tautiečiai Lietuvo
je. Neo-Lituanų orkestrui už
grojus tradicinį jaunųjų valsą, 
svečiai galėjo įsitikinti, kad ne 
visi jaunuoliai tokiomis progo
mis patenka į sunkumus. Jau
nieji savo grakštumu galėjo bū
ti pavyzdžiu ir vyresniojo am
žiaus valso mėgėjams 

Vaišės vyko planingai, mies
to centro salėms įprastu aptar
navimu, dažnai pertraukiamos 
tradicine jaunimo: "Kartu, kar
ti..." Baigiantis sklandų žodį ta
rė jaunasis Algis Tamošiūnas, 
padėkodamas tėveliams ir vi
siems slidžiu sniegu atvažiavu
siems svečiams. 

Jaunoji pora išvyko į Karibų 
jūrą, — Barbados salą. Neabe
jojama, kad ši lietuviška pora 
ne tik liks savo tautinėje bend
ruomenėje, bet ir užims joje ga
na reikšmingą vietą. Daug lai
mės! A. Pužauskas 

UŽPUOLĖ LIGONE 

Sv. Bernardo ligoninėje gy
domą Mariją Young, 39 m., už
puolė H. Staples, 38 m., ir sraigl ^ Jį n a k v y n ė ) k a i n u 0 9 aįi^~30 
tų atsuktuvu pakartotinai su- D M Aptarta ir programa, nu
badė krūtinę ir veidą. Ligonei m a t y t i paskaitininkai, 
šaukiant, atbėgusi gail. sesuo 

KRINTA BONAI 

New Yorko investuotojai su
mažino pasitikėjimo atžymėji-
mą kai kuriems Chicagos val
džios statybų bonams, kai pa
tyrė, kad Chicagos švietimo ta
ryba, atėjus laikui, nesumokėjo 
15.8 mil. dol. nuomos Chicagos 
miestui. 

atėmė atsuktuvą ir pašaukė po
liciją, kuri užpuolėją areštavo. 
Užpuolimo priežastis tiriama. 

VOKIETIJOJE 
— Vokietijoj centrinis V 

rio 16 minėjimas 1980 m. ruo
šiamas Huettenfelde vasario 23 
didelėse Buergerhaus patalpose 
(salė turi 400-500 vietų). Kal
bės vienas žymiųjų vokiečių po
litikų. Kviečiama Kanados Ue
tuvių solistė Gina čapkauskie-
nė irkt . 

iimiiniiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiini 

Jurgis Šlekaitis 

RUDENS RITMU 
EJIirtttM 

Išleido Algimanto Mackaus 
knygų leidimo fondas 1979. 
Spaudė Morkūno spaustuvė. 

Kaina su persiuntimu $6.50 
Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St. 
Chicago, IL 60629 

Dr. F. Kaunas, ftoomas Cicero, m., gydytoįsa, su respublikonu kandidatu 
i Illinois frongrp— T#»*»fc» rdeimfrj) ir Sk»»* *m mndnmfce 

įsigykite ši* populiaria plokštelę 
RADVTLA FERKCNAS - LA fflOCDNDA - fOSOA 

TUBANDOT - AIDA - LA SUtVE - AND1EA C — 
OAKStrar • MANON • UBOAUT - PAOUAO0I 

S T A S Y S BARAS, tenoras 
Stuttgart'o Simfoninis orkestras 
Dirigentas DARIUS LAPINSKAS 

Tai viena populiariausių plokštelių. Kaina su psisUmUsiu 
DRAUGAS. 4545 W. «Sra Sfc, 

$7.30 Amerikoje. Uisakymus siųsti: 


