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(Tęsinys) 

1.11. Paruošti aukštųjų mokyk
lų otriganizuojaTnų rūsy ik. moksli
niu-metodinių susirinkimu ir kon
ferencijų planą ir sekti, kad jis 
būtų įvykdytas. 

1.12. Pradedant nuo 1980 m. 
nustatyta tvarka peržiūrėti būti
niausias lėšas, skirtas priemo
nėms, kad geriau būtų ruošiama 
rusų k. dėstytojai, keliama jų 
kvalifikacija. 

1.13. Metiniuose ir (perspekty
viniuose specialių disciplinų pe
dagoginės literatūros, kurią iš
leidžia sąjunginės respublikos, 
planuose numatyti, ikad būtų sis
temingai didinamas vadovėlių lei
dimas rusų k. 

/ . 14. Įpareigoti žinybinių 
aukštųjų mokyklų rektorius ir 
specialių vidurinių mokyklų di
rektorius. 

1. 14. 1. Užtikrinti, kad be-
sąlygiškai būtų vykdomos ir pa
rengtos rusų kalbos mokymo ir 
dėstymo tobulinimo priemonės. 
Ypatingai susirūpinti, kad stu
dentai ir moksleiviai įgytų gilias 
rusų k. žinias, ugdyti meilę ru
sų lc, tapusiai reikšmingiausia 
tarptautinio bendradarbiavimo 
priemone. Aktyviau į mokymo 
procesą diegti naujas technines 
rusų k. mokymo priemones. Pla
čiau praktikuoti kursinių darbų 
ir diplominių projektų (darbų) 
ruošimą ir rašymą, gamybinės 
praktikos ataskaitas rusų k. 

1. 14. 2. Kasmet perregistruoti 
specialiąsias disciplinas, kurias] 

tikslinga dėstyti rusų k. 
1. 14. 3. Nuo 1979-80 m. m. ne 

rusų tautybės asmenims organi
zuoti pagal pagilintą programą 
rusų k. mokymą, panaudojant 
valandas, skirtas fakultatyvams, 
ir vietoj disciplinų, kurios įves
tos į aukštąsias, atsižvelgiant į 
respublikų ir aukštųjų mokyklų 
ypatumus. Visuomeninių profe
sijų fakultetuose įvesti vertimo 
iš rusų k. į gimtąją ir iš gimto
sios k. į rusų skyrius. 

1. 14. 4. Nustatyti efektingą 
kontrolę, parenkant, skiriant ir 
panaudojant rusų k dėstytojus, 
patraukiant į šį darbą specialis
tus, tobulai vartojančius rusų k., 
turinčius specialų pasiruošimą. 

1. 14. 5. Pasitelkti aukštųjų ir 
specialiųjų viduriniu mokyklų 
labiau kvalifikuotus dėstytojus į 
autorių kolektyvus, kurie ruoš
tų aukštos kokybės rusu k. ir li
teratūros vadovėlius ir mokymo 
priemones. Šiam darbui dėstyto
jams sudaryti reikiamas sąlygas. 

1. 14. 6. Gerinti siunčiamų į 
atatinkamas aukštąsias ir specia
liąsias vidurines mokyklas jau
nimo atranką, kurių specialybė 
"Rusų kalba ir literatūra". Ati
tinkamai tikslingai ir sistemin
gai profesiniai orientuoti bendro 
lavinimo mokyklų abiturientus. 

1. 14. 7. Sustiprinti stojantie
siems į aukštąsias ir spec. viduri
nes-mokyklas rusų k ir literatū
ros egzamino reikalavimus, ypač 
skirti dėmesio praktiškam rusų 
L vartojimui. 

(Bus daugiau) 

Kongresas pareiškė 
padėką Kanadai 

Iranas puola "teisių laužymą" 
Teheranas. — Irano užsienio Kanados santykiai su Iranu jau 

reikalų ministeris Sadegh Ghot- J kuris laikas pablogėję, o šiuo 

Islamabade baigėsi islamo valstybių užsienio reikalų ministerių konferencija, pasmerkusi Sovietų Sąjungos inter
venciją Afganistane. Konferencijai pirmininkavo Pakistano užsienio reikalų tvarkytojas Agha Shahi, nuotraukoje 
matomas kairėje, viršuje, uždarant konferencijos posėd fius. Apačioje — islamo šalių organizacijos vadovybė. 

Omanas įsileis 
karines bazes 

Tik jos bus vadinamos "įrengimais" 
Muskatas. — Saudi Arabijos ne, jo Adeno uoste įrengė ka

rinių laivų bazę. kuri vis ple-kaimynas Omanas, valdomas 
sultono Quabus bin Saido, lai-t ^,. 
komas labai svarbia strateginei ir patarėjų. _ . 
vieta, čia greit practes nusileis- Į nemažai kubiegj 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— "Draugo" atskiras nume
ris nuo šiandien, vasario 1 d., 
yra 25 et. 

— Tunisas atšaukė savo am
basadorių iš Libijos, kuri orga
nizavusi Gafsa miesto užpuoli 

čianaa. šalia sovietų karininkų j mą Tunise, kur žuvo 41 žmogus 

KRITIKUOJA DIPLOMATŲ 
PARINKIMO TVARKĄ 

Daug ambasadorių pareigoms netinka 
Washingtonas. — Praeityje 

ne kartą buvo kritikuojama 
JAV praktika skirti užsienio di
plomatais nepatyrusius asme
nis, atsidėkojant jiems už para
mą rinkimuose, už aukas kam
panijos reikalams. Žurnalas 
"Foreign Service Journal" iš
spausdino kritiką prezidentui 
Carteriui, kuris 1976 m. kam
panijos kalbose pažadėjo išva
lyti diplomatinę tarnybą ir ne
beskirti aukotojų, kurie nieko 
nesupranta apie užsienio politi
ką Straipsnyje, kurį prisipaži
no parašęs Rytų Azijos eksper
tas Amerikos užsienio tarnybos 
draugijoje (American Foreign 
Service Association), Edward 
Ingraham, Amerikos diploma
tas vadinamas "Ambassador 
X", tačiau autorius pripažino, 
kad jis rašė apie buvusi Pieti
nės Dakotos gubernatorių Ri-
chard Kneip, 47 m. pieno pra
monės įrengimų pirklį, kuris bu
vo prezidento Carterio paskir
tas ambasadoriumi Singapūre. 

Straipsnyje "ambasadorius 
X" savo štabo paklausęs: "Argi 
iš tiesų yra dvi Korėjos? Ko
dėl?" Kitu atveju jis klausęs 
"Kas yra islamas?" Argi Indi
ja kariavo su Pakistanu?" Jis 
nieko nebuvo girdėjęs apie Indi
jos Mohandas Gandhi. apie 
Nehru, nežinojęs, kaip atsirado 

Nors straipsnyje pripažįsta 
ma, kad apie 70 nuoš. dabarti 
nių JAV ambasadorių jau yra, įsileisti egiptiečių 

ti JAV transporto lėktuvai. Iš 
Tamrito aerodromo karinis tie
kimas helikopteriais ir nedide
liais laivais keliaus j JAV karo 
laivus. Omano sultonas sutiko 
leisti Aemrikai pasinaudoti savo 
bazėmis, bet čia nebus Ameri
kai "bazių", bet tik "įrengi
mai". 

Pernai rudenį Omane lankėsi 
Egipto viceprezidentas Mubarak 
ir siūlė karinę paramą, tačiau 
sultonas, pasitaręs su Saudi 
Arabijos karaliumi, nesutiko 

mene jau yra 
ir rytų vo

kiečių 
Omane didelę įtaką turi Bri

tanija. Pats sultonas yra bai
gęs britų karo mokyklą Sand-
hurste. Muskate yra nemažai 
britų civilių ir apie 600 karinin
kų, kurie treniruoja nedidelę, 
bet gan gerai sutvarkytą. Oma 

— Prezidentas Carteris pri
pažino, kad negalima laukti grei
to infliacijos ar bedarbių skai
čiaus sumažėjimo. Daug priklau
sys, kiek Amerika priklausys 
nuo naftos importų. 

— Norvegijos Olimpinis ko
mitetas nutarė boikotuoti Mask
vos Olimpinius žaidimus, jei 
sovietų kariuomenė liks Afga-

bzadeh pareiškė sužinojęs, kad 
Kanados diplomatai išsivežė iš 
Irano ambasadoje saugomus 
šešis amerikiečius diplomatus, 
jog tai buvo "atviras tarptauti
nės teisės laužymas, Irano iš
davimas, brutalus šnipinėjimo 
veiksmas". Pasikalbėjime su 
Canadian Broadcasting Corp. 
Toronte Irano ministeris pasa
kė, kad kanadiečiai diplomatai 
rizikuoja, kad bus pakenkta li
kusiems amerikiečiams įkaitams. 
Rizikuojama jų gyvybėmis, pa
reiškė Ghotbzadeth. 

Į šį pareiškimą atsiliepė radi
kalai, kurie laiko okupavę JAV 
ambasadą, "šešių diplomatų pa
bėgimas nepakeis kitų įkaitų pa
dėties", pasakė radikalų vadas, 
pridėdamas, kad kanadiečiams 
Irane negresia keršto veiksmai. 

Ministeris Ghotbzadeh paskel
bė gavęs laišką iš Kanados 
premjero Clarko, kuris atsipra
šęs už savo darbus ir paaiškinęs, 
jog jis amerikiečius įsakė gel
bėti tik dėl ateinančių Kanados 
rinkimų. Premjeras Clark šį 
teigimą griežčiausiai paneigė. 
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metu beveik nėra jokių ryšių. 
Pačiame Irane nerimauja ma

žumos. Kurdistane, kaip pra
nešė Irano radijas, nušauti 25 
revoliucijos sargai, o trys žuvo 
Azerbaidžane. Prieš kelias die
nas naujai išrinktas Irano pre
zidentas Bani Sadr pasakė, kad 
Irane kelių vyriausybių nebus. 
Tai įspėjimas radikalams, kurie 
laiko JAV ambasadą 

Didžiulė, apie 100,000 iranie
čių demnostracija prie Tehera
no universiteto išreiškė savo pa
ramą kairiųjų atstovui į prezi
dentus Massoudui Rajaviui, ku
ris buvo priverstas pasitraukti 
iš rinkimų. Jį rėmė komunistuo
jančios grupės. Ajatola Kho-
meinis uždraudė jam kandida
tuoti, nes jis nebalsavo už Irano 
naująją konstituciją. Mojahed-
din Khalo partija po to prezi
dento rinkimus boikotavo. 

Užtaria Sacharove 
Maskva. — Sovietų Sąjungo

je 19 rašytojų ir dailininkų vie
šu laišku pasmerkė Nobelio Tai
kos premijos laureato Andrie-

no kariuomenę, laivyną ir avia-: nistane. Suomijos komitetas 

karjeros diplomatai, tačiau liku 
šieji, paskirti dėl politikos, 
nuostabiai netinką savo parei
goms. Jie buvo parinkti dėl 
politinių įsipareigojimų, neturi 
jokių kvalifikacijų ir paskirti 
dėl priežasčių, kurios neturi nie
ko bendro su užsienio politikos 
vedimu. 

Straipsnyje sakoma, kad "am-
I basadorius X" savo įstaigoje 
būdavo apie 20 valandų per sa
vaitę, ruošdavo pokylius savo 
draugams, tačiau nekartą leis
davo tiems savo draugams da
lyvauti gan slaptuose posė
džiuose. 

Valstybės departamentas, pa
klaustas apie šį straipsnį ir jo 
turinį, atsisakė komentuoti, ta
čiau pripažino, kad Richard 
Kneip žino apie straipsnį. 

Omanui reikalinga karinė pa
rama, nes kitas kaimynas Pietų 
Jemenas jau yra puolęs Omano 
teritoriją Tuo metu Omaną 
išgelbėjo Irano šachas, tačiau 
dabar jo nėra ir paramos lau
kiama tik iš Amerikos. Sovietų 
Sąjunga įsistiprino Pietų Jeme-

Brežnevas įspėjo 
neginkluoti kiny 

Londonas. — Britų "Daily 
Mail" paskelbė apie Brežnevo 
susitikimą su Prancūzijos par
lamento pirmininku Chaban 
Delmas. kuris netikėtai nutrau
kė savo vizitą Sovietų Sąjungo- - ^ . *. _ » 

i • w. -* ~* i i - kuojant Omano nutarimą, vai 
je, kai buvo ištremtas moksli- J . . . . . 

ciją. Prieš kelias scavaites 
Omane lankėsi britų užsienio 
reikalų ministeris lordas Car-
ringtonas. Jis pažadėjo neati
traukti britų karininkų, bet dar 
sustiprinti paramą Omanui. 

Amerikos jėgų "įrengimai" 
Omane parodys, kaip plačiai 
prezidentas Carteris planuoja 
vykdyti savo State of Union kal
boje duotus pažadus ginti Per
sijos įlanką ir jūros kelius. 
Teks atsargiai žiūrėti ir politi
nės padėties toje pasaulio da
lyje. Arabai vis negali užmirš
ti, kad Amerikos ginklais ir pa
rama laikosi arabų priešas Iz
raelis. 
labai nepopuliaru tapti aiškiu 
Amerikos draugu, todėl ir Oma
nas atsargiai ir palaipsniui įsi
leis JAV ginklų sandėlius ir ki
tus "įrengimus". Bijoma net 
panaudoti žodį "bazę". Kriti 

vienbalsiai pasisakė už daiyva 
vimą žaidimuose. 

— Žemės ūkio sekretorius 
Bob Bergland pasakė kongrese, 
kad nutarimas neparduoti so
vietams javų, kainuos kiekvie
nam amerikiečiui apie 14 dol. 
per metus. Garantijos ūkinin
kams, javų sandėliavimas kai
nuos vyriausybei per metus 
apie 3 bil. dol. Rusai dėl javų 
boikoto nebadaus, tačiau jų vy
riausybei kils daug nepatogumų, 
pasakė Bergland. 

— Specialus JAV ambasado
rius Viduriniųjų Rytų reika
lams Sol Linovvitz aplankė Iz-

šeimomis ir šiandien Washing-
tone dalyvaus spaudos konfe
rencijoje, po kurios tris mėne
sius visi atostogaus, neskelbiant 
jų adresų. 

Kanados vyriausybės pagalba 
amerikiečiams, jų globojimas ri
zikuojant savo pačių ambasados 
likimu, susilaukė didelio ameri
kiečių dėkingumo. Kanados, 
konsulai gauna šimtus laiškų, 
telegramų ir telefoninių padėkų. 
Pirmą kartą istorijoje Ameri
kos kongresas priėmė rezoliu
ciją, kuria išreiškiama oficiali 
padėka kitos valstybės vyriau
sybei. Atstovų rūmai patvirtino 
padėkos pareiškimą 370—0 bal-

šalininkų, niekad nepasireiškusių 
disidentų tarpe. Kaltinimus Sa
charovui pareiškimas vadina 
piktžodžiaujančiu melu. Sa
charovas esąs visame pasaulyje 
žinomas kaip rusiško dvasingu
mo, humanizmo simbolis, gar
bingas, drąsus žmogus. Ištrė
mimas yra žingsnis į tamsius 
stalinizmo laikus, sakoma pa
reiškime. 

Pareiškimą pasirašė dail. Bo-
ris Birger, rašyt. Vasily Aksy-
onov, Lidija čukovskaja, Lev 
Kopelev ir kt. 

Ženeva. — Atominių tyrimų 
Europos centras, kuriam pri
klauso apie 1,200 fizikų, pasiun-

Tarp* arabų valstybių > r a e l i o o k u p u o t ą G a z o g p a k r a š t i 

Pakistane lankys 
svarbi delegacija 

Washingtonas. — šiomis die
nomis į Pakistaną išvyksta de
legacija, vadovaujama preziden
to patarėjo Zbigniewo Brzezins-
kio. Delegacijoje bus valstybės 
pasekretorius Warren Christo-

ninkas Sacharovas. Brežnevas 
pareiškęs buvusiam Prancūzijos 

džios pareigūnai ginasi, jog ka
rinė grėsmė Omanui kyla iš Pie-

i * M - i & r ^ S Z Z i j N ^meno, ku- Sovietį Sąjunga I * * e ~ ^ ' f f i J T E 
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branduoliniai ginklai. Mūsų ™ i u s *™*™ garantijų, kad sovietų puolimo 

ir susitiko su žymesniais arabų 
veikėjais. Herzliya kurorte, Iz
raelyje, prasidėjo Egipto — Iz
raelio derybos dėl palestiniečių 
autonomijos. JAV ambasado
rius tarpininkauja. 

— Valstybės departamentas 
paneigė spaudoje pasirodžiu
sią žinią, kad Jugoslavijos pre-

ais. Senato užsienio reikalų' tė telegramą Leonidui Brežne-
komitetas specialiai iškėlė Ka
nados ambasadoriaus Irane 
Kenneth Taylor nuopelnus, "drą
są ir supratimą", gelbstint ame
rikiečius diplomatus. Detroite 
ir kitose pasienio vietovėse iški
lo reklaminės lentos, kuriose įra
šyta: "Thank you Canada!" 

Kanados užsienio reikalų mi-
nisterė Flora MacDonald, išgir
dusi Ghotbzadeho puolimus, pa
sakė nieko Mto ir nelaukusi. 

raketos tuoj sunaikintų kinų 
branduolinius ginklus, tada Ame 
rika turėtų tik kelias minutes 
nuspręsti, ar ji gins Kiniją ar 
ieškos taikingo sugyvenimo su 
mumis. 

Padėtis Afganistane 

atveju JAV gins Jugoslaviją 
"Times" žurnalas tvirtina, kad 
prezidentas Carteris pažadėjęs 
visokeriopą pagalbą. Valstybės 
dep. kalbėtojas Hodding Carter 
pasakė: "Paprastai tariant, to 
nebuvo". 

Taivanac r 6 ( r i P 14A^ * • ~.~.— I P h e r ' gynybos sekretoriaus asis-
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rolas Ernest Graves ir grupė ka
rinių ekspertų, kurie liks Pa-

Kai Sheką nei apie Prancūzijos 
prezidentą Valery dTDstaing. 

Autorius pripažino AP agen
tūrai, kad Singapūro ambasado 

kistane ilgesnį laiką. 
1 Indijon jau atvyko buvęs gy

rius Kneip esąs doras vyras, ku- j nybos sekretorius Clark Clif-
rio vienintelė klaida, kad jis.jford, kurio uždavinys nuramin

ti Indijos vyriausybės rūpesti 
dėl Pakistano stiprinimo. 

Kabulas. — Afganistano sos
tinėje sustiprintas saugumas, 

, važinėja daugiau rusų tanku. 
Laikraščio šaltiniais. Brežne- Korespondentams neleidžiama i P a k - n ™ , ^ r ^ h ^ 1 
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Spaudimas Assado 
valdžiai Sirijoje 

Damaskas. — Sirijoje auga 
prokomunisti

nei valdžios politikai. Musulmo-

vui, kuriam pranešama, kad 
Andrejaus Sacharovo ištrėmi
mas labai neigiamai atsilieps į 
Rytų — Vakarų mokslininkų 
kontaktus. Telegramą pasirašė 
220 fizikų, jų tarpe Nobelio 
premijos laureatas Murray Gell-
Mann. Telegramos kopijos pa
siųstos sovietų Mokslų Akade
mijos pirmininkui Anatolijui 
Aleksandrovui ir pačiam Sa
charovui. 

Japonija smerkia 
rūsy invazija 

Tokijo. — Japonijos premje
ras Masayoshi Ohira pasakė 
parlamente kalbą, kurioje pa-pasipriešinimas prokomunisti-ip 1 A m e n t e K a J D ^ f ino je pa 

ikai. MusuImo- | S m e r k ė s™1*** intervenciją Af 
ganistane ir pažadėjo nebijoti 
aukų siekiant, kad Maskva iš
trauktų savo dalinius iš Afga
nistano. Invazija nepateisina
ma jokiais aiškinimais ir Japo
nija imsis "tinkamų priemonių". 
nors jai tas ir duotų nuostolių. 

kaip žuvis, iššoko iš savo tven. ! 

kinio. 

nevas, Amerikos ir 
tas skiria 30 min. Mes nesutik 
sime. kad tas laikas būtų suma 
žintas iki 6 min.. reikalingų ra
ketoms atskristi iš Vokietijos. 

Chaban - Delmas su Brežne
vų kalbėjo 1 vai. 40 min. 

šms su sovietų valdžios viršū
nėmis, paskelbė, jog sovietų 
ambasadorius Dobryninas jam 
pasakęs, kad sovietai greit iš
veš kareivius iš Afganistano. 

Stebėtojai pranašauja, kad 

"Caprikorn' 

nų Brolijos grupės vis aktyviau 
išreiškia prezidento Assado vy
riausybei savo opoziciją dėl rusų 
jtakos Sirijoje. 

Jau šiais metais Sirijoje buvo 
nušauta 12 rusų patarėjų, iš jų _ 
- . , . . . ,i . J. , nors jai tas ir du 
7 žuvo. kai sirai puolė patarė-1 , . 

, . .F . . . pasakė premjeras 
lų naudojamą autobusą. Apie > 
1,200 sovietų karininkų ir apie 
4.000 civilių vengia rodytis gat
vėse, laikosi nuošaliai, tačiau 
sim ranka juos pasiekia. Opo
zicija nurodo, kad Sirija pra
randa savo ryšius su kitomis 
musulmonu šalimis, iš kuriu tik 
Sirija ir Pietų Jemenas nedaly-

sovietai greit pakeis Afganista- _ J O J r r w M | J C I I i e n a g neoaiy-
no prezidentą Babraką Karmai j . Vavo islamo šalių konferenci jo
jo neremianti ne tik tauta, bet, je, fcurj gausio 29 d. pasmerkė 
ir jo sudaryta vyriausybė. rusų invaziją Afganistane. 

KALENDORIUS 
Vasario 1 d.: Severas. Brigita. 

Gytis, Eidvilė. 
Vasario 2 d.: Kornelijus, Kot

ryna. Rytis, Vandenė. 
Saulė teka 7:04. leidžiasi 5:04 

ORAS 
Saulėta, temperati 

I 20 1.. naktį 5 L 
HA 
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iteO. Vytautas Grybauskas, 4144 So. M»piewood, Cbfcajo, O. 60632 
Telefonas namuose 847-1729, darbe 268-7557 

Auklėjimas be fizinio lavini
mo dar nereiškia tikro auklėji
mo, o fizinis lavinimas vien tik 
pats jau kaip tikslas, taip pat pavo
jingas. Teisingos krypties fiz. la
vinimas parodo tautos kultūrinį 
subrendimą. Pedagoginis kelias ir 
tinkama medžiaga įrodo, kad 
fizinis lavinimas, yra svarbi da-
ilis visuotinio auklėjimo. 

Tai žodžiai Austrijos pedagogų 
dr. Kari Gaulhofer ir dr. Marga-
rit Streicher. 

30-TOSIOS ŽAIDYNĖS 
DETROITE 

Trisdešimtosios Siaurės Ameri
kos lietuviu krepšinio ir tinkli
nio žaidynės įvyks šį pavasarį 
balandžio 26 ir 27 dienomis Det
roite. Sausio mėn. 13 d. sporto 
klubas "Kovas" sušaukė sporto 
darbuotoju ir tėveliu susirinki
mą žaidynių reikalams aptarti. 
Kultūriniam centre susirinko ne 
toks jau gausus būrys, tačiau klu
bo valdybos, amžiumi palyginus 
jaunos, planus su entuziazmu pri
ėmė ir daugumas dalyvių, išsky
nus keletą, užsirašė dirbti organi
zaciniame ar varžybiniame komi
tete. Organizacinis k-tas, jaus
damas, kad darbai ant kulny li
pa, sekantį sekmadienį susirinko 
posėdžiui, apsvarstė visus atlik
tinus darbus ir pasiskirstė parei
gomis. Žaidynių registarcijos dar
bai atiteko Andriui Butkūnui, 
kuris laišką su pirmomis infor
macijomis artimoje ateityje išsiun 
tinės visiems sporto klubams. In
formuos spaudą ir klubus Jonas 
Urbonas ir Alfonsas Velavičius. 
Salių išnuomavimu ir trofėjų pir 
kimu rūpinsis Rita Matvekaitė. 
Lėšas bandys sutelkti Vytautas 
Rugienius, o žaidynių iždininkas 
bus Juozas Orentas. Žaidynių 

TORONTO AUŠRA LAIMI 

Aušros vyrų krepšinio koman 
da po labai kietos kovos įveikė. 
Toronto latvių komandą 98 — 
96. Rungtynės buvo greitos, įdo
mios ir su įtampa iki pabaigos. 

Aušrai taškus pelnė: Dement-
vičius 2, Arlauskas 19, Abromavi
čius 22, Gataveckas 2. Kongats 29 
Underys 8, Norkus 8 ir Ignatavi
čius 8. 

Aušros jaunių komanda To
ronto latvius įveikė lengvai ir įs
pūdingai 110 — 49. 

Sekančios rungtynės bus 
prieš Hamiltono Kovą. Glevelan 
do Žaibą, estų Ingot Metai ir To
ronto Vytį. 

. 
L. RAUTINS SYRACUSE U-TE 

Metus praleidęs Minnesotos uni 
versitete Leonas Rautinš, Kana 
dos olimpinės rinktinės žaidėjas, 
šiuo metu studijuoja Syracuse 
u-te. Deja šiais metais už ikoman 
dą žaisti neturi teisės, nes pakeitus 

! universitetą, reikia laukti metus 
! laiko. 

Pavasarį su komandos olimpi
ne rinktine jis dalyvaus kvalifi
kaciniame turnyre Maskvos olim 
piadai Puerto —Rico. 

APYGARDOS PIRMENYBĖS. 
CHICAGOJE 

Vid. Vakarų apygardos krep
šinio ir tinklinio pirmenybės 
ruošiamos Chicagoje kovo 15 ir 
16 d. Varžybos bus pravestos vi
sose klasėse. Smulkesnė informa
cija vėliau. 

KREPŠINIS 
PRINCETON IR R ŠLMKUS 

Rašėme, kad Prince tono u-to 
krepšinio komandos treneris prieš 
sezono pradžią dėjo daug vilčių 
į savo jauną ir beveik nau jąko-

Chicagos lietuvių sporto klubo Lituanicos jaunučių futbolo komanda, 
kauskas. 

Kairėje stovi ilgametis vadovas Jonas Zu-

LITUANICOS SUSIRINKIMAS 
Nesiveržia žmonės į susirinki

mus, kaip į Kaziuko mugę, iš va
karo. Norėdamas dalyvauti savo 
organizacijos ar klubo susirinki
me, būk pasiruošęs lukterėti, kol 
susirinks. Jei užteks pusvalan
džio, galvok, kad prasidėjo lai
ku, lietuvišku punktualumu. Tuo 
principu vadovaudamiesi, praėju
sį sekmadienį susirinko ir Chica-

1979 metų apyskaitą, kurią, be 
to, jis buvo paruošęs raštu ir iš
dalinęs susirinkusiems. Žiūrėda
mi į skaičius, daugelis kraipė 
ūsus, stebėdamiesi dideliu ko
mandų biudžetu, kuris siekė be
veik 9,000 dol. Nežiūrint pasise
kusio sezono užbaigos baliaus,pa-
didėjusio rėmėjų skaičiaus iir jų 
aukų, neužteko pajamų padengti 

gos Lituanicos futbolo klubo na- j šešių futbolo ir vieno ledo rutu
lio komandų išlaidas. Tik regist
racijai išleista 1,900 dol., rung
tynių teisėjams 690 dol., už uni
formas 695 dol., apdraudai 483 
dol. ir kt. Stebint pajamų apys 
kaitą, ypač krinta į akis silpnai 
atrodanti pozicija „Suaukota per 
rungtynes aikštėje". Prieš kokius 
dvylika metų, kada doleris buvo 
tikras doleris savo perkamąja ga
lia, aikštėje būdavo surenkama 
keliais šimtais daugiau negu pas
kutiniu laiku. Ir žiūrovų į rung
tynes susirenka tiek pat, jei ne 
daugiau. Kas pasidarė? Ar jaunes
nioji karta, įpratusi būti remia
ma ir šelpiama, vis dar galvoja, 
kad ne jų dar eilė? Lituanicos 
klubui vadovauja jaunoji karta. 

riai į savo klubo būstinės švarų, 
bet dar neužbaigtą įruošti rūsį 
metiniam susirinkimui. Atvyko 
gražus būrys tokių narių, kuriems 
Lituanicos futbolininkų veikla ir 
lietuvių reprezentacija kitataučių 
tarpe tikrai rūpi. 

Valdybos nar iams, kaip City 
Hali departementų direktoriams 
ir sekretorei Ramunei su storu 
stenografijos 'bloknotu susėdus 
už prezidiumo stalo, pirmininkas 
inž. Ged. Bielskus pradėjo susi
rinkimą. Perskaitęs dienotvarkę 
ir ją priėmus, pakvietė atsistoji
mu pagerbti mirusius, buvusius 
klubo narius —žaidėją Klausu
tį Pūdymaitį ir trijų žaidėjų tėvą, 
Mindaugą Krygerį. 

Pranešimai 
Klubo finansų sek. inž. Stepas 

Lukauskas davė išsamią piniginę 

Pumoj i komanda 

Pirmos komandos vadovas Ged, 
Bielskus pranešė, kad jo koman
da, laimėjusi pirmąją vietą pir
moje divizijoje, perkelta į aukš
čiausią klasę, vadinamą major 
diviziją. Nors major divizijoje 
teks žaisti prieš aukštesnio lygio 
ir dar nepažįstamas komandas, 
Bielskus sako, kad„ijei rimtai dirb
dami ir nepasieksime viršūnės, 
bet užsikabint kur nors apie vi-
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Jauniai 

Jaunių komandos vadovas ir 
treneris B. Balčiūnas pagal įdė
tą darbą gavo ir rezultatus: ko
manda užėmė antrą vietą savo 
sekcijoje, kas yra Lituanicos jau-

durį turėtume". Jis dėkojo vy- j nių aukščiausias pasiekimas. Lai-

proga bus išleistas leidinys, kurį | ™an<*a i r , 7 ? a č R i č a r d a S i m k V 8 
Sventic- New Yorko lietuvių Atletų klu 

• šeštadienį! * * A r 1° ^ i l t v s išsipildys, paaiš-
Diev-o Apvaizdos į k ė s Sa l t i k k : t u m e t u šale> n e s 

šio sezono tikslas yra komandą 
sucementuoti, išdirbti žaidimo 
metodą bei stilių. 

Šių metų sezono pradžia bu-

sutiko redaguoti Irena 
kaitė. 
bus rengiami 
lietuvių parapijos Kultūros cent 
re linksmavakariai, įų organi
zavimu rūpinsis Alfonsas Kaspu
tis ir Vytas Petrulis. Organizaci 
nio komiteto pirmininke išrinkta! vo skirta lygos pirmenybių pa-
Liūda Rugienienė. Žaidynėms sėk" _ siruošimui ir sužaista 12 drau

giškų rungtynių. Nors laimėta 
tik prieš Fardham 54 - 43 ir 
Manhattan 41 — 28, bet matėsi 
žymi pažanga, ypač kai eilė rung
tynių pralaimėtos tik paskutinėse 
minutėse. Puikiai sužaista prieš 
pernykštį meisterį- Michigan State 
46 — 60, prieš Villanovą 55 — 57 
prieš St. John 42 — 44, Louis-
vjlle 53 — 64, tik skaudžiai pra
laimėta prieš trečią Amerikos ko
mandą Duke su olimpiniu cent
re Gminski 45 — 81. 

IVY lygos pirmenybėse pra

minga! surengti bus tikrai labai 
reikalinga visų sportininkų, tė
velių ir draugų pagalba, todėl 
tikimasi, kad jų per daug ragin
ti nereikės ir patys pasisiūlys pa
dėti arba paprašyti neatsisakys. 
Sporto klubui "Kovui" vadovau
ja jaunas ir energingas Edis Kas
putis, kiti valdybos nariai: R:ta 
Matvekaitė, Linas Mikulionis, 
Vytas Petrulis ir Alfonsas Vela-
vičius. 

1. r. 

SLIDINĖJIMAS 
PABALTIEČIŲ PIRMENYBĖS 

Šių metų pabaltiečių slidinė
jimo pirmenybes rengia Kana
dos Estų sporto sąjunga vasario 
9 — 10 d. Moonstone Ski Resort, 
apie 18 mylių į šiaurę nuo Barrie, 
Ontario. 

Programoje: alpinistinės varžy
bos šeštadienį su slalomu ir did. 
slalomu, sekmadienį, -ross-count-
ry varžybos vyrams ir seniorams 
— 10 km., jauniams, moterims ir 
mergaitėms 5 km. ir jaunučiams 
—2,5 km. 

Dalyvių registracija atlieka
ma iki vasario 2 d. pas Helmut 
Jaaguste, 62 Talbot Rd., Wiilow-
dale, Ont. M2M — 1R9. Tel. 416 
—223 — 6141. 

Lietuvių pirmenybės bus iš
vestos iš pabaltiečių varžybų 
pasekmių, atskirų rungčių ne
vykdant. Lietuvių slidinėtrjju 
dalyvavimą koordinuoja ir infor
macijos duoda SALFAS S-gos 
slidinėjimo vadovas Mečys Empa-
keris ir komiteto narys Vytenis 

riionis. 

džia gera, nes po pralaimėjimo 
prieš Pennsylvanią, įveiktas Ya-

le 65 —57 ir Brown 62 — 45 ir 
įsitvirtinta trečioje vietoje. R. Šim
kus visiems centrams, daugumoje 
didesniems už jį duoda gerą ko-1 
vą, yra komandos geriausias pa-
suotojas ir žaidžia pirmame pen
ketuke. 

LAUKO TENISAS 
D. BAČINSKAS REMIA 

TENISĄ 

Nepamirštas liko a. a. E. 
Bačinskas lauko tenisui, ypač lie
tuviškam. Artima tenisui liko ir 
jo šeima. Juk praeitą vasarą lie
tuvių teniso turnyrui Chicagoje Į Naujas Chicagos lietuvių teniso klu-
ji paaukojo dvi puikias trofėjas. į bo pirmininkas tvarko varžybų len-
O praeitą savaitę sūnus Donatas, telC-
kuris yra pica restorano, 2204 
Lincoln Ave., savininkas, buvo 
vienas didžiųjų rėmėjų Avon 
moterų turnyro Chicagoje. Jo 
nupirktais bilietais pasinaudojo 
nemaža lietuvių tenisininkų, o 
per finalines rungtynes turėjo 
progas net paragaut i ir jo resto
rano gardžios picos. 

rams už pastangas, valdybos na
riams už glaudų bendradarbiavi
mą, visuomenei už paramą. 

Veteranai 

Veteranų komandos apžvalgą 
padarė jos vadovas H. Jeningas, 
Sr., kurio žmona ir 5 sūnūs žai
džia atatinkamose Lituanicos ko
mandose. Žaidžia ir jis pats. Jis 
pranešė, kad veteranai tarp 14 
komandų užėmė 7 vietą, da r gy-

i vi ir jau ruošiasi naujam sezo
nui, išsirinkdami ir komitetą iš: 
Al. Malinausko, McGluskey, A. 
Jurkšaičio ir H. Jenigo, Sr. 

Rezervas 
Rezervo komandos vadovas 

Bruno Trapikas, kalbėdamas 
apie komandos laimėjimus, dėjo 
stiprų akcentą ant laimėjimo 
prieš veteranus. Šiaip rungtynių 
balansas aktyvus 6-5 ir antroji 
vieta klasėje. Šįmet rezervo lau
kia sunkesnės rungtynės. 

Mergaičių komanda 

Mergaičių komandos vadovas, 
viengungis, diplomuotas aoooun-
tant, Pijus Stončius negailėjo pa
sigirti dideliais laimėjimais, nes 
komanda organizacinėje stadijo
je, bet netrūko spalvingų žodžių 
pasirodymams aptarti. Pranešimą 
baigė: „Aš sutinku, kad vyrai žai
dė geriau, bet merginos nuotrau
koje atrodė už juos žymiai ge
riau". Stončius ir šiais metais 
joms diriguos. Tikisi gauti pa
stiprinimų iš Marijos aukšt. mo
kyklos. Treneris P. Doherty. 

mėtą trofėją čia pat įteikė pirm. 
Bielskui. B. Balčiūno rimtas po
žiūris į darbą su jauniais žada 
klubui gražią ateitį. Jauniai da
lyvauja salės varžybose, kurios 
vyksta sekmadieniais Broadvvay 
Armory, 5917 N. Broadway. Da
lyvauja rinktinių klubų koman
dos. 

Jauniklių komandos vadovas ir 
treneris Jonas Žukauskas sakė, 
kad žaidėjų turi užtenkamai 
dviem komandom. Teko rungty

niauti amžiumi vyresnių grupėje, 
kur „duona buvo sunki". Tik po-
popiežiaus lankymosi proga jo ko
manda laimėjo prieš lenkiukus 
5:1. Turimus žaidėjus žada pa
dalyti į dvi komandas k pasi
stengti juos užregistruoti laiku. 
Pastebėjo, kad amerikiečiai tė
vai jam suteikė daugiau pagal
bos, kai jos prašė, negu mūsiš
kiai. Atrodo, kad tėvai galvoja 
darą didelę paslaugą klubui, tik 
leisdami vaikus žaisti. 

Ledo ritulys 

Ledo ritulio komandos vado
vas B. Cibas pranešė, kad jo vy
rai rungtyniauja beveik vidur
nakčiai Saints Sepctrum, 9645 

(Nukelta į 5 psi.) 

R. Šimkus, rungtynėse prieš Penn
sylvanią. aukščiau ui visus 

E. ANDRULIS FINALE 

Toronte įvykusiose lauko teni
so dvejeto varžybose Edvardas 
Andrulis, pasaulio lietuviu spor
to žaidynėse laimėjęs trečią vie
tą, su savo partneriu K. Porter 
pasiekė finalą. Čia tačiau pra
laimėjo kitai torontiškių porai 
6 — 7, 6— 7. 

TENISAS SU KAUKĖMIS 
Praeitą šeštadienį Evvergreen 

klubo teniso aikštėse įvykęs Chi
cagos lietuviu teniso klubo round 
robin turnyras vėl praėjo su pasi
sekimu, dalyvaujant net 54 žai
dėjams. Šios varžybos buvo paįvai 
rintos paskutinį pusvalandį ipa-

, skiriant vyrų ir žmonų poroms. 
Į (Valdyba liko patentinta, kad 
I dėl to neįvyko skyrybų). 

Naujasis klubo pirmininkas 
Algis Bakaitis pranešė, kad se
kantis "round robin" įvyks kovo 
8 d. Ir jis bus tuo fdomus, kad 
pirmą kartą teniso varžybos įvyks 
ne normalioje teniso aprangoje, 
bet su kaukėmis. O geriausios iš 
jų bus net premijuotos. 

I GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA | 
I SOL. D A N O S STANKATTYTeS | 
= (Įdainuota lietuviškai) | 
1 O P E R Ų A R I J O S 1 
| Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choro. | 
1 Dirigentas Alvydas Vasaitis £ 

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

= Kaina su persiuntimu $10.75. Užsakymus siiįsti: = 
1 DRAUGAS, If5Jf5 W. 6Srd St, Chicago, IU. 60629. | 
z. m . gyventojai dar prideda 60 e t valstijos mokesčio. S 

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiinni; 

j TIK KĄ IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
į NAUJAS DRAUGO PLATINAMŲ KNYGŲ 

K A T A L O G A S 
j Didelio formato, 184 pusi. Išleistas 1980 m. 
j Jame rasite: grožinę literatūrą, istoriją, filoso-
: fiįą, jaunimo ir vaiku literatūrą. Knygos anglų kal-
i ba, dainos, dainoreliai, įvairios plokšteles, veliau-
• šiai išleistos knygos ii t.t. 
• 

| Katalogo kaina su persiuntimu tik $1.00. 
j Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St„ 
I Chicago, IL 60629. 
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DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

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

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

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

DR. E. DECKYS 
' GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
JOKS A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 
Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

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

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

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

ketv 10 iki 6 vai Šeštad 10 iki 1 vai 
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Rumunų kalinio šauksmas 

TYLIOJI BAŽNYČIA LAISVĖJE 
Rumuni jos v y s k u p a s J u l i u s 

Hirtea, kurį komunistai net trylika 
metų išlaikė kalėjime ir kuris iškan
kintas mirė 1978 m. birželio 28 d., 
įsfengė parašyti : "Ne mes esame ty
lioji Bažnyčia, o tie Bažnyčios na
riai, kurie gyvena laisvajame pa
saulyje yra tylioji Bažnyčia, nes jie 
nekalba mūsų vardu". Skaudus, bet 
daugeliu atvejų teisingas kal
t inimas ne tik Bažnyčios nar iams , 
bet ir visiems, kurie turėjo progos 
pažinti komunistų sistemą ir kurie 
nešaukia visam pasauliui, kaip ten 
skriaudžiamas suvaržytas, kan
kinamas žmogus, paverstas Krem
liaus tironų vergu be asmens, be re
ligijos, be kultūrinės laisvės. 

Tokių prispaustų krikščionių 
skausmą neseniai perdavė kun. 
Alexander Ratiu, kuris buvo 16 me
tų iškankintas Rumunijos kalėji
muose ir vergų darbų stovyklose. 
Nustačius, kad jis buvo gimęs JAV-
se, pagaliau buvo išleistas į šį kraš
tą ir drauge su W. Virtue aprašė sa
vo ir savo tėvynės Rumunijos 
išgyvenimus knygoje: "Stolen 
Church", kurią 1979 m. išleido "Our 
Sunday Visitor" Huntingtone, In
dianoje. 

Kun. Ratiu buvo areštuotas 1948 
m. spalio 29 d., kai komunistai nu
tarė sunaikinti katalikų unitų Baž
nyčią ir varu dvasininkus pervesti į 
pravoslaviją. Areštavę kun. Rat iu 
be teismo, nedavė j am pasiimti nė 
drabužių pamainos. Areštavo- to
dėl, kad jis atsisakė perduoti savo 
bažnyčią komunistų globojamiems 
provoslavams. Komunistai šiuos 
globojo, kad jiems vadovauti buvo 
pastatę sau tarnaujančius vysku
pus ir kitus užimančius reikšmin
gus postus. Komunistai išleido įsta
tymą, kad, jeigu 55% tikinčiųjų 
pereina į provoslaviją, tai visa ta 
parapija su visais tikinčiaisiais 
ir bažnytiniais pas ta ta is turi per
eiti j provoslavų Bažnyčios r a n k a s . 
0 tuos 55% bolševikai nus ta tydavo 
patys savo nuožiūra, nedarydami 
jokių tyrimų arba prievarta rink
dami parašus . 

kiau buvo su kai kuriais kunigais. 
Ats imint ina , kad unitų kuniga i yra 
vedę ir sunk ią tragediją jiems su
darė jų še imų l ikimas. 

Kun. Ra t iu liudija, kad komunis
tai Rumunijoje, tada turėjusioje 
apie 20 mil . gyventojų, buvo įrengę 
net apie 300 kalėjimų ir dar priver
čiamųjų d a r b ų stovyklų, ypač prie 
Dunojaus, kur vyko įvairiose vie
tose s ta tybos . 

Kaliniai , kaip tv i r t ina kun. Ra
tiu, buvo skir t i " intelektualinei mir
č ia i" — jokių knygų, nei laikraščių 
negaudavo , jokių ryšių su šeima. 
draugais a r Bažnyčia negalėjo 
turėti .Buvo net t a s , kada jie dieną ir 
nak t į turėjo tysot i a n t kalėjimo 
grindų, n e t atsistoti j iems buvo 
d raudž iama . J e i kuris buvo pa
stebėtas b a n d ą s žiūrėti pro langelį 
duryse, buvo uždaromas į karcerį. 
Net kalbėt is su kitais kal inia is bu
vo draudžiama. Kun . Rat iu turėjo 18 
mėnesių pra le is t i vienutėje. 

Vienos k ra tos metu komunistų 
sa rgybin is pas vyskupą Rusu at
r ado medines šakutes . Už tą "nusi
kal t imą" j i s buvo uždarytas į va
dinamą "juodąją celę". Čia ka l inys 
buvo i š r e n g i a m a s pr i tv i r t inamas 
g rand inėmis ir žiemą turėjo kentėti 
baisų šalt į , o vasa rą — dusinant į 
darštį , n e s p a t a l p a buvo siaurutė, be 
langų. Žiemą ka l inami kunigai bu
vo verčiami pl ikomis r ankomis 
kraut i š a l t u s k a i p ledas akmens 
anglis. P e r penkerius metus Sighe-
to kalėjime mirė keturi vyskupai i r 
du kunigai . Jų lavonai buvo sumes
t i į aple is tas žydų kapines, be kars
tų, ir apmes t i žeme. Jokio kryželio 
pas ta ty t i a r jokio paminklėlio su už
rašytu v a r d u nebuvo ga l ima įruoš
t i . 

Vienu metu kunigai buvo lai
komi tvir tovės kalėjime, kur nuo lu
bų lašėjo vanduo. Maisto tegau
davo ap ie 500 - 700 kalorijų. Kai 
pora š imtų kalinių, negaudami n ė 
reikiamo vandens , pradėjo maiš
tauti , j ie buvo žiauriai sumušti . Bu
vo daugybė sužeistų i r užmuštų. 

imz*Ą 

Tais pačiais metais komunistai 
nusavino katalikų unitų seminari
ją, iškabino joje prie didžiųjų durų 
Stalino ir Markso paveikslus ir per
ėmė savo žiniom. Greit areštavo ir 
rumunų vyskupą Frentiu. Ta i s me
tais Rumunijoje buvo apie pusant ro 
milijonounitų katalikų. Buvo apie 
800 kunigų ir daug brolių bei seserų 
vienuolių. Buvo beveik du tūkstan
čiai unitų katalikų parapijų, daug 
parapinių mokyklų, trys teologinės 
akademijos, penkios vyskuijos. Įžy
giuojant raudonarmiečiams rumu
nai unitai kunigai laikėsi ryžtingai, 
gindami į bažnyčias subėgusias mo
teris ir mergaites nuo užpuo-
limų.Kun. Ratiu pasakoja atsitiki
mą, kai vyskupas pasipriešino 
raudonarmiečiams, besitaikstan-
tiems užpulti mergaites, ir tie vie
toje jį nušovė. 

Vienu metu komunistai kun. Ra
tiu su kitais 24 unitais kunigais bu
vo uždarę į stačiatikių vienuolyną 
Neamtuly. Komunistai pas juos at
siuntė išsipuošusi ir išsikvėpinusį 
stačiatikių abatą Arapą, kuris ra
gino kal inamus kunigus pri imti pro
voslaviją ir tada jie būsią visi lais
vi. Kitą kar tą į kalėjimą, kur buvo 
laikomi katal ikai kunigai, komu
nistai atsiuntė jiems tarnaujant į 
provoslavų dvasininką, kuris su 
kaliniais pasiliko penkias dienas ir, 
užuot juos atvertęs į pravoslaviją, 
buvo taip paveiktas kunigų ryžto, 
kad prieš išeidamas pratarė: " Jūs , 
ištikimieji kunigai, esate paskutinė 
dvasinė viltis ir moralinė Rumuni
jos žmonių stiprybė". 

Kunigai buvo laikomi dideliame 
šaltyje. Sulaikydavo malkas , skir
tas šildymui. Duoną sumažino tik 
iki vieno gabalo dienai. Va t ikanas 
į s t engė s l a p t a a t s i ų s t i ka l i 
namiems vyskupams laišką su 
potvarkiu, kad slapta įšventintų 
daugiau kunigų ir vyskupų, ką jie ir 
padarė. Komunistai, žiauriai kan
kindami* vyskupus, norėjo pasiekti, 
kad bent vienas jų atsimestų į 
pravoslaviją ir susidarytų nors koks 
pateisinimas panaikinti unitus ir jų 
Bažnyčią prijungti prie stačiatikių. 
Tačiau vyskupai, nepaisant mir
tino pavojaus, visi atsilaikė. Sun-

~*f. 

Rimas Česonis, JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos narys, aktyviai besireiškiąs JAV prezidento Jimmy Carteno perrinkimo 
kampanijoje, Baltųjų rūmų priėmimo metu sveikinasi su prez. Carteriu. Kairėje JAV viceprezidentas VValter F. Mondale. 

KOVA DĖL VALDŽIOS KANADOJE 
P a ž a d a i , k u r i ų n e į v y k d ė ir n e į v y k d y s 

J . V A I C E L I C N A S 

Kalėjimuose išlaikyti po dešimt
metį kun iga i su kitais buvo vedami 
tiesti kelių, ka s t i kanalų, saus in t i 
pelkių, l a i k a n t juos spygliuotomis 
vielomis apsuptuose barakuose.Už 
normos neišpildymą, o tos darbo 
normos buvo didelės, mažindavo ir 
ta ip j a u skurdų maistą. Kal inius 
saugojo s a r g y b a su šunimis . Kun. 
Ratiu buvo pask i r tas mažos briga
dos vi rš in inku. Kai j is užtarė savo 
br igados na r ius , komunistai , jį pa
tiesę ir numovę batus , ta ip sumušė 
jojų papadęs , k a d jos sut ino ir jis n e 
begalėjo paeiti . 

Tač iau kunigai s tengėsi išsilai
kyti. S l ap t a vesdavo rekolekcijas. 
Slapta pr is i ta ikę laikydavo mišias. , 
vieton a l to r iaus pasitiesę nosinai tę 
an t s a v o kelių, ma ldas mokėdami 
a tmin t ina i . Buvo atsit ikimų, k a d a 
komunizmu nusivylę pa tys ko
munis ta i buvo uždaromi drauge su 
kuniga is į kalėjimą ir čia jie tap
davo t ik inčia is . 

Ratiu liudija, kaip komunis ta i sie
kė palaužt i patr iotus s tudentus . 
Apie penkiol ika studentų tuo metu 
mirė n u o nušimo. Buvo sumušami 
iki sąmonės netekimo. J i ems liep
davo valyt i gr indis , įs ikandus ske
petą į dan t i s . Buvo neleidžiama I 
jiems iš t i sas nakt is užmigti . Kai tik j 
pradėdavo miegoti, prie jų kojų pa
s t a ty t a s sargybinis pliekdavo į pa
dus. 

Kun. Ratiu liudija, kad tas pa ts , 
kas vyko Rumunijoje, buvo ir Ukrai
noje, k u r komunis ta i ta ip pa t ryžosi 
ka ta l ikus un i tus pr ievarta įjungti į 
jų kontrol iuojamus stačiat ikius. 
Kun. Ratiu duoda liūdną sąrašą 
komunistų kalėjimuose nužudytų 
kunigų ir vyskupų. J i s pabrėžia, kad 
komunistai nėra užinteresuoti tie
sa, be t jie užinteresuoti j iems galin
čia bū t i nepa lank ia viešąja pasau
lio nuomone . Dėlto jis r a g i n a 
netylėti , skelbti komunistų daro
mas sk r i audas . J i s ska t ina visus 
t ikinčiuosius būti ryžt ingais , kar
todamas kalėjimo vienutėje žuvu
sio vyskupo Jono Suciu žodžius: 
"Jeigu jie a t ims mūsų bažnyčias , 
padarykime savus n a m u s baž
nyčiomis, vil t ingai laukdami išlais
vinimo, kur is ateis" . Mūsų uždavi
nys yra, skelbiant t ironiškos 
prievartos faktus, veikti pasaulio 
viešąją nuomonę prieš Kremliaus 
tironiją, s iekiant žmonijos išlais
vinimo. J- rV 

Kanada savo santvarkos veiks
mais pradeda artėti prie Italijos, 
kur beveik kasmet vyksta rinkimai 
į parlamentą a r bent vyriausybės 
pasikeitimas. Nors dar tik pirmą 
kartą, bet Kanados progresyvių 
konservatorių valdžia buvo nu
versta po 7 mėnesių — 1979 m. 
gruodžio 13 d. Pagal esamus nuo
status toks valdžios nuver t imas yra 
galimas, kai par lamente susidaro 
dauguma prieš valdančią partiją. 
Tada tik reikia svarbesnės priežas
ties tai valdžiai nuversti. Konser
vatoriai buvo nuversti dėl nepri
imtino valstybės biudžeto. Clark 
didino valstybės biudžetą, nes no
rėjo sumažinti biudžeto deficitą 10 
bil. dolerių. Dė to kėlė prekių kai
n a s , ypač energijos. 

Kai kurie Kanados gyventojai 
pasisako, kad yra labai neteisinga, 
jei krašto gyventojų išr inkta val
džia negali išbūti nustatyto laiko. 
Prieš tokią santvarką pasisako ir 
nuverstosios valdžios ministeris 
pirmininkas ir konservatorių va
das J . Clark. J i s pasakė, kad rin
kimai į parlamentą brangia i atsei-
n a krašto iždui. Jei tokie rinkimai 
bus daromi k a s 6 mėnesiai, bus iš
mėtyta daug valdiškų arba mokes
čių mokėtojų pinigų, o vyriausybė 
neturės tinkamų sąlygų atlikti sa
vo užsimotų darbų. Bet opozicijos 
vadui toks valstybinių pinigų 
švaistymas y ra papras tas reiški
nys. 

Opoz ic i j a 
Buvęs ilgametis Kanados minis

teris pirmininkas P. Trudeau, kai 
jis tapo opozicijos vadu, pradėjo 
pulti J. Clarko vyriausybę dėl ko, 
anksčiau jis pats buvo puola
mas. Clarkui buvo primesta, kad jis 
neatliko numatytų darbų. Kai P. 

Trudeau Kanadą nugyveno per vie
nuolika metų, tai jis norėjo, kad 
Clark tą blogą Kanados padėtį ati
taisytų per 7 mėnesius. 

Konservatorių valdžią nuvertė 
susiblokavę liberalai, naujieji de
mokratai ir kreditistai. Tas rodo, 
kad, laimėjus rinkimus su maža 
persvara, yra sunku valdyti kraš -
tą. Ar kuri part i ja pasieks stam
besnių laimėjimų ateities rin
k imuose — s u n k u p a s a k y t i . 
Nuostabu, kad buvęs opozicijos 
draugas, naujųjų demokratų (NDP) 
partijos vadas E. Broadbent dabar 
labiau puola P. Trudeau, negu J . 
Clarką. J a m abi didžiosios partijos 
yra negeros. J i s nori išeiti į priekį 
su savo m a ž a partija, kuri nė ra 
daugiau laimėjusi kaip 17-23 atsto
vus i š Kanados parlamente esan
čių 266 vietų. Praeitų metų rinkimi
niame vajuje Broadbent šaukė: 
"Duokite m a n laimėjimų 51%, aš 
Kanadą apversiu kojomis aukš
tyn!" 

J is nieko nepasakė, ar jis Kana
dą vėl galėtų atversti kojomis že
myn. Dar prieš keletą metų vienas 
NDP ats tovas Kanados parla
mente spaudoje rašė, kad Kana
doje turėtų būti tokia tvarka, kokia 
yra Sovietų Sąjungoje. Tas parodo, 
kokia yra NDP. 

P a ž a d a i 
Per rinkiminį vajų partijų vada i 

duoda įvairių pažadų, kurių gy
venime dažniausiai neįvykdo. Pa
gal lietuvišką posakį, pažadėjo — 
patiešijo, nedavė — negriešijo. P. 
Trudeau žada pensininkams padi
dinti pensijas 35 dol. į mėnesį. J i s 
žino, kad pensininkai aktyviai da-

ly vauja rinkiminiuose į krašto parla
mentą. Pažadėjo CNR bendrovei, 
kuri yra pusiau valdiška, nutiesti 
geležinkelio an t rus bėgius nuo 
Winnipego iki Vancouverio apie 
1750 mylių 2500 km atstumo. Tas 
antrų^ bėgių nutiesimas kainuotų 
apie 800 mil. dolerių. Į tą jo pa
žadą spaudoje tuojau atsiliepė kai 
kurie aukšto rango tos srities pa
reigūnai, pasisakydami, kad toks 
geležinkelis nereikalingas, o jo nu
tiesimas, jeigu jis būtų t iesiamas, 
kainuotų ne 800 mil., bet 8 bil. dole
rių. Britų Columbijoje, kur jau yra 
nutiestas CNR geležinkelis, neįma
noma pro kalnų tarpą dar pravesti 
vienų bėgių geležinkelio liniją be di
delių išlaidų. O ir dabar į Vancou-
verį y ra nutiestos dvi geležinkelių 
linijos, kurių viena yra privačios 
CPR bendrovės. 

P. Trudeau nori pasigerinti Pre
rijų rajono ūkininkams, kad būtų 
galima lengviau į užsienį išvežti 
parduotus javus. Kanada tiek javų 
neprisiaugina, kad jų nepajėgtų 
eksportuoti esamais geležinkeliais 
ir per 4 pagrindinius uostus, kurie 
yra skirtingose Kanados vietose. 
Kanados geležinkeliai sumažino 
skaičių kursuojančių traukinių, y-
pač keleivinių, nes trūksta kelei
vių. Pausiau valdiška CNR bend
rovė kasmet turi nuostolių, kuriuos 
padengia Kanados vyriausybė. 
Padidinus CNR bendrovės geležin
kelių tinklą, turės padidėti ir ge
ležinkelių ta rnyba , o tuo pačiu pa
didės ir tos bendrovės nuostoliai. Ir 
dabar Kanadoje daugiausia yra 
dvigubos geležinkelių linijos, kaip 
sako buvęs Kanados transporto 
ministeris Otto Lang (T. ST. 
1980.I.19.A.6.). 

Naujųjų demokratų (NDP/ par - . 

tijos vadas E. Broadbent žada duo
ti Kanados gyventojams geresnę 
gydymo sistemą. Dabar Kanados 
federalinė vyriausybė gydymo rei
kalams daug pinigų duoda provin
cijoms, bet šioje srityje ji neturi jo
kios kontrolės. Bene prieš porą 
metų spaudoje buvo paskelbtos On-
tario provincijos kai kurių gydyto
jų labai didelės metinės pa
jamos: 200,000 iki beveik 2 mil. 
dolerių per metus. Nebuvo paaiš
kinta, gal kai kurie gydytojai turi 
nuosavas medicinos institucijas, 
kurių pareigūnams mokamas at
lyginimas. Nuostabu, jei vienas gy
dytojas, kuris turi tik vieną sekre
torę, per metus uždirba apie 
milijoną dolerių. Broadbent lai
mėjimo atveju žada numušti mais
to produktų kainas. 

Konservatorių vadas J . Clark 
duoda pažadų namų savininkams, 
kurių Kanadoje yra apie 3,3 mil. Už 
šiuos metus namų savininkai gau
tų po 750 dol. už 1981 m. — 1,225 ir 
už 1982 m. — 1,550 dolerių. Clark 
priminė, kad Kanadoje per 6 mėne
sius bus numušti procentai. Dabar 
Kanados banko aukščiausi pro
centai yra 14, o privačių bendrovių 
— 15 proc. J i s nepaminėjo, kad yra 
privačių bendrovių, kurios ima 
daug didesnius procentus. Clark ža
da sustiprinti Kanados karines pa
jėgas, kurios prie Trudeau buvo la
bai apleistos. Pats Trudeau taip pat 
kalba apie vakariečių karinį silp
numą. 

Ar tie partijų vadų pažadai pa
veiks balsuotojus? Daugumas bal
suotojų turi savo senus nusistaty
mus, todėl ir balsavimo rezultatai 
mažai pasikeis. Kas dabar laimės 
rinkimus į Kanados parlamentą — 
sunku pasakyti, ka i prieš 1979 m. 
gegužės mėnesį įvykusius rin
kimus daug kas pranašavo konser
vatorių laimėjimą. 

Va jaus e iga 

Kanados konservatorių tvirtovė 
— Ontario provincija, kurią kon
servatoriai valdo daug metų. Čia į 
rinkiminį vajų yra įsitraukę visi 25 
Ontario vyriausybės ministeriai . 
Tiesa, vajuje visur toną duoda par
tijos vadas. Jis duoda įvairius pa
žadus, todėl visiems vajaus vyk
dytojams susidaro sunkumų: a r 
partijos vado duoti pažadai bus iš
tesėti. Rinkiminiame vajuje daly
vauja ir Ontario premjeras W. Da-
vis, bet jis rodo mažiau akt ingumo, 
negu praeitų metų vajuje. 

Naujųjų demokratų — N D P 
rinkiminį vajų propaganda ir pini
gais remia Canadian Labour Cong-
ress (CLC). Kam tas CLC yra rei
kalingas? CLC yra junginys 
kairiųjų unijų, kurių nariai privalo 
mokėti NDP partijai metinį mokes
tį, nors tie darbininkai nėra N D P 
partijos nariai. T a partija anks
čiau iš tų unijų narių per metus 
gaudavo apie 2,5 mil. dolerių, o da
bar gal gauna ir daugiau. Nuosta
bu, kad Kanadoje leidžiami tokie 
unijų narių apiplėšimai. 

Nežiūrint propagandos ir paža
dų, duomenys į Kanados par lamento 
rinkimus paaiškės 1980 m. vasar io 
mėn. 18 d. 

PALIKAU MIELĄ 
TĖVIŠKĘ 
Atsiminimai 

F E L I K S A S P E M P Ė 
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Technikos skyriuje di rbant ir baigiantis ka

ro tarnybai, tuo pa t reikalu užkalbino mane ir 
technikos skyriaus viršininkas majoras Vaiš
vila. Atsisakiau ir nuo jo siūlymo. Tada jis 
mums. raštininkams, dirbant iems tame pat sky
riuje, pasakė; "Vos pradeda atvykusieji kar ia i 
su darbu susipažinti, vos pradeda įsidirbti, žiū
rėk, ir vėl t a s pareigas apleidžia, baigiasi būti
na karo ta rnyba ir išvyksta". Girdi, taip yra 
labai negerai, nes ir darbas nuo to nukenčia ir 
darbo drausmės negal ima t inkamai išlaikyti. 

Svarbiausia, dėl ko nesutikau pasilikti tar
nauti pulke toliau, kad mūsų pulko adjutantas 
vyr. Įeit. I^echavičius. rašt ininkų tiesioginis vir
šininkas, buvo labai nesimpatingas kariškis: 
nesukalbamas ir priekabus asmuo. 

Noriu paryškinti jo, kaip adjutanto, vieną 
poelgi su manimi. Kartą, nepamenu, kokiu rei 
kalu atėjau į administracijos skyrių. Skyriaus 
raštininkai išrašinėjo į a t sargą paleidžiamiems 
kariams atsargos knygutes, nes tuo metu jau ar
tėjo kareivių atsargon paleidimo laikas. Į kiek
vieną k n y s l e buvo įrašoma kareivio vardas . 

pavardė, gimimo data , kariuomenėj išmokta 
specialybė ir 1.1. Žiūriu, kad raš t in inkas 
Andriuškevičius, i š rašydamas knygeles, skil
tyje "Kariuomenėj išmokta specialybė" vis įra
šo "Dailydė" (tuomet jis išrašinėjo knygeles pio
nierių kuopos kareiviams). Aš jam pasakiau: 
"Brolau, ne taip rašai žodj "dailydė". Reikia ra
šyti antrame skiemenyje ne "y'", bet " i " , kad iš
eitų "Dailidė". 

J i s nesutikęs su mano patarimu atsakė, 
kad jis tą žodį rašo teisingai ir savo argumen
tui įrodyti pasišaukė iš kito kambario vyr. pusk. 
Karpavičių, buvusį pradžios mokyklos mokyto
ją. Atėjo kartu ir raš t in inkas Poškus, ir jie abu 
pradėjo įrodinėti, kad tą žodį Andriuškevičius 
rašo taip, kaip reikia rašyti, teisingai. Mums 
besiginčijant visai, nepastebėtai įėjo į tą kam
barį adjutantas vyr. Įeit. Lechavičius, kuris, at
rodo, mūsų ginčą sekė ir pagaliau suriko: "Kas 
čia per turgus!? Ar neturite darbo!?" Aš ban
džiau jam paaiškinti to " turgaus" priežastį, bet 
jis man parodė pirštu į duris ir sušuko: "Išeik iš 
čia! Netrukdyk kitiems dirbti!" 

Gal jis neturėjo geros akies ant manęs ir už
tai , kad, kartą a tnešęs jo paties parašytą(juod-
raštį) b-no arklių sąrašą, kurį turėjau mašinėle 
perrašyti ir kuriame buvo įrašyta: važiuojamas 
arklys, jojamas arklys ir t.t., aš į tą sąrašą įra
šiau: gurguolės tipo, raitelių tipo ir t.t. Po to 
turėjau ilgai jam aiškintis, kodėl aš parašiau ne 
taip. kaip jo buvo parašyta, bet savaip. Tai tik 
pora pavyzdžių, o jų buvo daug ir įvairių. 

Iš septynių š tabo raštininkų, 1925 m. stoju
sių atlikti karinę prievolę, pasiliko štabe dirbti 
tik vienas jaun. pusk. Ūsas. Bet jis dar nepa

žino adjutanto "gerųjų" savybių, nes buvo tik 
neseniai atkeltas, rodos, iš radijo kuopos, kurio
je jis ėjo raštininko pareigas. Visi kiti išėjome į 
atsargą. 

Iš k a r i u o m e n ė s s u g r į ž u s 

1927 m. kovo 14 d. baigęs karinę prievolę 
nuvykau į Pašto valdybą Kaune prašyti, kad 
mane vėl priimtų į pašto tarnybą ir paskirtų į 
Alytaus paštą. Administracijos skyriaus virši
ninkas Stelmokas, perskaitęs mano prašymą ir 
prie jo pridėtus priedus, pažadėjo mano prašy
mą patenkinti. 

Parvykęs namo ir kiek paatostogavęs gavau 
Pašto v-bos raštą, kad nuo 1927 gegužės 1 d. esu 
paskirtas į Alytaus paštą V eilės valdininko 
pareigoms. 

Alytus — Dzūkijos sostinė. Alytaus mies
tas yra abiejose Nemuno pusėse. Iš rytų ir iš 
pietryčių miestą supa miškai, o miesto centre, 
Suvalkų pusėje, gražus pušų parkas. Parke — 
gimnazijos rūmai. Abi miesto dalis jungia til
tas, an t kurio Lietuvos laisvės kovų metu nuo 
bolševikų kulkos 1919 vasario 12 d. žuvo pir
masis Lietuvos karininkas Antanas Juozapavi
čius. Tiltas pavadintas jo vardu. 

Alytaus Suvalkų pusė gražiai išplanuota ir 
išaugo daug gražių pastatų, besiplečiančių be
veik iki pat ulonų pulko ka re iv in ių . 

Nepriklausomos Lietuvos kūrimosi pradžio
je ties Alytum buvo pakibusi grėsmė visam mū
sų kraštui. Pro Alytų ėmė skverbtis bolševikų 
pajėgos, kurios stengėsi suduoti mirtina smūgį 
laisvę tik atgavusiai Lietuvai (B. Kviklys, Mū
sų Lietuva. I t. 373 p.). D , , 

! _ _ _ _ (Bus daugiau) 
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DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. vasario mėn. 1 d. 

mišsffin 

teiktas balandžio 16 d. 7 vai. vak. džiai ir sumaniai talkino Marius 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS 

Vasario 16-sios minėjimas Cle
velande, rengiamas Altos Cleve-
lando skyriaus valdybos, įvyks 
vasario 17, sekmadienį. Pamal
dos abiejose lietuvių bažnyčiose 
reguliarių lietuviškųjų Mišių 
metu. Organizacijos dalyvaus su 
vėliavomis. 

Minėjimas — akademija bus 
Dievo Motinos N P parapijos au
ditorijoje 4 vai. Pagrindines kal
bas pasakys JAV kongreso narė 
Mary Rose Oakar ir Vliko teisi
nė patarėja dr. Elena Armanienė. 
Koncertinę minėjimo dalį atliks 
Čiurlionio ansamblio vyrų cho
ras, diriguojamas komp. Alfonso 
Mikulskio. 

Bus renkamos aukos Lietuvos 
laisvinimo reikalams. Aukotojai 
savo duoklę atiduoda pagal savo 
nuožiūrą: Lietuvių Bendruome
nei, Altai ar Vlikui. 

BLYNŲ BALIUS 

Pilėnų tunto skautų tėvų 
komitetas vasario 16, šeštadienį, 
7 vai. vak. Lietuvių namuose 
rengia tradicinį Užgavėnių bly
n ų balių. Programoje s. Aureli
jos Balašaitienės parašytas ir v. 
s. J. Budrienės režisuotas vaizde
l is "Skautiškas kaimas". Šilti Už
gavėnių valgiai ir šampanas. 
Veiks baras. Gros R. Strimaičio 
orkestras. Pelnas skiriamas skau
tų vasaros stovyklai. Kaina 12 
dol. asmeniui, jaunimui 5 dol. 

Stalai užsakomi pas Ma
rytę Puškoriene, tel. 486 — 
8613. Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti ir paremti skautų 
veiklą. 

Bi-sario 2 d. Lietuvių namuose, 
lietai visi išparduoti. 

Kartu su Čiurlionio ansamb
lio 40 metų veiklos sukaktimi 
bus pagerbtas ir komp. Alfonsas 
Mikulskis, jo 50 metų muziki
nio darbo sukakties proga. 

Minėjimą rengia komitetas, 
kurį sudaro dr. D . Degesys, O. 
Jokūbaitienė, J. Malskis, J. P. Nas 

j vytis ir J. Stempužis. Šis komitetas 
vėliau bus praplėstas, pakvie
čiant organizacijų atstovus. Tam 
reikalui įvyko pasitarimas sausio 
25 d. 

Clevelande ir visame pasauly 
lietuviai turėtų pagarbiai prisi
minti šias dvi dideles, reikšmin
gas ir garbingas sukaktis. 

LITERATŪROS VAKARAS 

Clevelando moksleiviai ir stu
dentai ateitininkai savo tradici
nį literatūros vakarą rengia ba
landžio 19 d. Lietuvių namuose. 

KANDIDATAI l 
DIREKTORIUS 

Kovo 16 įvyks metinis Lietu
v ių namų akcininkų susirinki
mas, kuriame bus renkami keturi 
nauji Lietuvių namų direkto
riai. Jų kadencija šiais metais 
baigiasi. Sudarytoji nominacijų 
komisija iš Viktoro Augusto, 
Onos Jokūbaitienės ir Petro Lui-
zos prašo akcininkus kandida
tuoti į direktorius ir savo sutiki
mą pranešti nominacijų komi
sijai iki vasario 2 dienos. 

KULTŪRINĖS POPIETĖS 

Po puikios Dievo Motinos N P 
parapijos popietės, pavadintos 
"Vilniaus diena", sausio 20 Cle 
velando lietuviai greit susilauks 
kitų dviejų kultūrinių popie
čių: vasario 24, sekmadienį, 4 
vai. solistės Dalios Kučėnienės 
koncertas. Daininkė — solistė, 
kaip žinome, be sėkmingų kon
certų JAV-se, davė koncertus Tai-
vane. 

DR. KĘSTUTIS KUORYS 

Matematikos dėstytojas Pensil
vanijos valstybiniame universi
tete, sausio 2 - 7 dienomis me
tiniame Amerikos matematikų 
sąjungos suvažiavime San Anto-
nio mieste, Texas, kur dalyvavo 
per 2000 matematikų, skaitė 
paskaitą apie Diophat ines lygtis 
ir vadovavo sesijai apie skaičių 
teoriją. 

D O V A N A LIETUVIŲ 
ŠVIETIMUI 

1949 metais buvo įsteigta Cle
velande lituanistinė mokykla Šv. 
Jurgio parapijos mokyklos patal
pose. Vėl iau 1952 metais ji buvo 
pavadinta mūsų didžiojo švie
tėjo vysk. Motiejaus Valančiaus 
vardu. Mokykla suvaidino didelį 
ir svarbų lituanistinio švietimo 
ir auklėjimo darbą. Bet lietu-
N P parapijos rajoną ir į kitus 
priemiesčius, sumažėjo mokinių 
skaičius ir mokykla 1976 metais 
užbaigė savo garbingą ir svarbų 
darbą. 

Buvusios lituanistinės mokyk
los tėvų komitetas, kurį sudarė: 
Estera Alšėnienė, Marytė Jana
vičienė, Birutė Vedegienė, VIa 
das Palubinskas ir pirm. Vikto
ras Palūnas, savo paskutiniame 
posėdyje, mokyklos iždo likutį 
— 1,059.28 dol. paskyrė Pietų 
Amerikos jaunimo lituanistiniam 
švietimui. 

Paskutinis tėvų komitetas tu
rėjo keletą pasiūlymų, kaip su
naudoti pinigų likutį: išleisti mo 
kyklos istoriją, finansuoti vado
vėlio išleidimą, premijuoti "Drau 
go" romaną su sąlyga, kad premi
juotame romane, atskirame lan 
ke būtų atspausdinta Vysk. M. 
Valančiaus mokyklos istorija. 

Mokyklos istorijos ar vadovėlio 
išleidimas kaštuotų tris ar ke
turis kartus daugiau negu kasos 

Prašoma visus, kurie šio sakra
mento dar nėra gavę, registruo
tis klebonijoje, tel. 531 — 4 2 6 1 
Šios parapijos mokyklos vaikams 
registruotis nereikia. Registruotis 
prašoma iki vasario 10 d. 

V. R. 

VILNIAUS GARBĖ ĮSKELTA 
IKI AUKŠČIAUSIŲ 

AUKŠTUMŲ 

Vilniaus dieną — Dievo Mo
tinos parapijos kultūrinę popietę, 
įvykusią sausio 20 d., galima at
žymėti labai geru pažymiu. Jos 
dvi labai svarbios dalys — gra
fikos meno darbų paroda ir Vii 
niaus vaizdų, deklamacijų, istori
nių bruožų ir muzikos pynė mu 
šė į tą patį tikslą — kaip Vilnius 
kūrėsi, augo, kas jis Lietuvai per 
amžius buvo ir kodėl jį turime 
mylėti. 

63 grafikos darbai, kuriuos kū
rė 29 dailininkai, buvo gauti iš 
prof. G. Procutos, profesoriau
jančio Ottawos universitete, Ka
nadoje. Juos taip vykusiai apipa
vidalino ir sugrupavo architek
tas E. Kersnauskas, kad nė patys 
dailininkai nebūtų geriau padarę. 
Jam talkino V. Bacevičius, P. 
Digulis, B. Garlauskas, J. Jasine-
vičius, A. Kijauskas, J. Stravinskas 
ir V. Stuogis. 

Grafikos darbai buvo išstatyti 
šių dailininkų: B. Deneliūtės, G. 
Didelytės, R. Gibavičiaus, G. Gu 

i čaitės, S. Ikamo, D . Jonkaitytės, 
J. Kuzminskio, J. Katinienės, V. 
Kizanausko, A. Kmieliausko, J. 
Labutytės, D . Mažeikytės, J. Pli-
kionytės, L. Pučkoriūtės, K. Ra-

Juodišius ir Algis Miškinis. Vis 
kas buvo apskaičiuota, suderinta 
iki smulkmenų. Skaidrės buvo 
parūpintos V. Bacevičiaus, A. 
Idzelio, A. Majorovo ir J. Vyšnio-
nio. 

Vilniaus diena buvo pradėta 
kun. G. Kijausko mūsų poetų 
žvilgsniu į Vilnių. Jis tą dieną ir 
užbaigė šiltu žodžiu ir padėka vi
siems, kurie ją taip meniškai 
įvykdė. Ir pasidžiaugė, kad tai pa
daryta vien savomis, klevelandie-
čių pastangomis. O reikia pasa
kyti, kad Clevelandas į tokias 
kultūrines popietes labai rimtai 
žiūri ir joms rūpestingai pasi
ruošia. 

i 
Vilniaus dienos kultūrinė po

pietė buvo labai jautrus patrioti
nis renginys. Reikia laukti, kad ir 
ateinančios kultūrinės popietės 
nė vieno į jas atvykstančio neap
vils. Ją sekė 300 klevelandiškių 
ir iš apylinkių atvykusių svečių. 

Oficialiai programos daliai pa
sibaigus dalyviai dar ilgai dalijo
si įspūdžiais kavinėje, kuria šį kar
tą rūpinosi Ateities klubas. Se
kančioji kultūrinė popietė bus 
Dalios Kučėnienės koncertas, ku
ris įvyksiąs vasario 24 d. 

B. Gaidžiūnas 

C L A S S I F IED G U I D E 
K E A L E S T A T E 

ČIKAGIETIS ARKIVYSKUPAS 

Iš Evanstono kilęs, buvęs Chi-
cagos vyskupas padėjėjas May, 
paskutinius metus buvęs Mobile, 
Ala., vyskupas, dabar paskir
tas St. Louis arkivyskupu vie
ton pasitraukiančio pensijon jau 

mono, H. Ratkevičiaus, A. Reka- Į 75 m . sulaukusio kardinolo John 
šiauš, A. Skirutytės, A. Šakalio, A 
Švažo, D . Tarabildienės, R. Tara-
bildos, V. Tarabildienės, V. Va
liaus ir S. Valiuvienės. 

Vilniaus istorinius bruožus ir 
visą tą meninę Vilniaus garbės 
pynę paraše Juozas Stempužis 

Carberry. 

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

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

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

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

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

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

Valdis Real Estate 
2625 West 71 si Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 
i - . 

i B E R W Y N 
i 

Jokių problemų su mokyklomis! 
Plius geros pajamos. Savininkas gyv. 
vietoje. 5 butai, plius didelis mieg. 
kamb. Arti mokyklų, bažnyčių, su
sisiekimo ir krautuvių. Keramikos 
plytelės, spintelės virtuvėse, voniose. 
3 maš. mūr. garažas. Gazu apšild. 
Geras investavimas. Visą laiką iš
nuomotas. Kampinis mūr. namas, 
rezidencijų rajone. Ideali vieta šei
moms gyventi. Lai nuomininkai iš
moka jūsų morgičių. 

TEL — 484-2580 

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

jr kitus kraštus 
NEDZINSKAS, 405» Archer Ave. 
Chlcago, IU. 60632, tel. 927-5980 

HELP WAJNTJU) VYMU 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsi t 
už apdraudą n u o ugnies ir a u t o m o 
bilio pa mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
Telef. GA 4-8654 
BOSVi W. 95th Street 

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

Te!. — WA 5-806S 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos i i W©PA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 

Pasitelkęs Dalią Staniškienę, sa- penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
vo gražiu skaitymu ir deklamaci- p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
jomis neabejotinai užėmusią 

iiiiuiiiiiuiiiiiiimmimiiimiiiuniiiiinii ' 
Įvairiu prekių pasirinkimai ne

brangiai & mūsų sandėlio. 
COSM0S PARCELS EXPRESS 

2501 W. 69 SL, Cbicago, UL 69629 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Telef. - 925-2737 

Vytautas Valantinas 
llllllllllllilIlIlIlIlIlIilIUlUUilllIUIHUUUJ 

imiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
{vairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIUIIUIIII 

Clevelande stipriausią vietą, jie 
abu subtiliai ir patraukliai Vil
niaus garbę ir iškėlė iki aukščiau
sių aukštumų. Jiems apšvietimu 
ir skaidrių rodymu labai sklan-

stotį. šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 AM 

7159 S. MAPLEVVOOD AVE. 
CHICAGO, DLL. 60629 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street Tel. 776^363 

J. & J. PHARMACY 
Vfcistai, vitaminai, Importuoti kvepalai, gydomos žol*s Ir U. 

Važiuojamos kfides, remental ir kt, pirkti ar nuomoti: 
Nemokamai supakuojame dovanas. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ irVYTENIS DIRKIAI savininkai 

IMMEDIATE ČAŠH F0R SILYER 
& 

G0LD 

8 BUTŲ MORINIS 
IDEALUS INVESTAVIMUI 

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

W O L S K l REALTY CO. 
TeL — 586-0340 

ttiHiiiiiiiiiiiiiMiuiimimniiHmiuiimii 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
N a m ų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notar iatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedsde A v . — 778-2233 
miiiimmiimiiimiiiiuiiiiiuiimimiiiiu 

iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiirniiiinuiiiiHiiiiiiiini 
Lietuviškas restoranas su namu ir 
visais moderniais įrengimais — 

j Marąuette Parko centre. Lengvos 
j pirkimo sąlygos. Labai geras biz-
į nis. Beta proga. 

lltlIlIillllllItlHIMIIIIIIIIIIIIIUlIlIUIMIIIIM 

P L U M B I N G 
Ueensed, Bonded, Insored 

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

SERAFINAS — 636-2960 
IIIIIIIHIIIIIIIIIJIIIIIilIlUUIUUUUllJUlIUII! 

tmimiiiimiimiiiimmimiiiiiniimiiHiit 
TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S T V 
2M6 W. 69tb St., tel. 77S-14M 

lllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlIlIlIlIllUIlIlHIIIII 

FOR GOLD, SELVER, UJ5. & FOREIGN COINS, GOLD RINGS, 
ANTIOjlJES CASH fN NOW!! 

! likutis. Juos reikėtų surinkti iŠ 
Kovo 8, 7 v. v. atvyksta rašy- Į mokyklą baigusiųjų, kurie da-

tojas ir dramaturgas Algirdas 
Landsbergis. Siame parengime da
lyvaus ir Ramovėnų vyrų cho

ras, vad. Juliaus Kazėno. 
Kovo 30 - religinis koncertas 

Dievo Motinos šventovėje — 
Paskutiniai septyni Kristaus žo
džiai lietuvio maldose. 

PIETŲ AMERIKOS 
1AUNIMAS 

SILVER 
SILVER COINS 

WE PAY UP TO 
2 0 0 0 % 

0F FACE VALŪE 
Silver dimes, ųuarters, halves 

Koncertuos 
16. Rengėjas 
apylinkė. 

Clevelande kovo 
- LB Clevelando 

ČIURLIONIO ANSAMBLIS 

Sausio 17 d. savo patalpose po 
reguliarios repeticijos paminėjo 
savo 40 metų sukaktį. Kaip žino
me, iškilmingai sukakties minė
jimas įvyks balandžio mėn. gale. 
Data dar galutinai nenustatyta. 
Sukaktuvinis balius rengiamas va-

bar jau yra baigę mokslus ir gerai 
įsikūrę. 

Tikslingiausiai betgi atrodė, 
kad pinigai, sutelkti jaunimo švie
timui ir būtų panaudoti tam pa 
čiam tikslui. Todėl ir ši tūkstan 
tinė buvo paskirta per Pasaulio 
Lietuvių bendruomenės valdy
bą Pietų Amerikos jaunimo li
tuanistiniam švietimui. 

Tėvų komitetas taip pat ati
davė PLB valdybai vysk. M. Va
lančiaus mokyklos ansamblio 
"Aukuras" 656 plokšteles, iš kurių 
dar 270 yra pas platintojus. Ir 
tos plokštelės turi būti perduo
tos kitų kraštu lietuviškam jau
nimui. 

SUTVIRTINIMO 
SAKRAMENTAS 

Dievo Motinos N P parapijos 
Sutvirtinimo sakramentas bus su-

Silver Dollars 
up to $25.00 each 

STERLING SILVER.WARE 

GOLD 
GOLD COINS 

GOLD JEWELRY 
T0P DOLLAR 

PAID ! I 
Antiųue vvatchee, lamps 
Antiąue slot machines 

V A L O M E 
KILIMUS I B BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. ! 

BUBNYS — TeL B E 7-5168 

iiiiiiiiiuiiiiiimiiiiiiiiiimimiimiiMiiiiii 
M. A. Š I M K U S 
DfCOME TAX SERVICE 

X O T A R Y PTJBUC 
4259 So. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINTJ iškvietimai, pi lSomi 
PILIETTBES PRAŠYMAI ir 

ki tokie blankai. 

2951 W. 63rd St., 436-7878 Miniiiimiiiiiiiiiiiiniiiiiuiiiuiiiuiiiiiiiin 
Tel. 839-1784 arba 839-5568 

tllltlllilllllltllll IHIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIII 

MtODUCTIOM COMTROL 
ASSISTANT 

Electrical Manufacturer needs per-
aon experienced in Computerized 
Production and Inventory Control 
Techniąues. 

Zenith Controls, Inc. 
830 W. 40th Street 

Gene Littig 247-6400 
Reikalingas 

PRITYRĘS DAŽYTOMS 
Dirbti daliną laika. 

Skambint 
347-2437 ar vakarais 284-2817 

- - . • « . . . II M • m m m —n 
HELP WANTED — MOTERYS 

T O O L G R I N D 1 R 
Exper. Tool Grinder, needed for 2nd 
shift, to perform wide variety of dii-
frcult operations, on piain & carbide 
cutting tools, milling cutters, form 
tools, planer and lame and other sim-
ilar tooling. Excell. saiary and em-
pkr/ee benefits, plūs night premium. 

AETNA BEAMNG COMPANY 
4121 W. Parker, Cbicago, m. §M» 

TeL — 227-241S 

H E L P W A U T E D 
Two Full-Time Secret&rke 

Hours: 8:30 am to 4:30 pm. Mon-
day through Friday. For more in-
inform'n contact Business Office, 
1164 E. 58th S t — Pfaone 752-6757 

RECEPTIONIST 
Loop law firm is seeking a recep-

tionist. Mušt speak fluent German & 
Engtish. Typing reųuired. WU1 
train capatote person to position of 
legal secretary. Saiary open. 

Call — 346-3555 
Ask for Mr. Schuller 

L A D I E S 
FULL TIME PAY 

PART TIME WORK 
SHOWTNG NEW FASHIONS 

21 years or older 
TeL — 685-2575 or 685-4819 

» — ^ m a m ^ ^ — • « • _ _ _ _ t a t 4 p M s > * B » 

CLERK - TYPIST 
Long establ ished eacpanding s t e a m -
ship l ine has open ing for bright , 
ambitious, hard work in« clerk typist . 
Mušt be wi l l ing t o uae dictaphone 
machine. E x e l l e n t opportunlty for 

right peraon ( a i v a n c e m e n t ) sa iary 
open. For in terv iew 

OaU: RA Y WATSOX 946-8366 
An EquJU Opportunity Employ«r M/T 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 

GIRL FRIDAY i 

For office in Schiller Park. Mušt 
know German. Call 

671-2825 
to schedule appointment. 

ISmJOMDJAMA — FX)R RENT 

U.S.A. 
We'll help you make the right movė 

iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

NAMŲ APSITYARKYME 
Ar ruošiatės ką pastatyti, pakeisti, 

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

TELEF. — 476-3950 
MliMimiiHlli i i l l l l l l l l l lI lIl imill l l l l l l i i iMi 

iiimimiiiiiiiiiiiimiiimmiiiiiinimmmi 

Išnuom. vienas apstatytas kambarys 
Gulfport, Florida, arti St. Petersburg. 
$150 mėnesiui. Skambint Chicagoje 
312-284-5611 po 3 vai. popiet. 

D I A M 0 N D S 
W A N T E D 

SHELDON CORD PRODUCTS 
2201 W. DEVGN, CHICAGO, IL.L. 978-7070 

Buying hours: lftOO AM. to 6:00 P.M. Open 7 days a week. 

J E I G A L V O J A T E & E R A P R 0 G A !S,GYTIm* 
' PAPIGIMTAS KMY6AS 

NORI PIRKTI 

R E A L E S T A T E 

fteiidtndnti ir Komsreinte muomyb*i 
Aparlm«nUi • Kondominiisnii , MiemavMnas 

RFAT [S Angelė E. Karnlenė 

12 

.Ton • • • į t o u i • • • noTAvr 

£JO 1 A 1 MU T<Kfano< (ai») ? « 0 - 2 4 4 S , *atar* (ao> >*5-27je 

PIRKTI AR PARDUOTI, 
nuomoti ar apdrausti savo nuosa
vybe Chicagoje Ar bet kur Ameri
koje, prašome skambinti ar užeiti 
i mušu įstaigą. Mes visuomet pasi
ruošė jums patarnauti. 

Mes priklausome MLS ir tarime 
kompiuterį. 

Vir$ 500-tai namu pasirinkimui 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. — 767-0600 
lodependentiy ovvned and operated 

Perskai tę "Draugą* 

j j k i t iems pasiskaityti. 

duokit* 

NEGĘSTANTI ŠVIESA, Pranas 
Garšva. M.I.C., Tėvų Marijonų 50 
metų veikla Amerikoje . . . . $2.00 
RELIGINIS PRADAS MAIRONIO 
KŪRYBOJE. Alf. Sfešplaukis $2.00 

KULTŪRINES GELMCS PASA
KOSE, V. Bagdonavičius. Tautosa
kinė ir Teologinė studija I ir n da
lis $5.00 

DIDYSIS INKVIZITORIUS, A. 
Maceina. Dievo ir žmogaus santy
kiai pasaulio istorijoje . . . . $1.00 

SŪNUS PALAIDŪNAS, vysk. Ful-
ton Sheen. Išvertė kun. J. Kara
lius $1.00 

Užsakymus siųsti DRAUGO ad
resu, niinojaus gyv. prideda 5% 
mokesčių. 
>U -llllIIUIIUlIliillUlllllllllIIIIIIUlUIIIUlI 

Ieškau pirkti 2-jų durų automo
bili, geram mechaniškam stovyje, 
ekonomišką su gazolinu. Skambint 
vakarais nuo 5-os iki 7-os valandos 

TEL. 376-6056 

D Ė M E S I O ! 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias visa
tines korteles. 

Kreipkitės i "Draugo" adminis
tracija visais panaiisis reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų pataraavi-
mu. 

Biznieriams apsimoka skelbtis 

dienraštyje "Drauge". 



JAV LB atitaisą žemėlapių netikslumus 
Ilgamečių JAV LB pastangų dė-

_ka 1979 metais Valstybės depar
tamento žinioje veikianti JAV 

—Geografo įstaiga valdinėms įstai-
^• jpms išleido nurodymus Pabalti

jo valstybių valdžios išleistuose 
žemėlapiuose žymėjimo reikalu. 

., Nurodymuose įsakyta: 1. Rodant 
,_, ^Pabaltijo teritoriją, įrašyti pasta-

i bą, kad „JAV-ės nepripažįsta Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos inkor
poracijos į Sov. Sąjungą; 2. Nau-

* 'jdse žemėlapiŲ laidose, kiek tai 
liečia diplomatinių postų žemė
lapį, Pabaltijo kraštus rodyti ne-

V .' 3>fiklausomybės metų sienose, ir 
3; Pabaltijo valstybes žymėti Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos vardais. 
Išimtį sudaro žemėlapiai, rodą 
"Sov. Sąjungos administracinį res
publikų padalinimą. 

Nors JAV Geografo įstaigos 
> nurodymai privačių komercinių 

bėti, kad nevaldinių komercinių 
leidyklų žemėlapiuose netikslu
mų užtinkame gana daug. Pa
vyzdžiui, Lietuva yra rašoma 
„Litovskaja S.S.R.", nors upių ir 
miestų pavadinimai dažniausiai 
yra rašomi lietuviškai. Taip pat 
Lietuva yra žymima 1939 metų 
sienose, nors būtų tiksliau (ir 
naudingiau) Lietuvą žymėti 
1940 metų prieš-okupacinėse sie
nose. Žymint sutartimis nenusta
tytas ginčijamas sienas, Vilnius 
rodomas Lenkijos ribose, lyg Lie
tuva būtų Vilniaus kraštą Lenki
jai atidavusi ir pretenzijų atsisa
kiusi. Keliais atvejais Kaunas žy
mimas Lietuvos sostine, A. Gu-
reckas, remdamasis naujausia bib
liografija ir valstybinėmis sutarti
mis, į leidėjus kreipėsi su prašy
mu klaidas atitaisyti ir, kur ne
praktikuojama, kvietė į žemėla-

žemėlapių leidyklų nesaisto, JAV į pius įtraukti pastabą, liečiančią 
jLB Visuomeninių reikalų tary 

- - ba nutarė, kad lietuviškam reika
lui būtų pasitarnauta nevaidinęs 
'leidyklas supažindinant su JAV 
Geografo įstaigos nuostatais. Tuo 

' tikslu JAV LB įgaliotinis Wa 

JAV valdžios Pabaltijo atžvilgiu 
vykdomą inkorporacijos nepripa
žinimo politiką. 

JAV LB Visuomeninių reikalų 
tarybą pradeda pasiekti leidyk
lų atsakymai. National Geogra-

shingtone Algimantas Gureckas Į phic Society sutinka atitaisyti 
1979 metų pabaigoje kreipėsi į į Lietuvos rytinę sieną. Rand Mc 

' National Geographic Society, 
Hammond, Encyclopedia Bri-

. tannica, Rand McNally, Wes-
c_-tern Publishing, New York Times 

ir John Bartholemew, Ltd., lei
dyklas, iškeldamas jų leidžia
muose žemėlapiuose esamus ne
tikslumus ir kviesdamas jų vado
vus ateityje remtis JAV Geografo 
įstaigos išleistais nurodymais. 

Nesileidžiant į specifinių žemė-
• lapių nagrinėjimą, tenka paste-

Nally leidėjai sutinka naudoti 
inkorporacijos nepripažinimo pa
stabą. Tačiau jie nesutinka su tei
gimu, kad rusų kalba nėra oficia
li Lietuvos respublikos kalba ir 
motyvuoja Valstybės departamen
to išleistu leidinėliu „Soviet 
Union Back Ground Notės". 
Teks dialogą laiškais tęsti ir nu
sikratyti „Litovskaja S.S.R." var
do. 

Sag. 

Aušra Mačiulaitytė - Zerr, JAV LB krašto valdybos vicepirmininkė, įtei
kia JAV LB naujausią leidinį "Violations of Human Rights in Soviet Oc-
cupied Lithuania" Pabaltijo valstybių skyriaus Valstybės departamente 

SPORTO APŽVALGA 
• 

(Atkelta iš 2 pusi.) 

S. 76 Ave. Šį sezoną jau žaidė 6 
runtgt Rungtynių laikas nepato
gus žiūrovams, bet 'brangus klu-
bat, žaidėjams ir pačiam vado
vui. 2ais.20 .rungtynių, neskaitant 
play-off. 

Revizijos komisijos vardu (pra
nešimą pateikė inž. J. Kaunas, 
padarydamas keletą vertingų pa
stabų dėl dokumentacijos. Padė-

~-koj©-4tasininkam:S A Viktorai ir 
S. Lukauskui už darbą. 

Rinkimai 

i": "Kai valdžios rinkimai praveda
mi susirinkimo dalyviams jau ge-
rpkai išsikvėpus, rinkimo proce-
"dūra žymiai paspartėja: visi nori 
tik greičiau. Pasiūlyta 21 kandi
datas. Iš jų 7 atsisakė. Likusieji 
vienbalsiai išrinkti. Valdybą su
darys 12 buvusių narių ir 2 nau
jai išrinkti, viso 14 asmenų, kaip 
gera komanda su atsarginiais: 
Ged. Bielskus, Br. Trapikas, A 
Viktorą, St. Lukauskas, Ramunė 

-G*bas, G. Grabys, D. Brondoni-
tjfcj P. Stončius, R. Balčiūnas, J. 

"Įuška, C. Vidžius, R. Cibas, V. 
Zinkutė ir P. Doherty. 

/v>.Revizijos komisijon išrinkti: J. 
Kaunas, dr. J. Ringus ir L Jurai-
tis. 

Sumanymai ir klausimai 

H. Jenigas, Sr., pasiūlė prisi
dėti prie iper televiziją vykdomo 
vajaus dėl Celebral Distrophy li
gos paliestų gydymo fondo. Tam 
reikalui tuoj surinkta 43 dol. ir 
-Lituanicos vardu perduoti organi
zatoriams. Pirm. Bielskus prašė 
narių taikos padėti įruošti klubo 
rūsį. Ragino paremti salėje pra- j 

'vedamas futbolo pirmenybes ir| 
pirkti bilietus tik klube, kur jie! 
gaunami už pusę kainos. Gust. j 
Galinaitis ragino energingiau 

brinkti už įėjimą į rungtynes au
kas ir skelbti spaudoje SOS. Pra
nešė, kad trisdešimtmečio sukak
ties balius šiais metais numato
mas surengti lapkričio 29 d. Hi-
cfeory Hills Country klube. 

Filmas ir vaisęs 

•• -Vaišinantis Grabio .patiektais 
kumpiais ir Don dešrelėmis, jas 
šiek tiek pavizginant, susirinki
mo dalyviai turėjo progos pasi
žiūrėti Cl. Vidžiaus susukto fil
mo iš klubo veiklos ir tarpusa

vyje pabend rauti. 
Nėra kalbos, kad tai maloniau

sias dienotvarkės punktas. Gaila, 
kad tai atsitinka tik kartą metuo
se, — pastebėjo ne vienas. 

viršininkui D. Thomas Lango, Jr . 

finalyje pralaimi Ukrainai 2—3 
ir tur i pasitenkinti 3-ja vieta. 
Varžybas laimėjo Ukraina, fina
le nugalėjusi Maskvą. 

— Rankinio pirmenybių ant
ra jame ra te Kauno Žalgirio 
Moterų komanda žaidė Tagenro-
ge ir ištraukia t r i s geras perga
les prieš Maskvos L>učą 23—18, 
Krasnodarą 25—21 ir Brovarą 
25—12. Tačiau skaudus pralai
mėjimas prieš Rostovą. S—24 
nustumia j as j trečią vietą, 

Vilniaus Eglė žaidė čerkase, 
be t ji pasiekia vos vienas lygią
s i a s prieš Beregorą 19—19, o 
likusias tlejas rungtynes pralai
m i prieš Zaporožę 12—16, prieš 
Kijevą 13—19 ir prieš Baku 
13—18. J i lentelėje užima 9-tą 
vietą. 

Vilnietis R. Skinderys pa
kviestas teisėjauti rankinio var
žyboms Maskvos olimpiadoje. 

Nuotr. Vytenio Gurecko 

RŪPESTIS SU MOKYKLOMIS 

Chicagos miesto mokyklos 
gali būti uždarytos ištisoms sa
vaitėms ar mėnesiams. Taip 
pareiškė mokytojų unijos pir
mininkas R. Healey. Mokytojai 

negrįšią į darbą, kol nebūsią 
pažadėta neatleisti iš tarnybos 
1,063 unijos narių, kuriuos su
planuota atleisti siekiant suma
žinti mokyklų išlaidas 55.7 mil. 
dol. 

RESPUBLIKONAS J 
PREZIDENTUS 

Respublikonas kandidatas į 
prezidentus G. Bush, buvęs CIA 
direktorius, porą dienų lankęs 
su prakalbomis įvairias Illinois 
vietas, dalyvavo lėšų rinkimo 
pietuose Hya t t Regency viešbu
ty, Chicagoje. Jo rinkiminėms 
išlaidoms pietų metu gauta 
200,000 dol. 

LĖKTUVAS EŽERE 

Du žmonės žuvo, o 4. buvo 
išgelbėti, kai trečiadienį Kellogg 
bendrovės sprausminis lėktuvas, 
neįstengęs iš Meigs aerodromo 
pakilti, nukrito į ežerą Chica
goje. Keturis skridusius ištrau
kė ugniagesių helikopteris. He-
roiškumą parodė helikopterio 
pilotas Ch. Tannehill, 40 m., 
pats šokęs į vandenį gelbėti 
skęstančių. 

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. vasario mėn. 1 d. 8 

AiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimNiiimmMmiiuiuiiNiHiiiHiiMiiiiiiititM* 
E PUIKI DOVANA ŠVENČIU IR KITOMIS PROGOMIS | 

I SV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO I 
A N T R A L A I D A 

- I l l « l « t -
— PraL JUOKU KarmMat 

— Krepšinio aukščiausios ly
gos pirmenybių antrasis ra tas 
vyko Rygoje." Kauno Žalgiris 
kovoja puikiai i r parsiveža net 
4 laimėjimus: prieš Novosi
birską 111—92, pr ieš Talino Ka-
lev 88—87, prieš Maskvos LMna-

1 m c 102—89 ir Leningrado Spar-
Antanas Macevičius, laimėjęs j taką 88—86. Tik nieko negali 

padary t i meisteriui Maskvos 

Dosnūs laimingieji 

klubo dovanų paskirstyme 200 
dol, Albertas Martinikus 50 dol. 
ir Bruno Paikus 50 dol , savo lai
mikius padovanojo Lkuanicos fut
bolininkams paremti. Klubo 
vadovybė visiems nuoširdžiai dė
koja už (reikšmingą paramą. 

SALĖS PIRMENYBĖS 

Šį penktadienio vakarą Lituani
cos komanda žais salės rungty
nes prieš meksikiečių Tanners. 

Praėjusį sekmadienį Lituanica 
sužaidė »1 rl prieš itadu Maroons. 
Įvartį ir vėl įmušė H. Jenigas, jr. 

B OKUPUOTOS LIETUVOS 
— Leng. atletikos varžybose 

kaunietis V. Kazlauskas 50 klm. 
distanciją nueina per 19:32,6 
min. ir pagerina sąjungos salės 
rekordą. 

i Kitą puikią pasekmę pasiekė 
Rūta Grauskaitė, į tolį nušokusi 
6 mtr, 21 cm. 

— Stalo teniso sąjungos jau
nių pirmenybėse Lietuvos rink
tinė, kurią sudarė kaunietės J . 
Danilevičiūtė ir E. Pe t ryna i tė 
ir klaipėdietė B. Dervinskaitė 
laimi visas rungtynes, t ik pus-

CASK, kurio ūgis nesunkiai do
minuoja Žalgirį 94—75. Ne
žiūrint to, Žalgiris lentelėje te
bestovi antroje vietoje. 

Vilniaus Sta tybai šiemet se
kasi blogiau. Po dviejų perga
lių prieš Leningrado Spar taką 
83—75 ir Novosibirską 122—81, 
ji krenta prieš Taliną 87—98, 
prieš Maskvos CASK 75—110 i r 
Kijevą 82—111 ir atsiduria 
6-je vietoje. 

iiiiiiiiiiiniiiiimmiiiiimiiimiiiiiiimiiii 
LIETUVOS ISTORIJOS 

VAIZDINĖ SANTRAUKA 
Sudarė 

VILIUS L- DUNDZILA 
Išleido 1979 m. "Dirvos" B-vės 

įpėdiniai: Antanas, Tomas ir Vi
lius Dundzilai. 

Šis leidinėlis pritaikytas mūsų 
mažiesiems, pagal amerikiečių lei
dyklų metodus# 

Kaina su persiuntimu $1.60 

Užsakymus siųsti DRAUGO 
adresu, 

iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

lės 1 Tarptautiniai Reprezentacines Plokštelės 
Atlieka: DALIA KU&NIENE | 

Akompanuoja: Enriąue Alias 
Pirmoje plokštelėje lietuvių kompozitorių kūriniai: 

Dvarionas, Gaižauskas, Karnavičius, Klova. 
Kuprevičius, Pe t rauskas , Žilevičius. 

Antroje plokštelėje pasaulinių kompozitorių kūriniai: 
Bellini, Dougherty, Gluck, Nin, Pucciiū, 
Stout, Wagner. 

Viduje atskiras leidinys su kompozitorių biografiniais 
duomenimis, dainuojamų kūrinių apibūdinimais ir pilnais 
dainų bei arijų tekstais . 

Plokštelių Albumas gaunamas DRAUGE 
Kaina $14.00, su persiuntimu $14.85 

Dvejų Metų Mirties 
Sukaktu 

~ Naujasis Testamentas yra pratisko formato, įrištas kietais virt*- S 
r liais. Vertimas padarytas gralis lietuvių kalba. Mecenato dėka laida £ 
• parduodama prieinama kaina. ~ 

i Gaunama "DRAUGO" 

| Kaina — $8.00 

E Illinois gyventojai prašomi pridėti 50 centų mokesčiams ir persiunUmui 
E (Kitur gyvenantieji pridekite 25 centus). 
= Gera proga visiems įsigyti Naująjį Testamentą,. Siuskite užsakymu*: 

D R A U G A S 
4545 West 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 
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E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

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

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

4330-34 So . C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te le fona i LA 3-0440 ir LA 3 - 9 8 5 2 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — Y A r d s 7 -1741-2 

A. A. 
Emma Šeštokienė 

'$$&> . 
Jau suėjo dveji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 

iš mūsų tarpo mylimą mamytę ir žmoną, kurios netekome 1978 
m. vasario 1 d. Palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse Chicagoje. 

Emma Seštokiene-Pocevičiūtė gimė Lietuvoje, Alsėdžių mies
telyje. 

Palikai Tu mus visus dideliame liūdesyje, nes Tu mus vi
sus atjautei, visiems padėjai mūsų varguose tame žiauriame 
pasaulyje. 

Kol mūsų širdys nustos plakusios, mes, mylima mamyte ir 
žmona, nepamiršime Tavęs. 

Nuliūdę lieka: Dukra, vyras, giminės ir draugai. 

Mielą mūsų choro narį 

A N T A N Ą M I K Š T Ą , 
jo brangiam broliui a a JONUI Lietuvoje mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame. 

švč, Mergelės Marijos Gimimo 
Parapijos Choras 

A. r A. JONUI MIKŠIUI Lietuvoje 
m i r u s , 

jo broliui ANTANUI su ŠEIMA ir visiems gimi
nėms bei artimiesiems gilią užuojautą reiškia 

T. ir LM, Labanauskai 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

T e l . 7 3 7 - 8 6 0 0 
T e l . 7 3 7 - 8 6 0 1 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel . 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 



DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. vasario mėn. 1 3 . 

X Rašyt Jurgis Jankus iš 
Rochesterio, N . Y., y ra atvy
kęs į Chicagą i r apsistojęs pas 
V. Sakaiienę Brighton Parke. 
Šiandien jis praves vakaronę ir 

X Supažindinimas su mono
grafija "Mūsų Jurbarkas" įvyks 
šiandien, penktadienio vakare. 
Monografija paruošta a. a. A. 
Giedraičio - Giedriaus, užbaigta 
redakcinės komisijos ir talki
ninkų. Vakaronėje apie autorių 
ir knygą kalbės rašyt . Jurgis 
Jankus. Pamaldos už mirusį 
autorių a. a. Antaną Giedraitį 
bus 6:30 vai. vak. Jėzuitų kop
lyčioje, o vakaronė bus 7:30 
vai. Jaunimo centro kavinėje. 

supažindins Jaunimo centro ka- V i s i kviečiami tiek vienur, tiek 
vinėje su rašyt. Antano Gied
raičio-Giedriaus pomirtiniu vei
kalu "Mūsų Jurbarkas" . šia 
proga sausio 31 d. rašytojas J. 
Jankus, lydimas Viktoro En-
drijono, aplankė "Draugo" re
dakciją, susitiko su kun. V. Bag-
danavičium, Lietuviškos Kny
gos klubo vedėju, kur is nese
niai išleido jo naujausią knygą 
"Kol esu čia". Rašyt. Jankus 
šeštadienį dalyvaus ir žurnalis-1 susirinkimas įvyks pirmadienį 

kitur dalyvauti ir susipažinti su 
šiuo žymiu pedagogu ir rašy
toju bei jo tėviške Jurbarku. 

X Paskaita svorio sumažini
mo reikalu bus skaitoma, kaip 
550-ji Alvudo radijo paskaita, 
šį šeštadienį, 9 vai. ryto, Sofi
jos Barčus šeimos radijo va
landos metu. 

X L. Vyčių Senjorų kuopos 

tų metiniame bankete. 
x Marijonų bendradarbių 

Chicagos apskrities susirinki-

vasario 4 d., 7 vai. vak. Visi na 
riai kviečiami dalyvauti. 

X Ona Banis, Marijonų Ben-

Dariaus - Girėno Ik m-los žemesniųjų skyrių mokiniai atlieka Kalėdų eglutės programą 1979. XII. 16. 
Nootr. A. G. Plačo 

IŠ A R T I IR T O L I 
J. A. VALSTYBĖSE — Aušra Gečytė iš Philadel-

phijos pusmečiui išvyko moky-
_ Phibdelpnijos L B a p y H n - Į ^ y a s a r i o 1 6 g i m n a z i j o j e ) V o -

šių Šv. Andriejaus parapijoje _ htaną Kaulinį, beveik tr is 
dešimtmečius kūrybingai vado-

*"* D e n " kė vasario 3 d. p o h e t u v i š k ų M i - ' W H - i p 
mas ivyks « trečiadieny vasario ; dradarbių garbės narė, ilgametė L š y A n d r i e j a u s parapijoje'; ^V* 
6 d 1 vai p . p. Marijonų v i e -^La ivo - i r .< D r a u g o « s k a i t y t o - ^ ^ ^ į j j j ^ 
nuolyno svetainėje prie Drau- U gyv. 6637 S. Fairfield Ave. L ^ ^ ^ r g i u ir jo naujo-
go>. Jis yra svarbus, nes, bus j Chicagoje, nusiskundžia, jog, ^ k n y g o s pristatymą. V i s u c 
svarstomi busimo kovo 23 d esant nesveika, jaučiasi vieniša i m e n ė i | I | T | , 7 7 d a l y v a u t i . Alg. 
seimo mkalai^ Laukiami atsi- i r l a u k t ų , kad kas ją aplankytų, ^ ^ ^ . p ^ ^ at-

" • r- '• i vyksta iš New Yorko. 
— Algimantas Gureckas, JAV 

lankant visi bendradarbiai. 
X Ateitininkų namai pasie

kiami važiuojant Southwest-
highway, kuris veda į 123-čią, Į V y t M t M P e t r a u s k a S ) m 
o u į Archer (171), arba Ste- j p e t r a u s k a S ] j J u z o k a s > H 

X Lietuviškų knygų "Drau
ge' už didesnę sumą užsisakė: 

imas 

venson ligi Kingery South į 8 3 < g n a t a g ~ " 
kelią, kuris Įveda į Archer ~^mmmmį^^WM» 
(171), o tada ligi 127-tos. Pa ^ ~ ' ' '"*""'" "" 
sukti 127-ta į dešinę, ir tuoj vėl I 
į dešinę, pro St. Vincent semina
riją einančiu vingiuotu keliuku. 

X Sol. Vacį Momkus giedos 
šv. Mišių metu jėzuitų koply
čioje vasario 17 d 11 v., minint 
Vasario 16-sios dienos šventę. 
Minėjimą ruošia L B Gage Par
ko apylinkė. 

X Dr. F. Kauno nuotrauką. 
rodančią, kaip jis lipdo prie 
automobilio atatraukos lipinuką 
"No Freedom, No Oiympies", 
Įsidėjo į pirmą puslapį "Cicero 
Life" laikraštis, sausio 30 d. 
laidoj. x 

LB krašto valdybos įgaliotinis 
Washingtono federalinėse įstai
gose, a tvyksta į Detroitą vasa
rio 2 d. susipažinti i r pasitarti 
su JAV LB kraš to valdybos na
riais. 

X Birutė Vuutienė, Altos 
Lake apskrities skyriaus sekre
torė, mus maloniai pasveikino 
ir atsiuntė asmenišką 20 dole
rių auką. Labai ačiū. 

X Balys Kronas, Dundas, 
Ont., Kanadoje, prie prenume
ratos mokesčio prisidėjo 20 dol. 
auką. Jį skelbiame Garbės pre
numeratorium. Už paramą esa
me labai dėkingi. 

x Bronė Tomkienė» Landas-
r,_v^T. -,_.—, . ter, Pa., prie prenumeratos mo-

Arūnas Kaminskas pianu l kesčia pridėjo 10 dolerių auką. 

vavusį Pbiladelphijos "Vilties" 
chorui ir dėl sveikatos pasitrau
kusį, šiose pareigose pakeitė P . 
Stankuvienė. 

— Eimutis Badžius, tvarkin
goje šeimoje auginąs tris savo 
mažamečius vaikus, ištvermin
gai dirba, mokydamas Pbiladel
phijos tautinių šokių grupės 

KANADOJE 
— A a. Juozas Pe tkūnas sau

sio 2 d. buvo palaidotas Missi-
ssaugoje Šv. Jono liet. kapinėse. 
Velionis paliko žmoną Hildegar-
dą, dvi dukras, dar gyvenančią 
motiną, brolį ir seserį Lietuvoje. 
Paskutiniame kare, jam s u vo
kiečių kariuomene bes i t rau
kiant, buvo jis labai sunkiai su
žeistas, paskui evakuotas j Da
niją gydymuisi, k u r ten j i s po 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
K A I A D Ų EGLUTĖ DARIAUS r Toliau pasirodo Nykštukai — 

trečiojo skyriaus berniukai Ne
atsilieka nuo jų ir gražiomis 
uniformomis kareivėliai, tai ke
tvirtojo skyriaus berniukai. Ki
tus vaidmenis atliko penktojo 
ir šeštojo skyrių mokiniai. 

Po vaidinimo pasirodė aštun
tokai, pašokdami vieną tautini 
šokį, išmokytą Nijolės Pupienės. 
Akordeonu pagrojo to paties 
skyriaus mokinys Tomas Stro-
lia. 

Programą apvainikavo muzi
ko Fausto Strolios paruoštas 
mokyklos choras, kuris atliko 
apie dešimt kalėdinių giesmių 
ir dainų. Dainos i r giesmės 
skambėjo gražiai ir darniai. 

Kalėdos be Kalėdų senelio, t a i 
ne Kalėdos. Neužmiršo ir mus 
aplankyti. Su talkininkais a t 
nešęs dideles dėžes saldumynų, 
išdalino mokiniams. Mokiniai 
laikėsi tvarkingai, fijo skyrių 
mokytojų prižiūrimi. Padėka 
Viktorui Kelmeliui. 

Scenoje buvo Kalėdų eglutė, 
papuošta lietuviškais ornamen
tais (šiaudinukais). J ą papuošė 
šeštojo skyriaus mokiniai, va
dovaujami mokytojos Indrės 
Tijūnėlienės. 

GIRĖNO LITUANISTINĖJE 
MOKYKLOJE 

1979 m. gruodžio 16 d Da
riaus Girėno lituanistinės mo
kyklos mokiniai džiaugėsi Ka
lėdų eglutės programa, kurią 
p a t y s atliko Jaunimo centro di
džiojoje salėje. 

P o t rumpo mokyklos vedėjo 
J . Plačo sveikinimo, aš tunto 
skyr iaus mokinė Rasa Šulaitytė 
perėmė programos pranešėjos 
pareigas . J a i talkino septintojo 
skyr iaus mokinė Renata Ješ-
manta i tė . 

Užuolaidai atsiskleidus, sce
noje pasirodė vaikų darželio, 
pirmojo ir antrojo skyrių mo
kiniai, kurie atliko religinės 
minties montažėlį. Juos pa ruo
šė mokytoja Daiva Barškėtytė . 
P o to , sekė taut inis šokis, kurį 
pašoko septintojo skyriaus mo
kiniai, paruošt i mokytojos Ni
jolės Pupienės. Akordeonu pri
t a r ė muzikas Faus tas Strolia. 
Pask iau prasidėjo pagrindinė 
programos dalis — vaidinimas, 
kurį parašė i r vaidybai moki
nius paruošė — mokytoja Ire
n a Regienė. Veikalėlio pavadi
n imas "Pasakų namelis". Gra
žios daUininkės Ados Sutku
vienės dekoracijos, kurias parū
pino Austė Vygantienė. Pro
gramoje, be vaidintojų, daly
vavo Snaigės, trečiojo ir ketvir-

Pasibaigus programai, tėvų 
komitetas pavaišino mokinius. 
Mokiniai vaišinosi klasėse, o tė
veliai salėje. Pagaliau palinkė
ję vieni kitiems linksmų švenčių karo susitiko su kitais l ietuviais 

ir prie jų prisijungė. Imigravęs į t o skyrių mergaitės, kur ios j ir patenkinti atl ikta programa, 
Kanadon, gavo darbą "Dofas- Į grakščiai, plastiniais judesiais, j visi skirstėsi į savo namus, kad 

pašoko snaigių šokį. Jas išmo- pasiruoštų šeimų šventėms. 
k ė mokytoja Nijolė Pupienė. Tėvas 

jaunimą. j co>» plieno įmonėj, kur v isą lai-
— Dr. Kazys Audėnas, JAV | ką dirbo. 

LB pietinės N. J. apylinkės na- "Atžalyno" veikla. Sausio 
rys ir jos buvęs pirmininkas, 

y Lietimų Opera prašo kiek-
Labai ačiū. 

X Jonas Tamulis, Joliet, BĮ., 
aukojo 10 dolerių. Labai ačiū. 

X Dr. K, A. Šukys, Kanka-
kee, UI., atnaujindamas prenu-

atliks Liszto kūrinį ir akom-
ponuos Rimgaudui Kasiuliui ir 

vieną, kuris tik gali, būti Ope-1 Rūtai Pakštaitei Jaunųjų talen-
ros mecenatu šiais metais. Kiek-, tų koncerte, vasario 3 d Jau-
vienas, paaukojęs operos pasta- n imo centre. Arūnas nuo anks-
tymo išlaidų sumažinimui bent; tyvos jaunystės aktyviai daly-1 meratą atsiuntė 22 dolerių au-
100 dol. gauna 2 neapmokamus vauja lietuvių muzikiniame gy-! ką. Už didelę paramą maloniai 
bilietus į savo pasirinktą spėk- į venime, išskirtinai atlikdamas i dėkojame ir skelbiame Garbės 
taklį ir yra kviečiamas dalyvau- Į muzikos kūrinius pianinu, gro- • prenumeratorium. 
ti poopermiuose pietuose su vi- j damas vargonais ir diriguoda- Į X Dr. L . Bajorūnas, iš South-
sais Operos nariais. Šią auką į mas. Šiuo metu studijuoja mu-; feldo išvyko į Pompano Beach 
pilnai galima nurašyti nuo tak- ziką Illinois universitete Chica-: Floridon. Pakeisdamas adresą, 

go Circle ir akomponuoja Chi- į atnaujino prenumeratą ir at-
i siuntė 22 dolerių auką. Jį skel
biame Garbės prenumeratorium 

sų. Čekį prašom išrašyti Ope
ros pavadinimu ir tą auką siųs- cagos Lietuvių operoje 
ti* "T.ithlianinr. fhv»ra f!n 6905 "Lithuanian Opera Co. 
S- Artesian Ave., Chicago, DL 
60629. Tuoj bus išsiųstas tai 
s~amai pakvitavimas, (pr.) 

X Skubiai reikalinga auklė 
vaikams (babysitter). Vietovė 
— Near Northside. Prašom 
skambint Jonui Šoliūnui telef. 
549-3634. (sk.) 

ir maloniai dėkojame 

x Lietuviu Operos statomų 
veikalu Carminos Buranos ir 
Pajacų spektakliai bus bal. 19 
d., 8 vai. vak., bal. 20 d, 3 v a l . ; 2 " ^ m e t ų " * S ^ T " "'"" 

, X Už a a Bronių Grikenį, jo 

popiet ir bal. 26 d , 8 vai. vak., 
Marijos mokyklos salėje. Bilie
tai jau gaunami Vaznelių pre
kyboje, 2501 W. 71st S t , Chi-
cago. m. 60629. Tel. 471-1424. 
Taip pat galima gauti ir pilną 
Carminos Buranos libretą tik už 
$1. Bilietų kainos: parteryje — 
$17.50. $15.50, $12.50 ir S9.50; 

Mišios bus atnašaujamos vasa
rio 3 d., sekmadienį, 8:30 v. 
ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje ir 
7 v. ryto Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje. Marąuette 
Parke. Prašome gimines, drau
gus ir pažįstamus prisiminti 
a a Bronių savo maldose. 

(pr.) 
balkone — $15.50, $11.50 ir x Ponams Ankams, Baltic 
$7.50. Paštu bilietus galima už- į Bakery savininkams, už paau 
sisakyti, 
karpą: 

ilgus metus vadovavęs draudos 
bendrovės skyriui, rengiasi pen
sijai ir dėstymui kolegijoje. 

— Her ta ir Algis Joniai, JAV 
LB pietinės N. J. apylinkės ak
tyvūs nariai, ilgesnį laiką atos
togauja Floridoje. 

— Los Angeles, Calif., Va
sario 16-sios minėjimas įvyks 
Vasario 17 d. 10 vaL vėliavų 
pakėlimu šv. Kazimiero mokyk
los kieme, iškilmingos pamal
dos šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Iškilmingas minėjimo aktas ir 
programa 12:30 vai. Marshall 
mokyklos salėje. Pagrindinė 
kalbėtoja Elena Juciūtė, iš Bos
tono, Mass., ilgametė Sibiro ka
linė ir knygos "Pėdos mirties 
zonoje" autorė. Meninę progra
mą atliks Jaunimo ansamblis. 
Aukos renkamos Altai, Vlikui 
a r Lietuvių bendruomenei. 

— A - a Edvardas Taras mi
rė Los Angeles. Praėjusią va
sarą atvykęs gyventi į Los An
geles, 23 m. amžiaus, rastas ne
gyvas savo bute, širdies prie
puolio pakirstas. Sausio 8 d 
po gedulingų pamaldų šv. Ka
zimiero bažnyčioje velionis bu
vo išvežtas laidoti į Chicagą, 
kur prieš tai gyveno, ir sausio 
12 d. palaidotas šv. Kazimiero 
kapuose. Edvardas nuo pat sa
vo atvykimo į Los Angeles ta
po visų mylimas kaip jaunimo, 
taip ir senimo. Todėl jo staigi 
mirtis sukrėtė visą koloniją. Į 
jo laidotuvių Mišias suėjo pilna 
bažnyčia žmonių, o ypač jauni
mo. Jie atliko visus liturginius 
Mišių skaitymus, o Vida Poli-
kaitytė gražiai giedojo. 

— PLB Visuomeninių reikalu 

12 d atžalyniečiai šoko Medžio
tojų ir Žūklauto jų klubo "Tau
r a s " metiniame baliuje. — Me
tinis tėvų susirinkimas įvyko 
sausio 20 d. Ottavos L B apyl. 
vyresnieji šokėjai da lyvaus Va
sario 16 minėjime. — Bostone 
Tautinių šokių sambūrio kon
certe kovo mėn. 8 dieną daly
vaus visas "Atžalynas". — Me
tinis "Atžalyno" koncertas-ba-
lius bus balandžio 19 d. Lietu
vių namuose 

— A. a Elena GutausMenė, 
mirė, ištikta staigaus paraly
žiaus. Sausio 3 d iš A V šven
tovės ji buvo palaidota Missi-

CHICAGOS ŽINIOS 
P R I E Š KOMUNISTINI FILMĄ 

Penktadienį per radijo valan
dą WCEW stoties direktorė Lu-
cina Megala 2 vai. p . p. i r 6 vaL 
vak. kalbės apie bolševikų la
ba i propaguojamą filmą "Neži
nomas k a r a s " , ku r jie mėgina 
įrodyti, kaip komunistų kariuo
menė "išlaisvino" Pabalt i jo kraš 
tus . Prieš t ą filmą stipriai vei
kia Lenkų Susivienijimo pirm. 
A. Morzewski ir k t Lietuviai 
ta ip pa t turė tų pasiklausyti ir 

ssaugoje lietuvių Šv. J o n o ka-į paskiau k u r reikia protestuoti, 
pinėse. Buvo našlė; pal iko d u k - Į 0 stoties direktorei padėkoti, 
rą su žentu — R. J . Jurgučius , Į 
pas kuriuos tame pačiame na- SUTAUPYS 55.7 MIL. DOL. 
me gyveno. 

— Demonstracijos p r i e š So
vietus. Pavergtų Europos Tautų 
komitetas, Toronto, ku r į suda
ro lietuvių, latvių, estų, ukrai
niečių, lenkų, vengrų i r čekos-
lovakų centrinių organizacijų 
pirmininkai, rengia demonstra
cijas, pareikšti protestą dėl So
vietų Sąjungos vykdomo pa
vergtų tautų naikinimo ir ne
priklausomos valstybės Afga
nistano okupacijos vasar io 9 d., 
prie Toronto City H a l i 

— Atžalyno, Toronto , Ont., 
vyresnieji šokėjai dalyvaus Ota-
wos LB rengiamame Vasario 
16-sios ininėjime. Kovo 8 d. 
"Atžalynas" pilnu s ą s t a tu daly
vaus tautinių šokių "Sambūr io" 
koncerte, Bostone, JAV. 

panaudojant šią at-! kotus skanius kepsnius, rengiant Argentinos lietuvaičių vokalinio j komisijos sudėtis ir darbingu-
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Prašau prisiųsti bil. po 
dol spektakliui, 

viso $ 

bil. po dol. 
. . . .spektakliui, viso dol 

Vardas ir pavardė 

Dzūkų draugijos popietę, širdin- ansamblio "Žibučių" muzikinisi mas didėja, į ją įsijungus nau 
gai dėkojame. Valdyba vadovas ir dirigentas, atvyksta į jiems nariams. Prie jau iš anks-

(pr.) su savo ansambliu iš Buenos I čiau dirbančio komisijos bran-
X Ketvirtose mirties metinė- Aires į Chicagą vasario 21 d duolio (pirm. V. Kamantas, dr 

K. Ambrozaiti3, Br. Bieliukas, 
G. Damušytė, A. Gureckas, S. 
Kuprys, I. Laučienė, dr. T. Re-
meikis, A. Gečys ir J. Kuraitė) 
iš Kanados prisidėjo inž. Juo
zas V. Danys fOttawa), dr. Pe-

Adresas 

se šv. Mišios už Lietuvos teat- Dr. Simanauskas yra gydytojas 
ro artistą-režisorių Stasį Pilką chirurgas, bet studijavęs muzi-
bus atnašaujamos Tėvų Jėzuitų : ką, giedojęs choruose ir lavi-
koplyčioje vasario 3 d., 7:30 vai. nes balsą specialiose konserva-
ryto. (pr.) ; torijose. J is yra puikus orga-

x Už a a Marijonos Igną-' nizatorius ir nuo jaunystės vei-
tavicienės siela, dvejų metų mir- į kia lietuvių tarpe, seniau vy- Į t ras Lukoševičius (Montrealis), 
ties sukaktį minint, šv. Mišios čiuose, paskui dainuodamas Į Irena Meiklejohn (Torontas). Iš 
bus atnašaujamos vasario 3 d , ! "Aitvarų" kvartete. Tikimasi. į JAV įsijungė l i na s Kojelis ir 

Viktoras Nakas (Washingto-
nas) . Aušra Zerr (Philadel-
phia), advokatas Povilas Žum-

Chicagos mokyklų t a r y b a su
darė planus mažinti tarnautojų 
skaičių, su taupant 55.7 mil. doL 
metams. Nutarė atleisti 1.445 
ta rnauto jus . 

DAR MAŽIAU 

Streikuojant mokytojams, ant
rą dieną mokinių į Chicagos 
miesto mokyklas atėjo d a r ma
žiau. Kai kurie mokytojai buvo 
atėję tik čekių pasiimti. 

STREIKAS KALĖJIME 

Cook apskr . vadovybė prane
šė streikuojantiems 145 sar
gams ir kitiems tarnautojams, 
kad jie a rba atleidžiami, arba 
suspenduojami 29 dienoms. 
Apie 6 5 % tarnautojų grįžo į 
darbą ir kalėjimo tva rka daro
si normali. 

PARYŽIAUS BALETAS 

Paryžiaus operos bale tas gas
troliuos ChicagOB Civic operos 
rūmuose nuo gegužės 21 d. iki 
gegužės 25 d. Paryžiaus bale
t a s nebuvo į J A V a tvykęs 32 
metus. Paskutinį kar tą lankėsi 
1948 m. 

UKRATNEECTU ŠVENTft 

DU SUVAŽIAVIMAI 

Dvi didžiosios bendrovės šie
met turės savo narių suvažiavi
mus Chicagoje, McCormick 
Place: International Business 
Machines Corp. balandžio 28 d,, 
o International Telephone and 
Telegraph — gegužės 14 d TIT 
turi net 14,000 šėrininkų. 

BRANGS ELEKTRA 

Commonwealth Edison ben
drovė, kuri teikia elektrą Chi-
cagai, paprašė komercijos ko
misiją leisti pakelti elektros kai
ną, nes su dabartine kaina ben
drovė negalinti išsiversti. Ko
misija numato leidimą duoti. 

LAVONAS NUSKENDUSIAM 
AUTOMOBILY 

Grand Calumet upėje nusken-
dusiame automobily buvo ras tas 
lavonas Eas t Chicago miesto pa
reigūno H. Lopez, 50 m. Lake 
apskr. tardytojas nustatė, kad 
jis buvo pirma nužudytas, o vė
liau paskandintas su automobi
liu. Lopez prieš nužudymą bu
vo atleistas iš parkų distrikto 
tarnybos. 

miiiumwiiiiwiHmniimniinnmimmni 
Kelias į altoriaus garbę 

J . VAIŠNORA, MIC 

Ark. Jurgio Matulaičio beati
fikacijos bylos apžvalga. Gene
ralinės Postuliacijos leidinys 
1969 m 

Kaina su persiuntimu $1.00, 
Gaunama DRAUGE. 

«uiimifiiiiiiiuiiiiiiiiinnimiiiinuiHimi 

tuiHiiminiimtniimiHmHMnuiiMnmi! 

ŠEIMOS MALDOS 
IJETUVIŲ KALBA 

Telefonas į sekmadienį, 10:30 vai. ryto Šv. kad jo vadovaujamas mergaičių 
— — — __ į Antano bažnyčioje, Ciceroje, ir j ansamblis gTažiai pasirodys va-

Cekius išrašyti: l i thuanian j T. Jėzuitų koplyčioje vasario j sario 23 ir 24 d Jaunimo cen 

Simas Kakr^ičras, diplomuotas bu
halteris, baigęs profesinį mokslą 
Hamiltono ir Windsoro universitetuo
se. Dirba "Peat, MarvkJc, Mitcheil" 

Chicagos ukrainiečiai, kurių 
yra netoli 100,000, sekmadienį, 
sausio 27 d., minėdami savo ne
priklausomybės dieną turėjo 
banketą Bismarko viešbuty. I š 
VVashingtono buvo a tvykęs D. 
Aanren. a ts tovaudamas Brze-

bendrovėje Hamiltone: nuo š. m ko- ; žinskiui. kuriam ukrainiečiai sky 
vo mėn. perkeliamas į Torontą. Yra Į rė specialų žymenį. Bankete da-

Per kun. B. Kuhn, OFM, ga
nte gauti lapelį su rytmetinėm, 
vakarinėm ir įvairiems reika
lams maldomis. Sis gražiai at
spausdintas lapelis (6 pusfes-
pių), kuris atstoja maldakny
gę paprastom maldom, gauna
mas be mokesčio. Pasiųskite 
pašto ženkleli su pavarde ir ad
resu dienraščio „Draugo" ad-

Opets Co. Ine, ir siųsti tiesiog | 4 d., pirmadienį, 7 vai. ryto. Gi-1 tre. o paskiau Detroite, d e v e - bakis (Chicajra), Algis Rauli-1 Į J g 1 ' J ^ f S r o n t t T ^ l U u S I l y V a V ° a p i e ™° Ž m ° n i ų ' ^ t a P ' į l į f * " ^ ^ J ' ^ * " 
su užsakymo lapeliu Vaznelių nuneš ir artimuosius prašome I landė, Toronte ir St. Petersbur- naitis (Los Angeles), dr. V y - U ^ Toronto lietuvių sporto klube {Pf l e n k U . estų, gudų ir kt. kvies- j OUcago. UL MMSZB. 
krautuvės adresu. (pr.) j pasimelsti. (pr.) Į ge. i tautas Vardys (Oklahoma) ("Aušra į tiniai svečiai jiiitiiiitiiiUiiiiiiiitiiiHiiniiiffftiiiiiiiuti 




