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MINISTERIO Y. JELIUTINO ĮSAKYMAI 
(Tęsinys) 

7. Mokslinei techninei tarybai 
(drg. Krutovui) paruošti ankš
tųjų mokymo įstaigų rusų k. 
koordinuotą mokslinį tiriamąjį 
planą, sąjunginėse respublikose 
dažniau organizuoti konferenci
jas rusų k. 

8. Aukštojo i r specialaus vi
durinio mokslo ministerijoms 
kartu su sąjunginių respublikų 
švietimo ministerijomis paskirti 
pedagoginius institutus, kuriuo
se nuo 1979 m. būtina įvesti 
"rusų kalbą ir literatūrą nacio
nalinėse mokyklose" specialybę, 
kad būtų pilnutinai patenkintas 
atitinkamuose rajonuose rusų k. 
mokytojų pareikalavimas. 

9. Rusų kalbos institutui 
(drg. Kostomorovui) dalyvauti 
parengiant rusų k. vadovėlius 
ir mokymo priemones aukštųjų 
ir specialiųjų vidurinių mokyklų 
studentams, kuriems dėstoma ne 
rusų k. 

10. Valstybinei aukštųjų mo
kymo įstaigų inspekcijai (drg. 
Severcevui), Valstybinei specia-
uųJU vidurinių mokyklų, ir mo
kymo įstaigų inspekcijai (drg. 
Kurzinui), tikrinant specialistų 
kokybinį paruošimą, taip pa t 
kontroliuoti rusų k. dėstymo ly
gį ne filologinėse aukštosiose 
mokyklose, specvidurinėse mo
kyklose, mokytojų paruošimą 
institutuose ir universitetuose. 

11. Mokymo metodinei aukš
tojo mokslo valdybai (drg. Kru-
pinui), Mokymo metodinei spe

cialiojo vidurinio mokslo val
dybai (drg. Kuzminui), Plano 
finansų valdybai (drg. Čuprino-
vui), Mokslinei techninei tary
bai (drg. Krutovui), Vadovau
jančių ir mokslo - pedagoginių 
kadrų valdybai (drg. Vasilje
vui), Valstybinei aukštųjų mo
kymo įstaigų inspekcijai (drg. 
Severcevui), Valstybinei specia
liojo vidurinio mokslo įstaigų 
inspekcijai (drg. Kurzinui) pa
ruošti ir pateikti iki 1979 m. 
gruodžio 15 d. ministerijos va
dovybei įsakymo priemonių rea
lizacijos kalendorinį planą. 

12. Šio įsakymo vykdymo kon
trolę pavesti Aukštojo mokslo 
mokymo metodinei valdybai 
(drg. Krupinui). 

Ministras V. Jeliutinas 

Apie toiimesni rusų kalbos 
mokymo ir dėstymo priemonių 
tobulinimą sajung. respublikose 

1979 m. sausio 17 d. 
1. Paruošti tolimesnį rusų k. 

apmokymo ir dėstymo gerinimo 
priemonių planą žinybinėse auk
štosiose ir specialiose vidurinėse 
mokymo įstaigose, ypač skirti 
daug dėmesio priemonėms, ku
rių tikslas ugdyti šnekamosios 
kalbos įgūdžius, prakt išką rusų 
k. vartojimą nefilologinėse mo
kymo įstaigose, tur in t galvoje 
būsimų mokytojų paruošimo 
profilį. 

(Bus daugiau) 
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PROF. KUENGO PASITEISINIMAS 
Tuebingeno universiteto pro

fesorius Jonas Kueng, kurį Va
tikano tikėjimo kongregacija 
nesutinka laikyti katalikišku 
teologu ir dėl t o nelaiko jo ka
talikiško tikėjimo mokymo pa
reigose, paskelbė viešą laišką, 
kuriame pasisako pasiliekąs ka
talikų Bažnyčioje. Savo kata
likybę j is aptaria evangeliška ir 
ekumeniška. J is pasisako prieš 
tokią katalikybę, kuri yra abso-
liutistinė ir inkvizitoriška. Pro
testantiška krikščionybės forma 
jam atrodo nepriimtina dėl jos 
provincinio intelektualizmo. 

Lygindamas katalikybę su 
protestantizmu, Kueng šitaip 
rašo: "Žinoma, protestantizmui 
dažnai prikišama, kad jis (iš 
krikščioniško lobio) pasiima 
permažai; jis padaro vienaša
lišką atsirinkimą iš visumos. 
Tačiau iš kitos pusės, dažnai 
sunku išvengti priekaišto kata
likybei, kad j i paima perdaug. 
Ji padaro sinkretišką mišinį iš 
nesiderinančių, iškreiptų ir kar
tais nekrikščioniškų, pagoniškų 
elementų". 

Suminėjęs visą eilę kataliky
bės klaidų, kurios vėliau buvo 
pačių popiežių atitaisytos, kaip 
Rytų patrijarcho pasmerkimą, 
Galileo pasmerkimą, gimtosios 

Atšaukė vizitus 
Bona. — Vakarų Vokietijos 

diplomatiniai šaltiniai sako, kad 
Rytų Vokietija privačiai ragi
na išlaikyti gerus ryšius ir de-
tentę. Kaip žinoma, kanclerio 
Schmidto kelionė į Rytų Vokie
tiją atidėta. Buvo atšaukti ir 
kiti vizitai: ekonominių reikalų 
ministerio Otto Lambsdorfo ke
lionė į Lenkiją, užsienio reika
lų Hans Dietrich Genscherio — 
j Čekoslovakiją ir darbo minis
terio Herberto Ehrenbergo vi
zitas Sovietų Sąjungoje. 

kalbos draudimą liturgijoje ir 
kai kurių teologų nutildymą, ku
rie Antrajame Vatikano susirin
kime pasidarė vadovaujantys, 
Kueng mano, k a d Bažnyčios 
vadovybė perdaug totalistiškai 
atstovauja tiesą. 

Nors prof. Kueng pasilieka 
šitaip suprastos katalikybės 
tarpe, tačiau mano, kad jo pa
šalinimas iš teologinių mokytojų 
tarpo pasireikš "masiniu pasi
traukimu iš Bažnyčios". Popie
žiaus primatą jis sut inka priim
ti, kaip visuotiniai pripažįstamą 
tarpininką ir patarėją ekumeni
niame pasaulyje. 

Kas boikotavo 
sovietų lėktuvą? 

Maskva. — Amerikos sankci
jos Sovietų Sąjungai sukėlė 
aštrią Kremliaus propagandos 
reakciją. 'Tas s " agentūra sau
sio 20 d. nusiskundė, kad "nesi
liauja grubios antitarybinės 
provokacijos. New Yorko tarp
tautiniame aerouoste su oficia
lios valdžios žinia ir pritarimu 
vietinės tarnybos atsisakė ap
tarnauti "Aerofloto" lėktuvą, 
kuris čia atskrido reguliariu 
reisu". 

"Kelias valandas tarybinis 
laineris nebuvo iškraunamas ir 
nebuvo papildomos degalų at
sargos, reikalingos reisui atgal. 
Buvo sabotuojamas taip pat ke
leivių ir bagažų registravimas. 
Tik "Aerofloto" skyriaus New 
Yorke tarybinių darbuotojų, ku
rie patys atliko visus darbus, 
pastangų dėka lėktuvas galėjo 
išskristi j Maskvą, tačiau pavė
lavęs 7 valandas". 

Sovietų skaitytojai nesužino-
i jo, kod "lainerį" boikotavo ne 
; "oficiali valdžia", bet Amerikos 
darbininkai — "tymsterių" uni-

; ja, protestuodama prieš invaziją 
i Afganistane. 
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išgelbėjua Irane likusius šešis amerikiečius diplomatus, daug 1 
• nuotraukoje matoma iškaba, pastatyta Detroite, prie Kana< 
Įrašas atsuktas į Kanados pusę. 

INDIJA BAUGINA 
IINKLAI PAKISTANU! 

Per 30 metų jau buvo trys karai 
čiamus ginklus. 

Indijos — Pakistano sai 
kiai buvo blogi nuo pat šių 
stybių įsteigimo 1ŠM7 m. r u g 
čio mėn., kada E:itanija n 
rė padalinti savo Indijos i r 
riją į dvi dalis. I š dabart 
Pakistano išsikraustė 4 3 mi 
nai hindų tikėjimo žmonių, 
Indijos į Pakistaną iškeliavo 
milijonai. Įvyko nemažas k 
jo praliejimas. Indijoje I 
džiabo provincijos žmonės 
ba, kad jie turėjo palikti de: 
giausias dabartinio Pakiši 
žemes, slėnius, o Indijoje 
dar iki šiol neįsikūrė, la i i 
nemėgstama mažuma. 

Indijos sikai, barzdoti i r 
banuoti indai, kilę iš Pakiši 
provincijų, priklausą hindų 
ligijos sikų sektai, sudaro 1 
jos kariuomenės pagrindą, 
britų laikais sikai, kurie s 
rė 1.5 nuoš. visų gyventojų, 
riuomenėje sudarė 48 nuoš. 
dabartinėje Indijos kariuom 
je sikai sudaro 28 nuoš. 

Užsienio korespondentarru 
kų karininkai pasakė, kad 
gauna sovietų ginklus tiesic 
Sovietų Sąjungos, o Amer 
ginklus jie pasiima iš Pak: 
no. Daugelyje vakarinės ] 
jos miestų ir miestelių stovi 
ro paminklai — sudaužyti, 
cementinių pamatų pasts 
Amerikos "Pattono" t a n k a i 
primena praėjusius Indijos 
rus ir laimėjimus. 

Sovietų 'Tas s " agentūra, 
mentuodama Kinijos pažadą 

• dėti Pakistanu! r a šo : "Ps 
| tanui gali tekti vienam atsa 
i prieš savo kaimynes už kinų 
rengtą "bendrą strategiją". 
kistano teritorija vis labiau : 

; dojama ardomajai antiafg? 
! kai veiklai. Atsakomybė u: 
į tenka ne tik VVashingtonu: 
'' Pekinui, bet ir Pakis tano 
i riausybei, kuri ne tik neuž 
j t a kelio šiai veiklai, bet, pri« 
gai. ją visaip skatina". 

r Delhi. — Specialus pre-
3 Carterio pasiuntinys, 
gynybos sekretorius Clark 
'd baigė savo vizitą Indi-
Jis pasakė spaudai, kad 

a brovimasis į Persijos 
sukeltų karą. Sovietai 

ii žinoti, pareiškė jis. In-
premjerė Gandhi nurodė 
-dui, kad Pakistanas jau 
kartus panaudojo savo 
s prieš Indiją. J i siūlė 
.usia išnaudoti visus di-
tinius ėjimus, o tik pas-
asti Pakistanui ginklus. 
nepritaria sovietų žygiui į 

istaną, tačiau dar mažiau 
ia Pakistano ginklavi-

tagono žiniomis, Cliffor-
ikinėjo Indijos vyriausy-
id JAV planuoja duoti 
anui tik gynybos ginklų: 
inkinių, priešlėktuvinių. 
i stebėtojai žino, kad Va-
Vokietija atsiųs Pakista-
X) M^18 tankų, modernių, 
u varomų, su naujais in-
idonų spindulių taikikliais, 

pažadėjusi Pakistanui 
ėktuvų, Britanija pažadė-
laro įrengimų ir kitų gin-
Saudi Arabija užmokė-
už visus Pakistanui siun-

ire a. a. kuru M. 
Tarvydis 

tpuota Lietuva. — Sausio 
Senuosiuose Trakuose mi-
a. kun. Mykolas Tarvydis, 
.rapijos klebonas. Velionis 
apmes 1904 m. Baigęs Kau-
anigų seminariją kunigu 
intas 1931 m. Nepriklau-
)ės laikais dirbo įvairiose 
ijose vikaru ir paskiau 
m. Bolševikams antrą 

okupavus Lietuvą, kurį 
buvo vienintelės Maskvo-
alikų bažnyčios rektorius, 
ėliau valdžios atstatytas 
įžęs okupuoton tėvynėn, 
vosi Vilniaus arkivy3ku-

onis palaidotas sausio 21 
mosiuose Trakuose. Mūsų 
lis tai pirmas šiemet mi-
t. Lietuvoje kunigas. Pe-
i metais mirė 15 kunigų 
ir daugiau), o įšventinti 
;ši. 

— Ispanija nutraukė d 
matinius ryšius su Gvaterr 
kur buvo policijos užpulta i 
nų ambasada, kai ją okuj 
kairiųjų grupė. Bevaduod 
įstaigą, policija nušovė 39 s 
nes, jų tarpe 8 ispanus. 
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— Vat ikanas paskelbė, kad 
popiežius Jonas Paul ius II-sis 
liepos mėn. vizituos Braziliją, 
kur i katalikų skaičiumi yra di
džiausia pasaulio valstybė, tu
rin t i apie 116 milijonų gyven
tojų. 

— Karinio te ismo teisėjas re-1 
komendavo C a m p Lejeune, N . 
C., bazės viršininkui, kad ma
r inas Rober t Garwood būtų tei
s i amas už dezertyravimą ir ben
dradarbiavimą su priešu Viet
namo ka ro metu . 

— Rusų akademiko, Nobelio 
premijos laureato Andrejaus 
Sacharovo podukrą Tatjana į 
Jankelevich paragino per spau
dą boikotuoti Maskvoje rengia
m u s olimpinius žaidimus, nes 
per paskutinius t r i s mėnesius 
sovietų saugumas areštavo apie 
40 disidentų. 

— Egip tas nu t r aukė darbo 
su t a r t i s su 93 sovietų specia
listais, kurie dirbo Egipto plie
no pramonėje. 

— Penktadienį dešimtys tūks
tančių iraniečių tyliai demons
t r avo prie ligoninės, ku r gydo-. žaidimai 

| m a s ajatola Khomeinis. Buvo ; paš to Valdi 
' minimos metinės nuo jo sugrį- Vo olimpinh 
į žimo iš egzilės. Demonstracijų Olimpinė lie 
vadai ragino minią nekelti tr iuk- atskrido "A 

ty . ! šmo, tyliai žygiuoti ir tyliai j zidento lėkt 
ai- verkt i . &no m e t 

iū-1 — Baskų separatistai Ispa- , boikotą pas 
t a - j rajoje puolė policijos mašinas, [ j^os. Kana 
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; boikotą, tač 

pe- j nušovė šešis pareigūnus. Tero-
nio! r is tai reikalauja nepriklauso-

gija, Saudi 
reinas, Maj 
bes tik tuo 
jei sovietai 
tano savo 1 

jo- mybės, o daugumas baskų pa-
iš sitenkina autonomija. 

4.2, — Sovietų vyriausybė ištrė-
au- J mė Kanados ambasados karinį tiniu metu 
an-! a tašė pulk. Harold Gold. Ne- Prancūzija, 
a i - i abejojama, kad ta i sovietų kers- lia Norvegi 
Bn-! t a s už trijų sovietų diplomatų 
ino, ištrėmimą iš Kanados dėl šnipi-
jie j nėjimo. 
>nii j — Salvadoro komunistai oku-

I pavo krikščionių demokratų 
ur- : part i jos centrą ir reikalauja, kad 
mo I t r y s tos part i jos atstovai pasi-
re- I t r auk tų iš valdančios chuntos. 

ldi- i — Kinija paskelbė vyriausy-

sisakys ir S 
Izraelis sav 
skelbė, taču 
Kinija irgi 
boikoto. 
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I r | Xisha ir Nansha salomis. Iki 
1974 m. Vietnamo vyriausybė 
pripažino t a s salas Kinijos teri
torija, tik 1975 m. Hanojus pra
dėjo jas savintis. Kinija pakar
toja, kad salos buvo, yra ir bus 
Kinijos nuosavybė. 

— Dar dvi naftą eksportuo
jančios šalys: I ranas ir Vene-
cuela paskelbė kainų pakėlimą. 
Sta t inė Venecuelos naftos kai
nuos 28 dol., o Irano — 31 dol. 
I r ano naftos pabrangimas ypač 
palies Japoniją. 

— Žvalgybos žiniomis. Zam
bija užsakė Sovietų Sąjungoje 
16 Mig-21 karo lėktuvų, kurie 
galėtų ginti Zambiją nuo Ro-
dezijos a r Pietų Afrikos puoli
mų. 

— Kandidatas į prezidentus 
sen. Edward Kennedy pareiškė 
CBS televizijos ry to programo
je, kad jis priešingas JAV ka
rinių jėgų panaudojimui ginant 
Persijos įlanką, nes tas padi
dintų atominio ka ro grėsmę. 

— Prezidentas Carteris pa
žadėjo moterų grupių atstovėms 
sustiprinti savo paramą E R A 
fEcrual R igh t s Amendment) 
prav^dimui. 

— Imigracijos valdininkai i lyvauti Oli 
Miami t a rdo 67 keleivius iš Ku-1 stipri šaud 
bos. kurie privertė laivo įgulą ! mų kilnoji 
pasukti į Floridą. Pakrančių gimnastų. 
Sargybos laivai sulaikė Kubos j Kinijos sp 
keleivinį laivą netoli kranto. | k o : 28 atl 
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vAPINIS BOIKOTAS 
šame pasaulyje vyksta karšti debatai 

trenerių. Kinai varžysis fig 
riniame čiuožime, slidinėjim 
Kinų komanda visą mėnesį t r 
niravosi Japonijoje. 

Prezidentas Carteris penkt 
dienį dar kartą kalbėjo ap 
savo nenorą kenkti Olimpiads 
Jis sutinkąs, kad nereiktų ms 
syti politikos ir sporto, taču 
"jei Sovietų Sąjunga pasiunč 
100,000 kareivių į kaimyninę š 
lį ir dalyvauja jos vyriausyb 
ir šeimų žudyme, tai čia jau i 
politika, bet paprasta, gryna a 
resija", pasakė prezidentas. 

Frankfurte, Vak. Vokietijc 
posėdžiavo: Vak. Vokietijos, It 
Ii jos. Belgijos, Norvegijos, Lii 
semburgo, Olandijos, Britanijc 
Šveicarijos, Ispanijos ir Egip 
olimpiniai komitetai. Bendrai 
pareiškime pabrėžiama, kad : 
vyriausybės, bet tautiniai olL 
piniai komitetai tur i teisę n 
spręsti, ar dalyvauti žaidimu 
se ar ne. Kaip žinoma, Mas 
vos olimpiada prasidės liep 
19 d. ir tęsis iki rugpiūčio 3 

nas. — Prezidentas 
rašė buvusį pašau-
svorio bokso čem-
įpinio aukso meda-
ą Muhammad Ali 
avo vizitą Indijoje 
Afrikos valstybes, 
Doikotuoti Maskvos 
aidimus. Boksinin-
ai sutiko. J is pir-
i į Tanzaniją ir Ke-
reiškė Madras mie-
kad jam garbė at-

usiją. 

tuo tarpu jau at
idos liepsna, uždeg-
i ant Olimpo kalno, 
esiog nuo saulės 
portininkai su fake-
Langley aviacijos 

i Yorktown, Va. 
Amerikos bėgikai 

nydami per 9 die-
Placid, N. H., kur 
3 žaidimai. 
stebėtojai kritikuo-
Amerikos laikyseną 
idimų atžvilgiu. Vy-
ba apie Maskvos 
iiau televiziijoje tie 
;arsinami kasdien, 
rba reklamuoja sa-
įs pašto ženklus, o 
psna iš Graikijos 
i r Force One", pre-
uvu. 

Kanadoj stiprėja 
premjero pozicijos 

Ottawa. — Kanadoje vasa 
18 d. įvyks parlamento rin 
mai, kuriuose svarbiausi k< 

u tikrai už ž a i d i m ų ' . k u r e n t a i u b e r a l l i partija, va. 
isakė, šalia A m e r i - i V a u ; i a i n a K e r r e E l l i a t T r u d e 

da, Egiptas . Norve-į i r dabartinio premjero j 
Arabija, Čilė, B a h - j C i a r k konservatorių part 

rokas, gios valsty-; Stebėtojai pripažįsta, kad še 
i atveju dalyvautų, i amerikiečių išgelbėjimas I n 
išvežtų iš Afganis-^labai padėjo premjerui Clar 

cariuomenę. P a s k u - į P kampanijoje. Net Trude 
pradėjo abejoti ir Į buvo priverstas viešai p a g 
Laukiama, kad ša- vyriausybės elgesį. Trude 

ijos už boikotą pa-; anksčiau buvo pasisakęs pr 
įvedija su Danija. \ olimpinių žaidimų boikotą, 
o sprendimo nepa-1 čiau vėliau ir jis pripažino, P 
iū laukiama boikoto, i sovietus reikėtų bausti įvaii 
žada prisidėti prie: mis priemonėmis. 

Iš šešių išgelbėtų diplom: 
ii už dalyvavimą pa- mažiausiai vienas naudojosi 
ika. Pietų Ameriko- j gvedi jos ambasados Tehen 
?vajus sakosi neap-i globa. pranešė diplomatir 
kitos — žada daly-1 siuoksniai. Švedijos vyriaus^ 
iausia dėl kojinio 

:oto prisidėjo Euro-
lento pirmininkė Si-
sakydama, kad ne-

dėl boikoto bus ma-
ropagandinį laimėji-
tneštų boikotas. 
liškės vasario 10 d., 
Placid, prieš Žiemos 
osėdžiaus Tarptauti-
lių žaidimų komite-

propaganda pradėjo 

atsisakė šią žinią komentuoti 
Irano ministeris kartoja, k 

Kanada nusižengė tarptai 
niams įstatymams, klastojo 
sus ir vizų anspaudus ir už 
turės sumokėti. 

Argentina parduos 
Maskvai javus 

Buenos Aires. — Sovietų 
jungos prekybos delegacija 1 
kosi Argentinoje. Sovietų "] 

iportchleb" agentūra ieško pi 
prieš boikotą, kaip ai javų: kukurūzų, sojos pu 
.", "prieš Washingto- lių. Argentinos javų ta ry 
'. Laikraščiai cituo- pirmininkas Jorge Lacroze 
rie ragina dalyvauti, reiškė spaudai, kad Argent 

tęs prekybą su sovietais. Per 
i Maskva pirko Argentinoje 
nuoš. sau reikalingų javų, o 
met pirks 25 nuoš. Kada i 
už kiekvieną dolerį, kurį J 
išleidžia Argentinoje, perk? 
už du dolerius Amerikoje, \ 
kyboje su sovietais už vieną 
vo išleidžiamą dolerį, mes ę, 
name penkis, pasakė Lacros 

<oma apie boikoto 
neminimas Afganis-
esa" rašo: "Jungti-
ų mėginimai sukliu-
gti olimpines žaidy-
aukė kitose pasaulio 
paramos, kurios tikė-
ngtonas". 

ir Kinija penktadie-
h, kad jos boikotuos 
jei Sovietų Sąjunga 
anistane kariuomenę., i L \ U ? O X > R n i S 
t pasisakė ir Zairės 
. Boikotas, manoma,! Vasario 4 d.: Gilbertas, 
lus Kinijai, kuri per- 'Joana, Vydimantas, Arvilė. 
sykį laimėjo teisę da-j Vasario 5 d.: Avitas, Ag 
mpiadose. Kinija yra Gaudvinas, Birutė, 
ymo sporte ir sunku- Saulė teka 7:02, leidžiasi 5 
me, be to turi eerų 

Į žiemos žaidimus 
ortininkai jau atvy- Debesuota, su pragiedruli 
etai ir 15 pareigūnų,, temperatūra dieną 30, nakt į : 
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2 DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. vasario mėn. 4 d. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJ 
LIETUVOS DUKTERŲ BALIUS I dais, kokie buvo anksčiau, su bu

vusia Santa Monikoje visu trijų 
Pabadtijo valstybių valandėle. Sausio 19 d. buvo tradicinis 

Lietuvos dukterų draugijos Los 
Angeles skyriaus pokylis. Jame 
turėjo pasirodyti ir skaityti savo 
humoristinę poeziją rašytojas 
Aloyzas Baronas, kurio kūryba 
Los Angeies lietuviu labai mė
giama. Deja, pora savaičių prieš 
pokylį buvo paskelbta, kad jis ne
atvyks. Todėl nemažas kiekis ra
šytojo A. Barono gerbėjų poky
lio svečiu atkrito. Ji pakeitė dai
nininkas Henrikas Paškevičius, 
padainuodamas keletą estradiniu 
dainų ir vieną partizanu dainą. 
Dainininkas H. Paškevičius los-
angeliečiu irgi labai mėgiamas. 
Klausytojai jį labai maloniai ir 
džiaugsmingai priėmė. 

Pokylio programą pradėjo ir 
savo humoristinę kūrybą skaitė 
rež. D. Mackialienė. Gaila, kad 
ji buvo aštroka. 

Dukterų organizacija yra kil-

AJ.Audronis 

RADIJO KLUBO METINIS 
SUSIRINKIMAS 

Kiekvienu metu pradžioj Los 
Angeles radijo klubas daro meti
nius susirinkimus, kuriuose per
žvelgiama radijo veikla ir išren
kama nauja valdyba. Šiemetinis 
klubo susirinkimas buvo sausio 
20 d., į kurį atsilankė gana daug 
nariu. Klubas turi 252 narius. Su
sirinkimą atidarė ir jį pravedė 
klubo pirmininkė Danutė Kaške-
lienė, sekretoriavo klubo sekr. 
Juozas Gedmintas. Buvo prane
šimai: pirmininkės D. Kaškelie-
nės. iždininko Pr. Gusto ir radijo 
programų koordinatoriaus VI. 
Gilio. Kaip iš pranešimu pa
aiškėjo ir 'kaip visi matė iš kas 
šeštadienį vykdomu rad>jo trans
liacijų, kad valdyba jai pavestą 

Los Angeies Balfo direktorių suvažiavime susitikę (iš kairės): F. Andriū-
nas, Balfo direktorius iš Philadelphijos, rašytoja Alė Rūta, Valienė, Vyt. 
Valys ir ardi E. Arbas. Nuotr. L. Briedžio 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 

m . r e i k a l a u j a n t i i s n a n y didelio. d a r b ^ . ^ ^ ^ į k ą 

pasišventimo ir labai reikalinga, s u s i r i n k i m a s ^ , p l o j o . V a l d y -
bą sudaro: pirm. D. Kaskehene, 
vicepirm, H. Bajelis, sekr. J. Ged 

pačio gyvenimo iššaukta 
jos tradiciniai pokyliai turėtu bū
ti įdomus, aukštos vertės, pa
trauklūs ir laukiami. Pokylio da
lyviams labai svarbu.kas tai rim
tai ir labai reikalingai organiza
cijai vadovauja. 

Programa turėtu būti labai ge
ra ir vis nauja. Pokylio maistas 
turėtų būti kruopščiai parinktas, 
skanus, gražiai visiems daly
viams patiektas. Tikrai reikalin
ga ilabai džiaugtis, kad šį kartą 
maistas buvo labai parinktas, iš
skirtinas. 

RADIJO KLUBO METINIS 
SUSIRINKIMAS 

Sausio 20 d, parapijos salėje 
įvyko Californijos radijo klubo 
metinis susirinkimas. Jame pirmi
ninkavo valdybos pirm. D. Kaš-
kėlienė, sekretoriavo valdybos 
sek. J. Gedmintas. Visas susirin
kimas praėjo labai gražiai ir kul
tūringai. Pirmininkė labai griež
tai žiūrėjo, kad būtu laikomasi 
ir neišklystama iš susirinkimo 
priimtos darbotvarkės. 

Praeito susirinkimo protokolą 
skaitė J. Gedmintas. Jis priimtas 
be jokių pataisymu. 

Pareigūnu pranešimai buvo 
tvarkingai paruošti ir paskaityti: 
pirmininkės, iždininko, valandė
lių koordinatoriaus ir kontrolės 
komisijos. 

Pagal iždininko pranešimą ir 
kontrolės komisijos aktą, praei
tais metais klubas turėjo pajamų 
9,932 dol., išlaidy padaryta 
7,525 dol., perteklius 2,407 dol. 
Užpraeitais metais (perteklius bu
vo žymiai mažesnis, 1,411.45 
dol. Viso šiuo metu (klubas turi 
kasoje 18,497 dol. 

Susirinkimas valdybą ir kontro
lės komisiją aklamacijos būdu pa
prašė eiti tas pat pareigas, eitas 
iki šiol, dair vienus metus. 

Tuo būdu ir šiais metais Cali
fornijos radijo klubo valdyba yra 
tokios sudėties: pirm. D. Kaške-
lienė, vicepirm. H. Bajalis, sekr. 
J. Gedmintas, ižd. P. Gustas, ren
giniu vadovė O Macėnienė. vald.! 

AUDRA STIKLINĖJE 

Kažkada skaičiau "Drauge" ve
damąjį, kaip galėtų pesnininkai 
sunaudoti laisvalaikį, nemažai 
gero padarydami ir lietuviškiems 
reikalams. Tokių pavyzdžių mū
sų bendruomeniniam gyvenime 
galima rasti nemažai. Pvz. es 
mėje kuone ant pensininku pe 
čių remiasi Balfo veikla, talka ar 
chyvams ir eilei kitų mūsų insti-

- 1 —J —•- <** -- „ ;-,;. v'«-Liciių, nors tunm ir vieną kit^ mintas, izd. Pr. Gustas, nana . : V( . ' . , v •• . . . 
i n A ^ ^ i v i ^ l ' ^ n i r i i r y i o r » t i i r i n n i m i . Gilys, VI. Bakūnas ir O. Mace 

nienė Radijo valandėlių progra
mos pranešėjai: VI. Gilys (prog
ramų koordinatorius), H. Baje
lis, VI. Bakūnas ir D. KaŠkelie-
nė. 

Revizijos komisijos vardu pra
nešimą padarė A. Giedraitis. Ko
misija irado, kad iždas Pr. Gusto 
vedamas labai tvarkingai. Klubo 
ižde yra apie 16 tūkstančių do
lerių. Revizijos komisiją sudaro: I 
A. Giedraitis, Alb. Markevičius 
ir Bruno Morkis. Iškilo diskusi
jos, kai revizijos komisijos var
du daręs pranešimą A. Giedrai
tis pareikalavo, kad komisijai už „įza^-y didžiąją dalį vietos ir 
jos sugaištą laiką darant revizi- apylinkių lietuviu jungiantį klu-
ją, viso 4 valandas, būtų sumokė- į,ą s u n a m u j r j ^ kur daugiau-
ta. Tada valdyba buvo paklaus- Į sįa vyksta lietuvių visuomeninis 
ta, kokie atlyginimai mokami val
dybos nariams už posėdžius ir 

pensininką, užsiimantį anonimi
nių laiškų rašymu. Taip, nes, 
gyvenant laisvėje, viskas galima. 
Bet kai kartais įvyksta graudžiai 
juokingų reiškinių, kovojant už 
Lietuvos laisvę, pasidaro nebe 
juokinga, bet graudu. 

Spaudoje pasirodė užuominų 
apie įvykius St. Petersburgo lietu
vių kolonijoje, Floridoje, kur di
džiąją lietuvių tautinės bendruo
menės dalį sudaro pensininkai su 
nemažu procentu inteligentijos. 
Tai veikli, darbšti lietuvių tauti
nė bendruomenė, turinti LB apy
linkę, Altos skyrių, lietuvių ka
talikų misiją ir šalia kitų orga 

spėjimus dėmesio, nes 1979. VIII. 
1. "Naujienų" nr. paskelbtame 
straipsnyje vietos Altos skyriaus 
sekretorė taip rašė: "Deja, prasi
dėjus rezoliucijos pasirašymo dar
bui, vietiniai lietuviai gavo skam
binimų iš 'Vašingtono', kad re
zoliucija 147 yra negera, blogai 

__ ] nukreipta ir nereikia jos pasiraši
nėti. Tai darbas blogos valios 
žmonių, ardančių mūsų laisvi
nimo darbą, norinčių pakenkti 
pačiai rezoliucijai, įnešti nepasi
tikėjimo Vlikui ir Altai bei mū
sų vietiniam Altos skyriui"... 

Sovietų Sąjungos Lietuvos oku
pavimą ir siekiant Lietuvos Ne
priklausomybės. Kokia bebūtų 
padaryta raidinė ar techniška 
klaida — atsakomybę neša ir ją 
prisiima Altos skyrius, o ne int-
rygų ieškantieji klubo nariai"... 

Reiškia, kad pirmininkas prisi
pažįsta dėl padarytos techniškos 
klaidos, bet tie, kurie ją surado, 
jau yra "intrygų ieškotojai". Ir 
to dar negana. Pirmininkas ofi
cialiam rašte toliau pareiškia: 
"Viso to akivaizdoje mes randam 
būtiną reikalą išreikšti protestą 
prieš provokatyvius tų trijų Lie
tuvių klubo narių — Angelės 
Kamienės, Kęstučio Grigaičio ir 
Kazio Urbšaicio — išsišokimus, 
kompromituojančius klubą ir vi
sos klubo valdybos sąstatą, leidu
sį įsiviešpatauti pikto pradui"... 

Kaip matome, "audra stiklinė
je" dar nenurimo, ji net gali pa
virsti uraganu. Tėvynės Lietu
vos laisvės labui! Man regis, kad 
tiek energijos turint eikvoti laiką 
dėl nieko ( o tas "niekas" pašė
lusiai skaudus, nes ardoma mūsų 
tautinės bendruomenės vieny
bė), ar ne prasmingiau būtų 
ten St Petersburge prie Gulfo su 
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dasų vis., Rokiškio aps., gimė 
rašytojas Stepas Zobarskas. 

1831.1.17 Anykščių vis., Jurz-
dike, gimė poetas vysk. Anta-

risti akmenis ir pastatyti didin-1 nas Baranauskas (mirė 1902. 
gą paminklą kad ir Lietuvos kan Į X1.26). 
kinio Romo Kalantos atminimui 
Gal tas paminklas įkvėptų ne
meluoto patriotizmo dvasią? 

VL. R. 

ypač radijo valandėlių paruošė-
jams. kuriems tenka prie to dar
bo praleisti n e tik ištisus vaka
rus, bet ir nakties pridėti. Buvo 
atsakyta, kad nei už posėdžius, 
nei už sudėtingą iždininko darbą, 
nei radijo valandėlių paruošė-
jams joks ^atlyginimas nemoka
mas. P o tokio paaiškinimo ir re
vizijos, komisijos reikalavimai pa
likti nebesvarstyti. 

Svarstant valdybos rinkimų 
klausimą, kadangi esama valdy
ba labai gerai veikė, ji buvo pa 

bei kultūrinis gyvenimas. Bet 
kaip iš spaudos ir ypač asmeniš
kai gautų dokumentų įsitikinau, 
ne taip jau seniai, vos prieš ke
lis mėnesius, ten "audrą stiklinė
je" sukėlė vienas apsižiopsojimas 
"tėvynės Lietuvos" reikalu. 

Vietos Altos skyrius paruošė 
padėkos laiškus kongresmanui 
Bill Young už jo rezoliuciją H. 
R. 147 Pabaltijo valstybių klau
simu. St. Petersburgo lietuviai tų 
laiškų parašė net 170. Bet kiti 
asmenys apsižiūrėjo, kad H. R. 
147 yra visai kas kita: tai Bennett 
paruoštas "Bill", reikalaujantis, 

prašyta ir toliau pasilikti. Jai su- j kad būtų panaikinta JAV Tauti-
tikus, susirinkimas gausiai nuplo- nė saugumo taryba. Tuo tarpu 
jo, o paklausus, kas būtų prieš, 
tokių neatsirado. 

Klausimų ir sumanymų metu so 
listė Stasė Pautienienė, kuri anks
čiau ilgokai yra vadovavusi šiam 
radijo klubui ir dabar dalyvau-

rezoliucija Pabaltijo valstybių 
reikalu turinti skirtingą kodą: H. 
Con. Res. 147. Šią klaidą kai ku
rie pastabūs asmenys greit išaiš
kino, susisiekė su kongr. Young 
įstaiga ir ši patvirtino, koks yra 

ja kai kurių radijo programų pa- '• tikrasis kongr. Youngo įneštos re-
ruošime, pranešė, kad yra gali- i zoliucijos Pabaltijo valstybių rei-
mybių vienoje universitetinėj ra
dijo stoty gauti kartą per savai
tę pusvalandį anglų kalba. Tam 
reikalui ji yra susitarusi su lat
viais ir estais ir pusvalandis bū
tų pravedamas paeiliui Pabalti
jo tautų kultūrai propaguoti. Pa
našiai kaip buvo prieš keletą me-

narys V Bakūnas. radijo va lan-I t l J r a d i ] - 0 v a l a n < j a ė „Baltic heri-

kalu kodas. Apie tai tuojau buvo 
perspėti tie, kurie padėkos laiš
kus organizavo ir juos rašė Lie
tuvių klubo patalpose. Bet, atro
do, organizatoriai nekreipė į per-

dėlių koordinatorius V. Gilys. 
Kontrolės komisija: pirm. A. 
Giedraitis, nariai A Markevičius 
i- B. Morkis. 

Einamuose reikaluose, susirin
kimo pirmininkei leidus, padarė 
pranešima S. Pautienienė a^io 
ga'in-ybes P a v ^ e n ^ e atidaryti ' 
radijo valandėlę anglu kalba,' 
kaip ir buvo Santa Monikoje, kar- i 
tu su estais ir latviais. Esa tos 
valandėlės transliacijoms stočiai 
nieko nereikėtų mokėti, tačiau 
nepaminėjo, kaip bus su pi-ki
mu juostelių ir apmokėjimu už 
įrašymus į juosteles programų ir 
kas prista*inės į stotį, ar bus ap
mokėtos kelionės išlaidos. 

Susirinkimas pasisakė, kad svei
kintinas tąsa- žyris ir Ca':f^rni-
jos lietuvių radijo klubas bend
radarbiaus su naujai kuriama ra
dijo valandėle, lyzia: tokiomis 
pat sąlygomis s- *3;s pač:^:- bū-

ir pareiškė pageidavimą, kad klu
bo valdyba šias pastangas pa
remtų ir savo turimomis priemo-

Taigi atrodo, kad "blogos va
lios" žmonės yra tie, kurie ne
siuntė padėkos laiškų už "Bill", 
reikalaujantį panaikinti JAV tau
tinę saugumo tarybą. Ta i vienas 
apverktinas pavyzdys, kokiu ke
liu suklaidintas vietos Altos sky
rius toje kolonijoje, kurioje gyve
na ir Altos centro garbės pirmi
ninkas, norėjo nuvesti susipratu
sius lietuvius. Atrodo, pagavus 
šią stambią klaidą, vietos Altos 
skyrius, ypač jos pirmininkas, liko 
užgauti, nes 1979. I. 10 įvyku
siam klubo susirinkime, kaip ra
šo susirinkimui pirmininkavęs A. 
Karnius laiške klubo valdybai, 
"susirinkime taip pat buvo leis
ta Altą liečiančiu klausimu pa
sisakyti ir A. Rūkštelei, tačiau šis, 
matyt, negalėdamas nuneigti klu 
bo vicepirmininko K. Urbaičio 
iškeltų faktų, pradėjo jį plūsti, 
sakydamas, jog Urbšaitis mul
kina klubo narius. Daugumas su
sirinkusių klubo narių, girdėda
mi plūdimąsi, pasijuto įžeisti ir 
išreiškė savo protestą"... Atseit, 
vietos Altos pirmininkas A. Rūkš-
telė buvo nusodintas. 

Lietuvių klubo valdybos pro
tokole, pasirašytam pirmininko 
K. Jurgėlos ir sekr. K. J. Grigai
čio, dėl šio įvykio taip pasisako
ma: "Susirinkimui pirmininka
vęs garbės narys A. Karnius tei
singai pasielgė, paprašydamas A. 
Rūkštelę pasišalinti nuo mikro
fono ir atsisėsti į vietą už jo 
plūdimąsi tokiais žodžiais kaip 
'mulkina' bei 'laukiniai', įžeidžian 
Čius susirinkimo dalyvius, ir kad 
A. Rūkštelė artimiausiam narių 
susirinkime turėtų atsiprašyti 
klubo narius"... 

I tai klubui oficialiu raštu, pa
sirašytu 1979. II. 18 data, atsa
kė pats vietos skyriaus pirminin
kas A. Rūkštelė: "Laiškų ir pe
ticijų rašymas atitinkamiems JAV 
asmenims bei užsienio valstybių 
galvoms yra tiesioginis Altos sky
riaus darbas, vedant kovą prieš 

GERAS MĖNUO 

Sausio mėnesį gimė daug mū
sų rašytojų. 

1906.1.1 Rokiškio aps., Pane
munio vis., Trumpiškio vnk., gi
mė rašytojas Liudas Dovydė
nas. 

1714.1.1 Lazdynėliuose, Gum
binės par., gimė poetas Kristi
jonas Donelaitis (mirė 1780.11. 
18). 

1905.1.14 Trakiškių k., Kvie-
tiškio vis., Marijampolės aps., 
gimė rašytojas Vincas Ramo
nas. 

1905.1.6 Kolūkų k., Liudvina
vo vis., Marijampolės aps., gi
mė rašytojas Kazys Boruta 
(mirė 1965.m.9) . 

1919.1.15 Mėčiūnų k., Kap
čiamiesčio vis., Seinų aps., gi
mė poetas Vincas Kazokas. 

1925.1.20 Stalgo k., Telšių 
aps., gimė rašytoja Zenta Teni-
sonaitė. 

1897.1.23 Vanagų k., Klaipė
dos aps., gimė rašytoja Ieva Si
monaitytė (mirė 1978.Vm.27). 

1914.1.26 Palionės vnk., Uk
mergės aps., gimė rašytojas 
Juozas Kruminas (mirė 1951. 
VI.1). 

1908.L27 Bagrėnų k., Ašmin
tos vis., Marijampolės aps., gi
mė filosofas Antanas Maceina. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiimiim 

LIETUVOS ISTORIJOS 
VAIZDINE 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. 

I IMIII i l I l IMIII I I I IMIII I I i i l I l I l I l I l I l i l I l I l I 

Perskaitę "Draugą" 
jį kitiems pasiskaityti. 

duokit* 

1913.1.17 Vilkijoje, Kauno 
aps., gimė rašytojas Česlovas 
Grincevičius. 

1911.1.17 Pamalaišyje, 

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

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. 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 

cįy^ Vai. pagal susitarimą: pirmad.irketv. 1-4ir 

tage". Susirinkimo dalyviai šį i nėmis prisidėtų, 
pranešimą sutiko labai palankiai I B. T. 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
Telef. — 337-1285 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisas: 

700 North Michigan, Snite 409 
Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4:00 
val.p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pa
čią stotį, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 AM. 

7159 S. MAFLEWOOD A VE. 
CHICAGO, DLL. 60629 

Miiiiiiiimimimiiiiiiiimiifiiiiuiiitiiiiiit 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. Sešt. 12 iki 4 va!, popiet 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J . KIRSTU K 
'Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet 
uždaryta. 

ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt. 
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7 Drive-in Tellers | 
Open 6 days a week 

Open Fr iday crreoings, 5 P . M. to 8 P . 1L 

Inatead of Tlmrsday eveningi 

| MARQUETTE NATIONAL BANK 
i 64th and So. Westem Avemie 

Mtli taik - 6816 South Wtston — U 6-SIM 
Los Angeles 
Ma'ėnacnė, 

radno W"K •-o valdvba f j? kaires): 
D. Kaškeūenė :- VI. 

Pr. Gusta? J. Gedmintas, 0. 
Silys. Nėra VI. Bakūno. 

N'uotr. L. Kanto "•'"'muilinu 

7-9:antrad. ir penkt 10-4:§eštad. 10-3 va! 

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 susitarime 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K Š 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 
Vaiandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

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

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

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm , antr. treč 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 8lst Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p. 
Ofiso tel RE 7-1168: rezid. 239-2919 

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

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 7 ls t Street 

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

Telef. - 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AK Ų LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. WABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRiSTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2618 W 71st St. — Tel. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai. antr. 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak 
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545 

DR. J . J. SIMONAITIS 

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

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

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

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

Ofs tel 586-3166: namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą 
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Kiaulės ir karvės 

NEKLAUSO KOMUNISTŲ PARTIJOS 

• 

• 

-

• 

-

• 

. 

' 

• 

Labai retai kada iš okupuotosios 
Lietuvos ateidavo linksmesnių ži
nių, tačiau po Sovietų invazijos į 
Afganistaną jos dar pablogėjo. 
Pranešimuose sakoma, kad krau
tuvėse ėmė trūkti ne tiktai maisto 
dalykų, bet ir kitų prekių. Seniau 
tas, kuris turėdavo daugiau rublių, 
galėdavo šį tą gauti nusipirkti. Da
bar rublio perkamoji galia suma
žėjusi. Jį vis labiau išstumianti mai
nų prekyba: nori ką nors gauti, turi 
kurį nors kitą daiktą duoti. Dau
gelis mūsų tautiečių kūčių vakarie
nę valgę be silkutės ir be žuvies, 
nors anksčiau šių prekių krautuvė
se netrukdavę. Mėsa vis retesnis 
daiktas. Kuro trūkumas, siaučiant 
dideliems žiemos šalčiams, dar la
biau slėgė gyventojų nuotaikas. 
Okupantų pareigūnai pasidarė pik
tesni, mažiau kalbūs, o ir mūsų tau
tiečiai santūresni kalboje, žodžiuo
se, veiksmuose. 

Lietuvos žmonės neramūs ir dėl 
savo kariuomenėje tarnaujančio 
jaunimo. Daugumas jų atlieką kari
nę prievolę Sovietų Sąjungos rytuo
se, Azijoje ir, rodosi, tam tikras skai
čius lietuvių raudonarmiečių buvę 
pasiųsta į Afganistaną. Beje, atski
rų lietuvių karinių, kad ir mažiau
sių, dalinių nėra. Visi mūsų vyrai, o 
jų Sovietų armijoje tarnauja apie 
30,000, yra išblaškyti po rusiškus 
dalinius. Vienoje kuopoje negali bū
ti daugiau kaip 3-5 lietuviai. 

• 

Ne vien dėl blogų pereitais me
tais klimatinių sąlygų Lietuvoje 
trūksta maisto produktų. Yra dar ir 
kitų priežasčių. Svarbiausia jų — la
bai dideli grūdų, mėsos ir pieno pro
duktų kiekiai išvežami į "plačiąją 
tėvynę". Ne paslaptis, kad So
vietai, ruošdamiesi karui, didelius 
grūdų ir kitų dalykų kiekius san
dėliuoja, taupo ateičiai 

Užtat Lietuvos kolchozininkas vi
somis išgalėmis spaudžiamas dau
giau auginti, daugiau gaminti mais
to dalykų. 

Sių metų pradžioje Vilniuje buvo 
susirinkęs Lietuvos komunistų par
tijos centro komitetas ypatingam 
posėdžiui. Buvo apžvelgta ūkinė pa
dėtis. "Valstiečių laikraštis" sausio 
19 d. laidoje ta proga paskelbė aliar
muojantį rašinį: "Panaudoti visus 
rezervus gyvulininkystės produktų 
gamybai didinti". 

Iš šio rašinio ir kitų pranešimų 
sužinome, kad jau nuo pereitų metų 
rudens kolchozuose ir sovchozuose 
galvijams bei kiaulėms įvestos pa
šarų kortelės, t.y. nustatytos griež
tos ir tai žymiai liesesnės pašarų 
normos, kaip anksčiau buvo. Ta
čiau tuo pačiu būdu buvo įsakyta 
mėsos ir pieno produkciją padidin
ti. Kitais žodžiais, karvėms ir kiau
lėms mažiau pašaro duodama, o jos 
turi daugiau mėsos ir pieno duoti... 

Kaip matyti iš skelbimų liūdnų 
duomenų, raguočiai ir kiaulės 
pasielgusios tikrai kiauliškai: ko
munistų partijos įsakymo ne
paklausiusios, mėsos ir pieno ga
mybos, nežiūrint partijos nustatytų 
planų, schemų bei diagramų, prie-
milžių ir mėsos ne tiktai nepa
didinusios, bet dar sumažinusios. 
„Valst. laikraštis" 1.22 rašo: „Pašarai 
šiemet suskaičiuoti gramais visoje res
publikoje". * 

Pirmiausia dėl to esanti kalta pa
šarų stoka. Daugelis sovietinių dva
rų neįvykdę pašarų gamybos planų. 
"Valstiečių laikraštis" (toliau VL) 
rašo, kad "dėlto gyvulių aprūpi
nimas savos gamybos pašarais žie
mos laikotarpiui sudarė tiktai 39 
procentus, o įskaitant pirktus pa
šarus — 69 procentus reikiamo kie
kio. 1980 m sausio 1 dienai vienam 
sąlyginiam gyvuliui turėta pašarų, 
skaičiuojant pašariniais vienetais, 
po 4,7 centnerio, arba 16 procentų 
mažiau, negu pernai. Be to, nemaža 
pašarų dalis buvo blogos kokybės". 

Dėl pašarų trūkumo, blogos koky
bės ir nerūpestingo šėrimo padidė
jęs gyvulių kritimas. Ypač nuken-
čiąs prieauglis. VL toliau rašo: 

"1979 metais paršelių kritimas vidu
tiniškai sudarė 18 procentų, verše
lių — 8,4 procento. Daug veršelių 
išbrokuojama ir papiaunama, par
duodama kolūkiečiams ir tarybinių 
ūkių darbininkams. Dėlto bendri jų 
nuostoliai pernai sudarė 22,1 pro
cento", o kai kuriuose kolchozuose 
net 42 - 57 procentus. 

Sumažėjusi ir pieno gamyba. Esą 
nemaža kolchozų, kur ji kritusi visu 
trečdaliu, lyginant su 1978 me
tais. Kadangi Lietuvos ūkio duok
lė Maskvai turi būti tvirtai atiduo
dama, nežiūrint mūsų krašto 
derlingų ar nederlingų metų, savai
me aišku, kad išvežma visa tai, kas 
pagaminama. Lietuvos žmonėms 
lieka prasčiausios rūšies maisto pro
duktai, o kartais ir tokių nebelie
ka... Komunistų partija neįstengia 
blogai šeriamas kiaules ar karves 
priversti, kad maisto produktų duo
tų partijos nustatytą kiekį, bet ta 
pati okupantų partija pajėgia spaus
ti Lietuvos žmogų, iš jo atimti, ką jis 
išaugino, ir palikti jį badui ir šal
čiui. 

Iš okup. Latvijos ateina žinios, 
kad ir ten su maistu ir ypač su kiau
liena esą kiauliški reikalai... Lat
vijos gyventojai pereitų metų va
sarą ir šią žiemą dėl mėsos kąsnelio 
turėjo ir turi stovėti ilgose eilėse, nes 
ir ten kiaulės ir karvės neklausan
čios komunistų partijos — sovcho-
zai, kolchozai nepajėgę priauginti 
nustatytų mėsai skirtų gyvulių bei 
paukščių. Nieko negelbėjęs ir L. 
Brežnevo įsakymas paversti gyvu
lininkystę modernia ir efektinga 
ūkio šaka ir pakelti mėsos gamybą. 
Partijos centro komitetas pr. metų 
kovo mėnesį nutarė skubiai ir papil
domai pastatyti naujas kiaulides, 
kuriose būtų auginama 302,000 
kiaulių. Visi Rygos laikraščiai bu
vo pilni žinių apie šių kiaulidžių sta
tybą. Vasaros metu prie jų statybos 
dirbo daugybė studentų bei moks
leivių. Tačiau dabar paaiškėjo, kad 
bus kiaulidės, bet nebus kiaulių. Ne
žiūrint planų, kiaulių skaičius buvo 
tik keliais procentais didesnis.Kol-
chozai ir sovchozai valstybei kiau
lių pristatė 17 procentų mažiau, 
kaip 1978 metais tuo pačiu laiku. 
Galime įsivaizduoti Latvijos gy
ventojų padėtį, kai kasdien parduo-
tubėse trūksta apie 2000 tonų mė
sos. 

Dovo Zauniaus šeima apie 1900 metus. I eil. — dukterys — Marė, Augusta; II eilė. — Berta (Klimaitienė), motina El/bit 
sūnus Dovas (vėliau diplomatas), tėvas Dovas, Ema (Brožaitienė); II eil. — Ona (Brožaitienė) sūnūs, Endrius, Ermon.is. 

ŠVIESUS NUGRIMZDUSIU VARPŲ KRAŠTO SŪNUS 
A.a .Dovo Z a u n i a u s m i r t i e s 4 0 m . s u k a k t į m i n i n t 

Pernai metais per tam tikrą laiką 
buvo partijos įsakyta išauginti 
2,448,000 paršelių. Per pirmą pus
metį turėjo kiaulės atsivesti 1,200,-
000 paršelių. Tačiau jos ir čia dar 
kartą pasielgusios kiauliškai: atve
dusios tiktai 916,000 paršelių. 1979 
metais buvo nustatyta paršelių gau
ti pusantro karto daugiau, kaip 1978 
metais, tačiau gauta tiktai 4700 
daugiau. Nugaišusių paršelių skai
čius prašokęs 13,500 daugiau, kaip 
buvo ankstesniais metais. 

Nors komunistų partija nustatė 
grafikas, schemas ir planus, pagal 
kuriuos kiaulienos reikia gauti dau
giau, kaip jautienos bei karvienos, 
tačiau kiauliena sudaranti tik 36 
proc., krviena — 48 proc., o paukš
tiena 14 procentų. 

Pažymėtina, kad Rygoje mask-
vinių komunistų leidžiamas 
"Cinos" dienraštis nė žodeliu ne-
prasitaria apie mėsos trūkumą, nes 
tai jau būtų "žodis prie partiją". 
Rašoma atvirkščiai: "Žemės ekono
minės evoliucijos raida ir tautos gy
venimo laipsnio pakėlimas plano 
pirmoje vietoje iškelia reikalą ryš
kiai pakelti gyvulininkystės pro
duktų gamybą". 

Kritusi ir Latvijos karvių pro
dukcija. Daugiausia pieno iš vienos 
karvės buvę gautą 1967 metais — po 
3151 kilogramą per metus. 1979 me
tais (iki lapkričio ld.) primelžta tik
tai 2464kg pieno, taigi 687 kg ma
žiau. Vadinasi, ir latvių karvės 
neklauso komunistų partijos. Jas 
sunkiau priversti kaip žmones. 

b.kv. 

Yra žmonių, kurie savo ryškiais 
darbais patys įsirašė į nepriklau
somos Lietuvos kūrimo ir gvve-
nimo istoriją. Prie tokių priklauso ir 
a.a. dr. Dovas Zaunius, teisinin
kas, diplomatas, Lietuvos užsienio 
reikalų ministeris, kurio mirties 40 
metų sukaktį šiais metais (vasario 
22 d.) minime. 

Nuo nepriklausomybės pradžios 
jis garbingai dirbo labai svarbų 
valstybės kūrimosi ir nepriklau
somybės išlaikymo darbą, pasiek
damas čia nemaža svarbių laimėji
mų. Tačiau laiko bėgis lyg ir 
apdengė dulkėmis šio didelio vyro 
darbus. 40 metų mirties sukaktis 
yra gera proga juos prisiminti. 

Pirmiausia keletas Žodžių apie 
Zaunių šeimą. 

Rokaič ių Zaun ia i 
Mažojoje Lietuvoje, 15 km į vaka

rus nuo Tilžės, Pakalnės apskrityje 
yra Rokaičių kaimas, kuriame di
desnį ūkį turėjo ir pasiturinčiai gy
veno Zaunių šeima, XX a. pabai
goje garsėjusi savo lietuviška 
veikla. Dovas Zaunius (1845 — 
1921) buvo žinomas lietuvių tau
tinio atgimimo vienas pirmųjų vei
kėjų. 1885 m. jis drauge su kitais 
lietuviais, įkūrė "Birutės" draugys
tę, kuri buvo didžiausias lietuviš
kos veiklos judintojas Mažojoje Lie
tuvoje. 1887 m. Dovas tapo šios 
dr-jos pirmininku ir vėliau dar ke
turis kartus buvo juo perrinktas. 
Viena proga D. Zaunius buvo iš
statytas lietuvių kandidatu į Prū
sijos seimą, tačiau rinkimų ne
laimėjo. 

Zaunių šeima rūpestingai globo
jo pas juos vienerius metus gy
venusį dr. Jurgį Sauerveiną, gies-

BRONIUS KVIKLYS 

mės "Lietuvninkais esam mes 
gimę" ir kitų raštų autorių. Ilgą lai
ką jų namai buvo iš Lietuvos nuo 
carinio režimo pasitraukusių lie
tuvių veikėjų bei knygnešių prie
globstis. 

Dovas ir Elzbieta Zauniai turėjo 
9 vaikus — 3 sūnus ir 6 dukteris. 
Visus juos išleido į aukštesniuosius 
ar aukštuosius mokslus. Iš jų tarpo 
ypatingai minėtina Morta Zauniū-
tė (1876—1945), spaudos draudimo 
laikais tvarkiusi "Varpo", "Ūki
ninko" ir kitų laikraščių admi
nistracijos reikalus, veikusi jau
nimo tarpe, globojusi knygnešius, 
tarpininkavusi tarp Lietuvos ir 
Amerikos lietuvių, aprūpinusi 
knygnešius lietuviškais raštais, 
1902 m. Tilžėje atidariusi lietuviš
ką knygyną. Savo bute ji buvo su
kaupusi didžiulius lietuviškus spau
dos rinkinius. 

Dovas Zaunius 
Mūsų jau minėto Dovo Zauniaus 

jauniausias sūnus taip pat buvo 
Dovas. Jis gimė 1892.VI. 19 Rokai-
čiuose, kaip devintas vaikas šei
moje. Pradžios mokslus išėjo Ro-
kaičiuose, 1911 m. baigė Tilžės 
humanitarinę gimnaziją, po to stu
dijavo teisės mokslus Miuncheno, 
Berlyno ir Karaliaučiaus universi
tetuose. 1915 m. išlaikė valstybi
nius teismo kandidato (referenda-
ro) e g z a m i n u s , o 1917 m. 
Karaliaučiaus universitete įsigijo 
teisės mokslų daktaro laipsnį. I 
pasaulinio karo metu tarnavo vo
kiečių kariuomenėje ir kurį laiką 
gyveno Kaune. Dirbo ir "Dabar
ties" redakcijoje. 

Lietuvos d ip lomat inė je 
t a rnyboje 

Formuoj antis nepriklausomos Lie
tuvos valstybinei administracijai, 
1918 m. pakviestas užsienio reika-

Senosios Zaunių šeimos lizdas — gyvenamasis namas Rokaičiuose, Prūsų Lietuvoje. 

lų ministerijos tarnybon ir 
1919.1.15 paskirtas Užsienio rei
kalų ministerijos patarėju. 1919.DC-
.10 paaukštintas politinio depar
tamento direktorium. Kurį laiką 
buvo laikiniu Užsienio reikalų m-
jos vedėju. 1920 m. paskirtas atsto
vu Latvijai, 1921.XI.10 paaukštin
t a s m i n i s t e r i u r e z i d e n t u . 
Reziduodamas Rygoje, nuo 1921 m. 
buvo ir atstovas Estijai. 1923.II.6 
buvo atšauktas j Užsienio reikalų 
ministertiją, bet tuojau vėl paskir
tas pasiuntiniu Čekoslovakijai. 
1924 m. drauge ėjo ir Lietuvos pa
siuntinio Rumunijai pareigas. 1925 
— 1927 m. Lietuvos pasiuntinys 
Šveicarijai ir kartu nuolatinis Lie
tuvos delegatas prie Tautų Sąjun
gos. 

1927.V.22 atšauktas į centrą ir 
paskirtas URM-jos Teisių — ad
ministracijos ir Ekonominio depar
tamento direktorium, 1928 m.X.l — 
URM-jos gen. sekretorium (vice-
ministeriu). Pasitraukus iš pareigų 
Užsienio reikalų ministeriui prof. 
A. Voldemarui, 1929.XI.9 perėmė 
Užsienio reikalų ministeriją ir jai 
vadovavo ligi 1934.VI. 12. 

Gabus diplomatas 
Būdamas sumanus pareigūnas, 

vadovavo visai eilei Lietuvos dip
lomatinių delegacijų ir dalyvavo 
įvairiose derybose, jų tarpe nusi
ginklavimo konferencijoje Mask
voje, vedė ekonomines derybas su 
Čekoslovakija. Prahoje įsigijo pre
zidento Masaryko ir užsienio rei
kalų ministerio E. Benešo pasi
tikėjimą bei pagarbą, kas privedė 
prie labai gerų Lietuvos — Čekos
lovakijos santykių. 

Būdamas Lietuvos pasuntiniu 
Šveicarijai ir nuolatiniu delegatu 
prie Tautų Sąjungos, užmezgė glau
džius ryšius su eile pasaulio poli
tikų, aktyviai dalyvavo Tautų S-gos 
darbuose, įvairiose konferencijose, 
energingai gynė Lietuvos reikalus 
tautinių mažumų konferencijoje. 

Užsienio reikalų ministeris 
1929 — 1934 metų laikotarpis, ku

rio metu D. Zaunius buvo Užsienio 
reikalų, ministeris, diplomatiniu 
požiūriu buvo vaisingiausias Lietu
vai. Tuo metu Lietuva buvo Eu
ropos politinių įvykių centre ir D. 
Zauniui teko vesti nelengvas Vil
niaus ir Klaipėdos bylas, kitais žo
džiais, stoti prieš Lenkijos ir Vokie
tijos didžiųjų valstybių pretenzijas. 
Nykštukas turėjo išeiti prieš mil
žiną. 

Lenkijai, kaip žinome, pavyko 
smurto keliu pagrobti Vilniaus 
kraštą. 1923.III.15 ji išgavo jai pa
lankų Ambasadorių konferencijos 
nutarimą. Jai rūpėjo geruoju ar pik
tuoju priversti Lietuvą atsisakyti 
nuo savo teisių bei pretenzijų į Vil
nių. Reikalas atsidūrė Tautų Są
jungoje, iškilo Pilsudskio — Vol
demaro "mūšis". Lietuva buvo 
priversta derėtis su Lenkija Kara
liaučiuje. Tautų S-gos taryba nu
tarė Lenkijos reikalaujamo tran
zito per Lietuvos teritoriją reikalu 
atsiklausti Tarptautinio tribunolo 
Haagoje nuomonės. (Bus daugiau) 

PALIKAU MIELAI 
TĖVIŠKĘ 
Atsiminimai 

FELIKSAS P E M P E 

KEISTENYBIŲ KNYGA 
Paryžiuje išleista „Keistų rekordų kny

ga". Jos sudarytojai kelerius metus visa
me pasaulyje rinko juokingus, kartais 
absurdiškus, rekordus štai keli iš tos 
kolekcijos: 

Fakyras Komaras ant aštrių vinių kili 
mo išgulėjo 25 vai. 20 minučių. 

Ilgiausio ranka rašyto laiško puslapiai, 
surikuoti viena linija, uždengtų 1 km 120 
m. 

Vienas lažybų mėgėjas 1900 m iš Vie 
nos j Paryžių nuėjo ant rankų per 6 mė
nesius. 

jm 
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Merkinė rusų carinės okupacijos metu buvo-
nemažas prekybos centras, išaugęs keturių ke
lių sankryžoje, kur susikerta plentai iš Kauno j 
Gardiną ir iš Vilniaus į Suvalkus (Jonas Miški
nis, Manoji Dzūkija 53 p.). 

Merkinė man neužmirštama dar ir dėl to, 
kad Merkinės valsč., Rodukos k. yra gimusi ir 
augusi a.a. mano mamytė, kuri užaugusi emi
gravo j Jungtines Amerikos Valstybes ir, čia 
gyvendama, ištekėjo taip pat už dzūko a.a. 
Aleksandro Pempės, kilusio iš Jiezno m., Aly
taus apskr. 

Tik pradėjęs dirbti Merkinės pašte išmokė
jau vienam piliečiui atsiųstą iš Amerikos pašto 
perlaidą 200 lt. sumai. Tas pilietis, priėmęs pi
nigus iš manęs, juos patikrino, susidėjo į pini
ginę" piniginę įsidėjo į kišenę ir man sako: 
"Sakas man aic?" Na, pamaniau, velnių tau 
nesiseks tiek pinigų gavus. Ir aš. nežinodamas, 
ką jam atsakyti, tik galva linkterėjau, ir jis iš 
pašto išėjo. 

Tuomet aš laišk. Tėvelį ir klausiu: "Ką tas 
žmogus norėjo man pasakvti tuo savo klausi

mu "sakas man aic"? Laišk. Tėvelis (jis buvo 
dzūkas) gardžiai nusijuokė ir man sako: "Jis, 
gavęs pinigus, klausė ar galima jam eiti". Tik 
tuomet aš prisiminiau, kad ir mano mamytė 
kartais tokius žodžius vartodavo. Pagyvenęs 
Merkinėje kiek ilgiau prisiminiau ir naujai iš
mokau ir daugiau dzūkų tarmės žodžių. 

Vasaros metu šventadieniais su draugų kom
panija dažnai tekdavo nuvykti į Gelavinio eže
rą vėžių gaudyti. Ežeras yra netoli Merkinės 
prie pat Subartonių kaimo, prie profesoriaus 
Vinco Krėvės - Mickevičiaus tėviškės. Tekdavo 
dažnai sutikti ir pasikalbėti su profesoriaus tė
veliu Mickevičium, kuris tuomet tarnavo Mer
kinės girininkijoj miškų eiguliu. Rudens metu 
jis man dažnai atnešdavo skanių obuolių. At
nešęs sakydavo, kad. kai pareis jam laiškas nuo 
Vincuko, tai, girdi, jo kam kitam parnešti nea
tiduok, jis pats ateisiąs pasiimti. 

1928 m. pradžioje įstojau į Merkinės šaulių 
būrį. Būrio metiniame susirinkime buvau iš
rinktas vicepirmininku. Kitais metais buvau iš

rinktas būrio valdybos pirmininku. 1933 m. bu
vau paskirtas būrio vadu ir tas pareigas ėjau iki 
1936 m. rugsėjo 1 d., kol išvykau j kitą tarnybos 
vietą. 

1929 m. buvau pakviestas Merkinės savano
rių ugniagesių komandos viršininku. Tas parei
gas ėjau iki 1934 m. pabaigos. 

1929 gegužės pradžioj, pašto įstaigai jau e-
sant kitame, iš Zmudskio nuomojamam, name, 
susirgus mano žmonai, skubiai ją išvežiau į 
Kauną pas gydytoją specialistą. Visai nesus
pėjau pranešti apie savo išvykimą Pašto valdy
bai. Ir man tik iš namų išvykus j Merkinės paš-

_ tą atvažiavo Susisiekimo ministeris J. 

Variakojis. Atvykęs pirmiausia pasiteiravo, kur 
yra viršininkas. Likęs mano vietoj valdininkas 
Masaitis jam paaiškino, kad viršininkas šian
dien ryte išvežė savo sergančią žmoną pas 
gydytoją specialistą į Kauną. Po to jis apžiū
rėjo pašto patalpas, telegrafo - telefono medžia
gos ir siuntinių sandėlį, visus pašto įrengimus 
ir išvyko. Kitą dieną, man sugrįžus iš Kauno, 
tarnautojai visą tą man papasakojo. Na, ma
nau, dabar tai jau man bus baigta už tokį ma
no pasielgimą, nes gerai žinojau, kad be Pašto 
v-bos leidimo neturėjau teisės net ir trumpam 
laikui kur nors išvykti. 

Kelioms dienoms praėjus gaunu laišką iš 
Pašto v-bos. Jį drebančiomis rankomis atidaręs 
ir iš voko atsiųstą raštą išėmęs, skaitau: "Pašto 
valdyba prie šio atsiunčia susisiekimo minis
terio įsakymo nuorašą ir kartu Tamstai reiškia 
padėką už gerą pašto įstaigos tvarkymą". 

Atsiverčiu prikabintą susisiekimo ministerio 
raštą ir skaitau: Merkinės pašto viršininkui Fe
liksui Pempei už pavyzdingą įstaigos sutvarky
mą ir gerai atliekamą darbą reiškiu padėką". 
Perskaičius tą raštą mano baimė kaip dūmas iš
nyko. Džiaugiausi ir savo sieloje reiškiau padė
ką ministeriui už jo pavyzdingą pasielgimą, kad 
mano darbą įvertino ir mane nenubaudė už be 
leidimo iš pašto išvykimą į Kauną. Po šio atsi
tikimo pasižadėjau daugiau niekada be Pašto v-
bos leidimo iš pašto kur nors toliau neišvykti. Ir 
kol pašte tarnavau, šio savo pažado laikiausi. 

-

(Bus daugiau) 

http://1921.XI.10


DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. vasario mėti. 4 d. 

Vasario 16-toji ir m ŪSŲ auka 
Vasario 16 - mūsų Nepri- Į padėtimi, šiais metais JAV LB 

klausomybes šventė — jau čia išleis kasmet leidžiamą "Vioda-
pat. Tai džiaugsmo ir liūdesio j tions of Human Rights", dr. To-
šventė. Džiaugsmo, nes prieš 621 mo Remeikio veikalą apie lietu 
metus po ilgu nelaisvės metu 
Lietuva prisikėlė laisvam ir ne
priklausomam 'gyvenimui, liūde
sio, nes šiandien ji yra pavergta. 

Tos šventės metu mes vėl tu
rime ryžtis padėti savo pavergtai 
tautai išsilaisvinti ir dar karta 
prisikelti laisvam gyvenimui. Bet 
vien tik ryžto neužtenka. Kadan
gi mūšy sesėms ir broliams lie
tuviams ne tik rankos ir kojos 
supančiotos, bet net ir lūpos už
čiauptos, todėl mes, gyvendami 
laisvės krašte, turime veikti ir 
kalbėti jų vardu. Darbo daug, 
todėl vienas kitą ne stabdykime, 
bet raginkime ir vienas kitam pa
dėkime. Belskimės į •galingiau
sios pasaulyje valstybės Baltųjų 
rūmu duris, informuokime ir 
spauskime Valstybės departa
mentą, įtaigokime senatorius ir 
kongresmanus, kad jie remtu 
JAV Lietuviu Bendruomenės pa
stangomis įneštą rezoliuciją, ku
ri įpareigoja Ameriką Lietuvos 
atstovybėms išlaikyti kasmet skir 
ti po 250,000 dol., nes tos atsto
vybės yra tartum dalelė laisvos 
nepriklausomos Lietuvos. 

Stiprinkime politiniu kaliniu 
gelbėjimo akciją, kad mūsų did
vyriams Gajauskui, Petkui, Sadū-
naitei ir visiems kitiems vėl nu-
§vistu laisvės rytas, o kad sporti
ninkas Cesiūnas būtų sugrąžin
tas į Vakaru Vokietiją. 

Neleiskime pasauliui užmiršti 
priespaudoje gyvenančiu 45 pa-
baltiečiu Maskvai peticijos, rei
kalaujančios Lietuvai laisvės. M Ū 
SŲ laisvėje įgyvenančių pareiga 
jiems padėti 

Geriau laisvąjį pasaulį supa
žindinti su pavergtos Lietuvos 

viu tautinį ir religinį pasiprieši
nimą "Dissent in Lithuania", 
prof, dr. B. Kaslo dokumentinį 
veikalą prancūzu kalba "La 
Lithuanie a ia recherche de ia. 
Lrberte", prof. dr. R Siiibajorio 
ruošiamą kolektyvinį veikalą an
gly kalba Sovietu ^kdbmam 
kultūriniam genocidui Lietuvo
je nušviesti, bibliografo R. Keru-
lio veikalą — kartoteką apie so
vietu ištremtuosius į Sibirą, dok
toranto A Tamošiūno mokslinę 
studiją lietuviu ir žydų santy
kiams vokiečiu okupacijos me
tais išpyškinti ir k t 

Vien tik už šių knygų paruo
šimą ir išleidimą šiais metais 
Lietuviu Bendruomenė turės su
mokėti daugiau 'kaip 40,000 dol. 
O kur visos anksčiau minėtos 
pastangos Lietuvos atstovybėms 
padėti, politiniams kaliniams ir 
disidentams gelbėti, 45 pabaltie-
čiu peticijai garsinti. 

Mūsų broliai pavergtoje tėvy
nėje rizikuoja savo laisve ir gy
vybe, kovodami už Lietuvos lais
vę, todėl mes čia Amerikoje bent 
pinigine auka paremkime Lietu
viu Bendruomenės pastangas 
pavergtam broliui padėti. 

Savo aukas įteikite vietos JAV 
LB apylinkių valdyboms arba ju 
sudarytiems aukoms rinkti va
jaus komitetams. Paskirai gyve
nantieji, priklausantieji centri
nei apylinkei arba atostogaujan
tieji aukas prašomi siusti JAV 
LB krašto valdybos vicepirm. fi
nansų reikalams: Alfonsas Vėla-
vičlus, 11319 Ventura Drive, 
Warren, Midi. 48093. 

JAV LB kraSto valdyba 

TEISME 

Teisėjas klausia kaltinamąjį 
dėl korupcijos: 

— Tu gavai 20 dolerių, kad 
balsuotumei už respublikonus? 

— Taip, teisėjau! 
— Paskui gavai 20 dolerių, 

kad balsuotumei už demokra
tus? 

— Taip, ponas teisėjau! 
— O už ką balsavai? 
— Kaip už ką? — atsakė kal

tinamasis. 
— Aš balsavau pagal mano 

sąžinės balsą. jm. 

* 

2422 WEST MARQUETTE RD. 
CHICAGO, ILLINOIS «062» 

PHONE: 312 125-6897 
UJ&A. 

utimi mus / ^ U M M ! nnuiffl 
1979 gruodžio meti. įnašai. 

C L A S S I Fl ED G U I D E 

Santrumpa: atm. {a. — atminimo Jnašas. 
dės, reiškia |našų iš viso. 

Suma, parašyta po pavar-
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Garv lituanistinės mokyklos mokiniai atlieka "Kalėdų eglutės' 
Dešinėje programos vadovės: Linda Ruzgakė, seselė Janina 
Tavaraitė, 

programą. 
ir Kristina 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Hartford, Conn. 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 

Vasario 16-oji mūsų apylinkė
je bus minima Vasario d7 d. šia 
tvarka: Mišios Š>vč. Trejybės baž
nyčioje — 9 vai. Minėjimas įvyks 
— parapijos salėje, 3 v. p. p. 

Kalbėtojas pakviestas Algiman
tas Gureckas, JAV LB krašto 
valdybos įgaliotinis Washrngto-
no federalinėse įstaigose. Meni
nę dalį atliks "Berželio" šokėjai 
ir lituanistinės mokyklos moki
niai. Laiškus miesto merui G. 
Athanson, gub. Eli a Grasso, spau
dai ir k t parašys, dr. Jonas Zda
nys, LB apyl. vicepirmininkas. 

Hartfordo LB apylinkės žiniai: 
Vasario 16-tos minėjime aukos 

Lietuvos laisvės reikalams bus ren
kamos tiktai JAV LB krašto val
dybai. Kadangi vyksta nedarnus 
bendradarbiavimas su Altą ir Vii 
ku, tai apylinkės vaildyba savo 
posėdyje sausio 9 d. nutarė nebe-
priimti ir netarpinirukauti aukų 
rinkime šiom dviem organi
zacijom. Norint nepažeisti ir ne
sukliudyti Lietuvos laisvės reika
lu, valdyba įspėja Hartfordo apy 
linkės visuomenę, kurie aukas 
skirsite, Lietuvos išlaisvinimui, 
pagal savo apsisprendimą, Altai 
ar Vlrkui, prašome jas įteikti as
meniškai oatvs laiškais. 

Valdyba 

Worcester, Masą. 
TRUMPAI 

— Vasario 10 d. įvyks Worces-
terio Lietuvių organizacijų ta
rybos rengiamas Vasario 16-tos 
minėjimas. Taryba kviečia gau
siai dalyvauti. 

— Vasario 16 d. šeštadienį per 
lietuviu radijo programą iš sto
ties WICN, vadovaujamą E. Mei
laus, jr. nuo 4 — 6 vai. p. p. bus 
transliuojama speciali Vasario 
16-tai paminėti skirta programa. 
Tą pačią dieną 7 vai. vak. Lietu
viu Meno mėgėjų ratelio tradi
cinė užgavėniŲ vakarienė, pro
grama ir šokiai Maironio Parke. 

—Vasario 17 d Sv. Kazimiero 
parapijos vyry choras vadovau
jamas muz. Z. Snarskio, akompa
nuojant vargonininkei O. Keršy-
tei, giedos lietuviškas Sv. Mišias 
ir atliks programą Vasario 16-tos 
minėjime Athol, Mass.. Sv. Pran
ciškaus parapijoje, kurios klebo
nas yra kun. J. Steponaitis. 

— Kovo 2 d. Sv. Kazimiero 
parapijos pietus su programa 1 
vai. Maironio Parke Bus pami
nėta Sv. Kazimieras. 

—Kovo 9 d .Worcesterio apylin 
kės LB metinis susirinkimas 3 
vai. p. p. Maironio Parke. 

— Kovo 16 d. Lituanistinės mo
kyklos pietūs su programa 1 vai. 
Maironio Parke 

J. M. 
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75.00 
80.00 
90.00 

100.00 

5.00 Norkai t is , Pet ras ir Juzė, $105,000 Baniukaitienė, Dana , 
$5:00. 

10.00 Markel iūnas , Bronius, $210.00, Mockūnas, Simas, a tm. įn. 
$320.00. 

20.00 Dirda, L.A., M.D. , $320.00, Petrauskas, Jonas ir Aleksand
ra , $130.00, Vailokaitis, Pranas , atm. .įn. $20.00. 

25.00 Bogdanovičius, Stefan, a tm. įn. $200.00, Baniukaitis, Vy
t au ta s ir Nijolė, $125.00, Dulkis, Anelė, $155.00, Farmol, 
Sally, $25.00, Garbačiauskas, Anicetas ir Angelina, 
$125.00, Jankūnas, Kazimieras, Liucija ir Kastytis, 
$325.00, Jasinskienė, Pe t ronėlė , $225.00, Jonkus Petras , 
a t m . jn. $300.00, JAV LB Brockton'o. Apylinkė, $275.00, 
Macežinskas , M a m e r t a s , $150.00, Totoraitis, Juozas ir 
Alice, $40.00, T rumpauskas , Ričardas, Dr., a tm. įn., 
$150 .00 , Shalins, Mary t ė K., $325.00, Paliulis, Pet ras ir 
Elena, $250.00, Vaišnys, Juozas R. ir Elona M. $150.00. 

30.00 N a u m a n a s , Mikalojus ir O n a , $150.00, Vaičjurgis, Ar
vydas J., atm. įn., $590.00. 

35.00 Radvenis , Gregor ir Janina, $145.00. 
48.00 Liaudanskis , Kostas, Majoras, $500.00, Alkaitis, Antanas , 

$550.00 . 
50.00 Amer ican Lithuanian Club of Beverly Shores, $880.00, 

Bat isa-Str ikai tytė , Bronė ir Juozas, $150.00, Gimbutas , 
Jurgis , inž., $400.00, Jurkūnas , Laima ir Algis, $500.00, 
Kairaičiai, Antanas ir Eleonora, $50.00, Liet. Mote rų 
Klubas VVaterbury, C T . , $1,075.00, Normantas, Jonas, 
Austra l ia , ekonomistas , $1,050.00, Rekašius, Jurgis ir 
O n a , $350.00, Sakių Apskrities Klubas, $800.00, 
Sadauskas , Mykolas ir Rozalija, atm. įn. $600.00, Tender , 
Jū ra t ė -Norman ta i t ė ir Rein, Australia, Vilkas, Stasys, 
$150 .00 . 
Kover ienė , Marija, $100.00. 
Šepe tys , Povilas (miręs), Dr . ir Vanda, $1,462.37. 
Levanas, Vladas (miręs) ir Stasė, $300.00. 

100.00 Adomonis , Pet ras , a t m . įn. $225.00, Anonis, Vytautas ir 
D a n u t ė , $1,400.00, Ardaravičiūtė-Gustienė, Ona $200.00, 
Apton-Apanavičius , Albinas ir Birutė, $2,800.00, 
Bagdanskis , Alvydas J. $100.00, Casimir's Church kun. 
Rober t K. Balčys, $325.00, Balienė, Danutė , $100.00, 
Baras, Stasys ir Elena, $1,000.00, Barto, Eleonora, 
$100.00 , Baublys, Stasys , Dr . , atm. įn. $300.00, Bliud-
nikas, Egelbertas ir Vanda, $300.00, Bujauskas, Jonas, 
$200.00 , Dabrila, Matas , (miręs 1952), atm. įn. $100.00, 
Dagys , Pet ras , Kun. (m. 1977.XII.1) Evang. parapijos stei
gėjas, a tm. įn. $200.00, Dainys, Vladas, $100.00, Dau
noras , Juozas ir Jane, $625.00, Domanskis, Edward, J., 
M.D. , $200.00 , Dovydait is , Tomas, (miręs 1936), a tm. įnv 

$100.00, Dovydait ienė-Janušaitytė, Stasė, (mirusi 1951), 
atm. įn. , $100.00, Dovydai t is , Vincas, $100.00, Dovydai-
t ienė-Cesnai ty tė , O n a , buv. Dabrilienė, $100.00, 
Dovydait is , Vincas, Inž. $100.00, Dovydaitis, Juozas, Inž. 
$100.00, Dovydait is , Jonas, (miręs 1971), atm. įn. $100.00, 
Džiugai tė , Judita, $100.00, Gustaitis, Juozas, M.D. ir 
Irena, $600.00, Janušonis, Vytautas ir Palmira, $550.00, 
Jonaitis, Vytautas ir Romainė, $725.00, Juzelskis, Stasė, 
atm. įn., $200.00, Ivanauskaitės, Danielė ir Julė, $100.00, 
Kairait ienė, Magdalena , $100.00, Karaška, Nar imantas ir 
Ona , $200.00, Kasputis , Jonas ir Antanina, $200.00, 
Kasput is , Jonas, inž. $210.00, Katarskis, Vaclovas, Kun. 
$700.00, Kazlauskas, Algis K. ir Theresa, $100.00, Kilas, 
Marcelinas, a tm. įn. $100.00, Kručas, Bronius ir Anelė, 
$200.00, Kudirka, Magdalena, $300.00, Kučinskas, Kazys, 
$200.00, Kutai ty tė , Danu t ė , atm. įn., $200.00, Lekutis, 
P ranas ir Jonė, $475.00, Lembertas, Pranas, a tm . įn., 
$200.00, Leugoud, Edvvard, $4,024.26, JAV LB Baltimo-
rės Apylinkė, $420.00, Lietuvių Paštininkų Sąjunga, 
$200.00, Linkus, Kazys ir Mėta , $800.00, Litvinas, Vitolis, 
$300.00, Lukas, Juozas, $200.00, Lukas, Vincas ir Gelbert 
Juozapina, $100.00, Lukoševičius, Vincentas ir Magdalena, 
$300.00, Mačiuika, Benediktas, Gražina, Laura, Paulius ir 
Jonas, $300.00, Mandeikis, Feliksas, $100.00, Mandeikis, 
Marija, a tm. įn., $100.00, Mandeikis, Robertas, a tm. įn. 
$100.00, Matulevičius, Juozas, A., $100.00, Matuzas , K., 
$100.00, Mažeika, Vaclovas, inž. ir Vanda, $400.00, 
Monstavič ius , Algirdas, M.D. ir Barbara $700.00, Nainys, 
Bronis ir Elena, $200.00, Narbutas , Balys ir Genovaitė, 
$200.00, Naujokait is , Gediminas, $600.00, Parulis, 
Albinas (miręs) ir Izabelė, $200.00, Pavalkis, Victor, Kun. 
dr. $300.00 , Paovis, Jonas ir Verutė, $800.00, Putramen-
taitė, Oha-Stefanija (Herkulano duktė), Gaudušienė 
(1878—1955) ir jos vyras Gaudušas, Kajetonas-Raimun-
das (m. 1909), a tm. įn., $1,000.00, Putrius, Pet ras ir Jad
vyga, $200.00, Pesys, Aleksandra, $450.00, Račkauskas, 
Stanislovas, atm. įn., $300.00, Radvenis, Egidijus N. ir 
Vida, $300.00, Radvil, Andrius, $100.00, Raslavičius, 
Polius, Aleksandras , M.D., $700.00, Šatas, Aleksas ir 
Elzbieta, $200.00, Sauerveinas, Jurgis, Julius, a tm. įn. 
$100.00, Saulai t ienė, O n a , atm. įn., $100.00, Simaitis, 
Kazimieras, Kun. $400.00, Stulgaitienė-Lisauskaitė, 
Stanislava, $100.00, Tomkai, Vytautas ir Albina, $1,-
100.00, TreŠkaitė, Teresė, $100.00, TurOta, Pranas, 
$520.00, Varneliai , Edmundas ir Gražina, $100.00, 
Varnel is , Apol inaras ir Jadvyga, $400.00, Žilinskas, 
Aleksandras , atm. įn., $100.00 

(Tęsinys seks antradienį) v£ 

K E A L E S T A T E 

KOGI LAUKTI 
Puikiausio maro 22-jų metų bun-

galow. 2 miegami. Pušų sausas beis-
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. o ru šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 au to . garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke. — 
$52,500. 

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

Svarus 2jų aukštų maras. 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 i r paduoti savo telefoną 
bei pavardę, kada jums patogu namus 
apžiūrėti. 

Valdis Real Estate 
2625 West 71 si Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

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

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 405» Archer Ave. 
Chicago, 111. 60632, tel. $27-5669 

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

FRANK Z A P 0 L I S 
Tetef. GA 4-8654 
326Sy2 W. 85th Street 

HELP WANTED VYSA1 

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

Tel. — WA 5-8063 

MAKE AN 0FFER! 
Start now t o buiid for your family's 
future with th is 2 unit apt. bldg. in a 
convenient Marąuette Pk. locatioa 
Asking $65,000.00. 

JOYCE R E A L T O R S _ 349-8525 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iumi i imi i 
įvairių prekių pasirinkimas ne

brangiai iš mūsų sandelio. 
C0SM0S PARCELS EXPRESS 

2501 W. » S U Chicago, DL 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
Telef. — 125-2737 

Vytautas Valentinas 
imiHiii i i i i i i i i i i i i i i i i i iuii i t iUii i i iuiiuii iJ 

PR0DUCTI0N C0NTR0L 
ASSISTANT 

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

Zetiith Controls, Inc. 
830 W. 40th Street 

Gene Littig 247-6400 

ŠET U P MAN~ 
EKPEREENCED SET TJP MAN 

FOR 
SHEET METAL FABRICATION. 

Ability to read blue print. Near 
north location with top company 
m. its industry. Top salary, em-
ployee benefits and employee stock 
owxLeraiap plan. 

Call BHJ. C0NABD 
5 4 9 - 3 3 4 0 

iiiiiiiiuiiiiiiiiimiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Lietuviškas restoranas su narna ir 
visais moderniais įrengimais — 
Marąuette Parko centre. Lengvos 
pirkimo sąlygos. Labai geras biz
nis. Reta proga. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Taz 

Notary Public 

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

lllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

uiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiiiimiimimiiiiiiiiiii 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 
įiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiuuuiiiuuiMiiiiiiuu 

IIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 876-5996 

i i i i i imimmmii i i imiumii i i i i i i i iu i i i i i i i 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiuiiiiiiii 

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

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

SERAPINAS — 636-2960 
i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

HELP WANTED — MOTERYS 

C L E R K - T Y P I S T 
To $825.00 a month 
45 w.pjn. ąoalifies 

OPPOBTUN1TY PERSONNEL 
220 S. State S t Room 606 

Tel 427-7874 

llllllHIIIIIIIIIIIHIIIIIimilllllllimilllllUIII 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69tb St., tel. 776-1466 

i i imi imimimii i i i i i i i i i i i i iu i i iu i i i i i imi i 

W0S 
We'll he lp you rnake the right movė. 

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

nuomoti ar apdrausti savo nuosa
vybe Chicagoje ar bet kur Ameri
koje, prašome skambinti ar užeiti 
i mūsų ištaigą. Mes visuomet pasi
ruošė jums patarnauti 

Mes priklausome MLS ir turime 
komputerį. 

Viri 500-tai namų pasirinkimui 

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Putoki Road 

Tel. — 767-0600 
indepenaently ovvned and operated. 

V A L O M E 
KHJMTJS JR BALDUS 

Plauname h- vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

BUBNYS — TeL B E 7-5168 

RECEPTIONIST 
Loop law firm is seeking a recep-

tionist. Mušt speak fluent German & 
Englisb. Typing reąuired. Wili 
irain capabte person to poskion of 
legal secretary. Salary open. 

Call — 346-3555 
Ask for Mr. Schuller 

t i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iu i 
M. A. Š I M K U S 
O C O M E TAX SERVICE 

NOTARY P U B I i C 
4259 So. Maplewood, teL 254*7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBfiS PRAŠYMAI ir 

kitokie b l a n k a i 
imii i ini iHiinmiimii i i i imii i imii i i i imii 
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Rašydami testamentas, neužmirškime Lietuvių Fondo, {ra-
Sytene J testamentą numatytą sumą: "Limuaaian Founda-
tkm. a non-far-proflt, taz eaempt, rfflnote Oarpcratkm, 2422 
W. Marąuette Road, Chicago, IDinots 6M2T 

Visi statykime lietuvių Fondą, kad jis pasiektų 2 milijonus ir kasmet 
galėtų skirti lietuvybei daugiau kaip 156 rūkstančiu doleris. 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

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

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

mrmmMmtttifflHiiiitfniimiiiiuiiiniiii 
Skaityk kr kitam pasiūlyk 

Ką tik ifiėjo is spaudos XIV 
ami. austrų poeto SCHONDO-
CHO vizi jinė poema. 

Lietuvos karaliaus 
krikštas, 

kur aprašytas ano meto stebuk
las Prūsuose. Vertė A. Tyruolis, 
iliustravo D. Stončiūtė, išleido 
M. Morkūnas, 32 psL, kaina 
$1.50. Gaunama "Drauge". 
uitiiiiiiiuiiiiiiniiiiimiiiiiuiimiiniiiiui 

ftSsJSJšJ 

Apsimoka skelbtis dien DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie

tuviu dienraštis gi skelbimų ka»-

nrm vm viaietns prieinamos 

i imii i i i i i i i i imii iui i i i iHii iHtmmiii i t imi 
JURGIS JANKUS 

Anapus Rytojaus 
Romanas 

296 pus i . Iileido ATEITIS 1978. 
Spaudė " D R A U G O " spaustuv*. Ap
lankas a u t o r i a u s . Kaina su persiun
timu $7.73. 

UI. g y v 
mokesčių. 

L A D l E S 
FULL TIME PAY 

PART TIME WORK 
SHOWING NEW FASHIONS 

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

CLERK - TYPIST 
Lor.g esctablished «cpanding steam-
ship line has openlngr for bri^ht, 
ambitioua, hard -working clerk typist. 
Mušt be wil!ing to use dictaphone 
machine. Ezellent opportunity for 
r igh t perscm (advancement) salary 
orpen. For intervlew 

Gali: RAY WATSON 346-8360 
• n Eąu&l Opportunltr Employer M/T 

GIRL FRIDAY 
For office in Schfller Park. Mušt 
know German. Call 

671-2825 
to schedule appointment. 

t S I G Y K I T Ę D A B A R 

IHIIIIIIIIIIIIIinilllllllllllllllllHIIIHlIflMI 
Tai paiki dovana — bet karia 

proga! 

Popular Lithuanian 
R E C l P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
LAIDA 

Suredagavo 
Juozapina DaoSvardleae 

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

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

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

DRAUGAS, Knyga Skyrkne 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, minois 69829 

Kaina su persiuntimu $475 

prideda 5% valstijos 

niinok gyventojai pridekite dar 
20 centų mokesčiams. 
«MiHiiiMiiiiiutiimtiiiiHmnii! 

Biznieriams apsimoka skelbtis 
lillUHlllIHlillIlllIUtinillliilIHIinnil' dienraSty^ "Drauge". 



SIMAS KUDIRKA PRANCŪZIJOS REVIZIJOJ 
Sausio 21 — 24 dienomis Pa- 'vo ipakviestas i Radio Liberty. Jo 

ryžiuje lankėsi Simas Kudirka. Į kalbą l iet imams tėvynėje pra-
Kelionės tkslas —dalyvauti vie- j vedė kun. J. Petrošius. Svečias 
noje prancūzų televizijos enaisi-! papasakojo apie savo dalyvavi-
joje. mą prancūzu .televizijoje, pokal-

Sausio 22 buvo rodomas a m J ' b į 9 U : " S 0 " " k o r e s P o n " 
.rikiečiu filmas apie S. Kudirką. 
Po filmo buvo debatai apie lais
va žmonių keliavimą. Debatuose 
su Simu dalyvavo A. Goldbergas, 
amerikiečiu delegacijos pirmi
ninkas Belgrado konferencijoje, 
M. Eidelman, Latjvijos žydas, iš 
S. S. emigravęs Izraslin, E. Lo-
•zanski, ,prof. Rochesteryje, JAV 
(žmona, likusi Sov. Sąjungoje, jau 
keleri metai laukia leidimo vykti 
pas šapo vyrą), L. Kozlov su žmo-

dentu ir pareiškė savo nuomonę 
apie Sovietu smurto išdavas pas
kutiniu įvykiu raidoje (Afganis
tanas, Sacharovas, olimpijada 
Maskvoje). 

Simo Kudirkos pagerbimui Pr. 
LB valdyba suruošė vaišes Lie
tuviu Kataliku misijoje. Pary
žiaus lietuviams buvo graži pro-

POPIEUAUS VIZITAI 

Popiežius Jonas Paulius II-sis 
aplankė anglų kolegiją Romoje, 
mininčią savo įsisteigimo ketu
rių šimtų metų sukaktį. Kole
gijos koplyčioje Šventasis Tė
vas aukojo Mišias. Kalbėdamas 
Mišių metu, popiežius ypatin-

Nesvarbu, kad jis nelietuvis. Ne- j • • * . P™ixnin* . t u < * ***** 
... ~ ' i ^ u . ^ « auklėtinius, kurie septymokkta-

j jame amžiuje gyvybės auka pa-
Į liudijo savo ištikimybę Kristui 
i r jo Bažnyčiai. Viskas šiuose 

' namuose mum iki šiai dienai 

! namas. Ką darysi! Naujieji rusu 
žingsniai, ptlečiantieji savo impe
riją Azijoje, gal atidarys akis ir 
tiems, kurie klydo. Tad kantriai 
tęskim kovą. Kiekvienas atstovą li
k im Lietuvą. Junkimės. Labai 
svarbu, kad jungtumėms su vi
sų tautybių atstovais, kurie šian-j 
dien yra po Kremliaus letena j 

svarbu, kad jis ukrainietis, žydas, 
latvis, estas, gruzinas ar net ru
sas, bet doras rusas. Junkimės su 
jais. Tik vieningi — kaip suspaus 
ta kumštis — mes būsim pajė
gūs. Moralinė jėga mes nugalė-
sim smurtą, terorą, priespaudą. 
Ir aš tai tikiu, giliai tikiu! Gal 

na, buvę Bolchoj teatro baleto j dJenis), į vaišes atvyko, .palygin-
šokėjai, dabar gyveną JAV, J. Po- i ri> gausus būrelis tautiečių ir sve 
peren, prancūzų socialistu par- clxi'- Pf- 'LB tarybos pin 

ga susipažinti su tauriu Lietuvos i nesulauksiu to prakeikto rusų 
sūnumi, jį pagerbti ir jį išgirsti.; imperijos bastijono žuvimo, bet 
Nors buvo darbo diena (vidur- Į būkit tikri — tas bastijonas braš

ka. Negali būti jokios kalbos apie 
olimpijada Maskvoje. 

tjįos atstovas ir viena pabėgėlė 
studentė čekė. (Prancūzų komu 
nistų partijos ir Sov 
ambasados Paryžiuje atstovai at
sisakė dalyvauti debatuose). 
Emisija tęsėsi nuo 8:40 iki 11:30 
vaL vak. 

R. Bač-
kis su žmona. LB valdybos na
riai P. Klimas, A. Mončys ir kun. 

Sąjungos! J- Petrošius, Sorbonos profesorius 
J. Matore, dr. E. Aleksandravi
čienė iš Mulhouse ir kiti. Atsa
kydamas į kun. J. Petrošiaus svei 

Ačiū jums už dėmesį. Nenu-
siminkim! Aukštyn galvas! Die
vui laiminant, mes laimėsim!" 

Tos pačios dienos vakare (sau
sio 23) S. Kudirkai priėmimą 
suruošė prof. J. Baltrušaitis. Si-

primena tuos tikėjimo kanki
nius, pažymėjo popiežius, kvies
damas dabartinius kolegijos auk 
lėtinius garbingoje kolegijos is
torijoje pasisemti jėgų ir ryž
to visą gyvenimą būti ištiki
mais savo pašaukimui, pavyz
dingai liudijant šiuolakiniam 
žmonėm Kristaus tikėjimą. Po 
Mišių popiežius atskirai pasi-

ge pavakarieniavo. 
Popiežius atskirose audienci

jose priėmė trijų svarbių Ita
lijos katalikų organizacijų na
rius: Italų Katalikų Juristų są
jungos 30-ojo tautinio kongre
so, Italų Katalikų Mokytojų są
jungos 12-ojo tautinio kongre
so ir Italijos Moterų Centro 18 
tautinio kongreso dalyvius. Šių 
audiencijų metu popiežius pasa
kė ir atitinkamas kalbas. 

DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. vasario mėn. 4 d. 

15 Metų Mirties 
Sukaktis 

w 

MALDININKŲ 

Maldininkų minia nesutilpo! 
milžiniškoje Šv. Pe t ro baziliko-: 
je. Dėl to bendroji Šventojo 
Tėvo audiencija vyko dviejose 
vietose. Su italų grupės Jonas 
Paulius II susitiko bazilikoje. 
Tuo tarpu įvairių kitų pasau
lio tautų maldininkai popiežiaus 
laukė audiencijų salėje. Jonas 

MINIOS 1 Stanislovas Rastenis 

Kudirka kreipėsi į visus j mą Kudirką kelionėje lydėjo žmo-

Šia proga LB valdyba buvo pa
ruošusi ir vienur kitur išsiunti
nėjus! informacines medžiagos 
apie Lietuvą ir S. Kudirką. Atsi
liepė milijoninio tiražo dienraštis 
"France — Soir", kurio korespon
dentas J. J. Jonas atvyko pasikal
bėti su Kudirka. Pokalbis su Simo 
nuotrauka tilpo dienraščio ryti
nėje laidoje dar prieš emisiją 
(sausio 22). 

Sekančią dieną S. Kudirka bu-

LIETUVIAI 
FLORIDOJE 

Palm Beach, Fla. 
PAMINĖJO 70-JĮ GIMTADIENĮ 

Sausio 26 d. savo gražioje rezi
dencijoje LB Pakn Beach apy
linkės pirm. Zigmas Strazdas 
šven ta savo 70-jį* gimtadienį . 

Šiai retai gyvenimo sukakčiai 
atžymėti jo žmona Marta suruo
šė ištaigingas vaišes, į kurias su
kvietė šioje apylinkėje ir iš toliau 
gyvenančius jų šeimos bičiulius 
ir pažįstamus. Jų tarpe buvo 
du sukaktuvininko XV-ją Karo 
mokyklos laidą baigę mokslo 
draugai. 

Šio ilgo gyvenimo kelio proga, 
kurį būtų galima palyginti su 
70,000 mylių žygiu per šią pla
netą, sveikino: Br. Aušrotas su J. 
Jakubausku ir A. Pilipavičienė, įtei 
kę sukaktuvininkui ir jo žmonai 
dovanas jų 'bičiulių ir draugų 
vardu; Povilas Mikšys LB apy
linkės nariu vardu; Ringailė Z o 
tovienė sveikino Lietuvos Dukte-
tu d-jos vardu ir įteikė savo as
menišką dovaną. Valerijonas Bal 
čiūnas, vienas iš artimiausių su
kaktuvininko bičiulių nuo pat 
pirmosios į JAV atvykimo dienos, 
.prisiminė kartu su juo praleistas 
pirmas dienas lietuviškose organi 
zacijose, o Vladas 2ibas sveikino 
visų baigusių XV-ją Karo mo
kyklos laidą karininkų vardu. 

Po sveikinimų Z. Strazdas 
nuoširdžiai visiems dėkojo už su
teiktą jam garbę šios gyvenimo 
sukakties proga, o žmona už ma
lonią staigmeną ir gražią dova
ną. 

M. ir Z. Strazdų sūnus Volde
maras nuotaikingai vadovavo sa
vo tėvelio iškilmingam priėmi
mui. Džiugu pabrėžti, kad jau
nasis Strazdas dar vis gražiai kal
ba lietuiv-iškai. Ir tai vis lietuviš
kų šeštadieninių mokyklų pase 
tos sėklos vaisius. 

Sia proga buvo prisiminta pla
ti ir šakota Z. Strazdo visuome
ninė veikla, ypač Lietuviu Bend
ruomenėje: jis yra buvęs 8-sios ir 
9-sios tarybos narys, ilgus metus 
Hartfordo apygardos vicepirmi
ninkas ir, tik presikėlęs į Floridą, 
tuoj 'buvo išrinktas Palm Beach 
Counry apylinkės pirmininku. 

Jis taip pat dalyvauja ir ame
rikiečių organizacijose. 

Sukaktuvininkui linkime ir to
liau nepavargti visuomeninio 
gyvenimo darbuose. 

a. b. 

kinimą, 
pobūvio dalyvius jautriu žodžiu. 

"Nepasimedkim, mielieji! Dė
kui Dievui, esam laisvi... Niekas 
mūsų neareštuoja, niekas 
mums nesako: "Nutilkit, depor
tuosimi" Vakarai — laisvės sim
bolis! Labai gaila, kad tas lais-

kalbėjo su anglų kolegijos auk- į P a u l i u s n kalbėjo apie vyro ir 
lėtiniais, su kuriais, vėliau, drau 

na Genė. Abu mieli svečiai su Pa 
ryžiumi atsisveikino sausio 24 d. 
išvykdami Vokietijon aplankyti 
savo dukrą. 

Simo Kudirkos apsilankymas 
Paryžiuje buvo reikšmingas: pa
matėm asmeniškai ar televizijoj j 

vės simbolis daug kur neįvertin-', drąsų mūsų tautos vyrą, išgir

dom jo viltingą žodį, o 
nams prancūzų jis akivaizdžiai 
priminė Sovietų smurtą Lietuvai 
ir gal ne vienam atvėrė akis. 

J. P. 

moters santuokos neišardomu-, 
mą. 

PERKELS MIRTININKUS 

Apie 20 mirti nuteistų kali
nių iš Stateville kalėjimo nutar
ta perkelti į Menard pataisos 
namus netoli Chester, 111. 

A. t A. Agr, VYTAUTUI AGLINSKUI mirus, 
jo brolius — dr. KCSTŪTĮ ir teis. ALGIRDĄ su 
šeimomis nuoširdžiai užjaučiame. 

Albina Prunskiene ir sūnus Jonas 
Teresė ir Algis Kazlauskai 
Maryte ir Martynas Coleman 

A. f A . M A R Y P E T K U S 
Gyvena Bridgeview, Illinois. 
Anksčiau gyv. Chicagoje, Marąuette Parko apyl. 
Mirė vasario 1 d., 1980, 8:45 vai ryto, sulaukus 92 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Margaret, žentas Pijus 

Mitkus, sūnus Joseph, marti Violet, 2 anūkai Joseph ir Bruce Petkus, 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a. Joseph ir motina a. a. George. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje; 2533 West 

71 Street 
Laidotuvės įvyks antradienį vasario 5 d. iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėta | Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Duktė, sūnus, marti, žentas ir anūkai. 
I Aid, direktorius Donaid A. Petkus. Tel. 476-2345 

Amerikietė Penny Pullen, Illinois atstovų rūmų narė, uoli pavergtųjų gy
nėja, Kalėdų laikotarpy savo raštinės, 122 Main St., Park Ridge, lange buvo 
išstačiusi eglutę su lietuviškais ornamentais, su vaizdu šeimos už spygliuo
tų vielų ir plakatu apie ryžtą ginti komunistų pavergtuosius. Nuotrauką 
"Draugui" parūpino latvis T. Zierinš, 

WCEV (1450 AM RADIJO SKALE) SIOLO iUMS 
PASIKLAUSYTI SEKANČIŲ LIET. RADIJO LAIDŲ 

M U Z I K I N I S K A L E I D O S K O P A S -
pirmacL-penktacL 7:05-8:00 vai. vak. 

Vasario 4 d. Operos scenoje Amerikos lietuvaite Poryna Stoska 
Vasario 5 d. Mūsų pirmoji muzikologė - J. Čiurlionytės 

80 metų jubiliejus 
Vasario 6 d. Mflsų Jurbarkas 
Vasario 7 d. čftagos jaunųjų menininkų koncertas 
Vasario 8 d. Estradinis koncertas: Kluono dainai 

L I E T U V I Ų BALSAS (talk show) 
sekmad, 8:05-10:00 vai. vak. 

WCEV, 5356 West Beimant, Chicago, IL 60641 
telefonas: 282-8787 

A. t A. Agr. VYTAUTUI AGLINSKUI mirus, 
jo brolius: Dr. KCSTŪTĮ ir teis. ALGIRDE pussese
rę ALDONĄ JAMDUUENĘ bei jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Rimantas Oriausius su šeima 
Genovaite Orlauskiene 

Tucson, Arizona. 

A . f A, DR. K A Z I U I A L M I N U I 
staiga mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmo
ną LIUDĄ ir sūnus HENRĮ bei KAZĮ su šeimo-
momis. 

Elena ir Kazys Majauskai 

TEATRINIO VARGO KELIAIS N 

Juozas Kaributą* 
Memuarai. 50 metų teatrinio darbo sukakčiai paminėti, 

192 pusi. Spaudė Saleziečių spaustuvė Romoje 1977 m. Kie
tais viršeliais. Kaina su persiuntimu $10.30 Užsakymus 
siųsti — 

DRAUGAS, 4543 W. 6Srd St , Chioago. m, 00828. 

\ * 
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Krit ikų y p a č g e r a i į v e r t i n t a i | 
n a u j a i r o m a n a i | 

JURGIO J A N K A U S I 

ANAPUS RYTOJAUS I 
i Galima įsigyti pai platintojui, "Drauge" | 
I arba užsisakyti "Ateitie*" leidykloj, į 
| 17689 Mdvrhi Dr„ SouthfleU, Mich. 48075 Į 
| Kaina — $9.75 tu persiuntimu | 
l«niiitiii!iiiminHiiHmHSjinmimwmmiiiiittiHmium!imiimmniiiii!Į;;MtHi<?' 

Jau suėjo 15 metų, kai Dievas priglaudė pas save 1965 m. 
vasario 5 d. mūsų mylimą vyrą, tėvą ir senelį. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes savo brangiojo niekados ne
pamiršime. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ra
mybę. 

Šv. Mišios už jo sielą bus aukojamos Šv. Kristinos baž
nyčioje ir kituose vienuolynuose. 

Žmona ir šeima nuoširdžiai prašo gimines, draugus ir pa
žįstamus prisiminti a. a. Stanislovą savo maldose. 

Nuliūdę: Žmona. Uršulė ir šeima 

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 - 0 4 4 0 ir LA 3 - 9 8 5 2 

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

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL H O M E 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 47e>-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-t>672 
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

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

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

JURGIS F. 
3319 SO. LITI ANICA AVE. 

RUDMIN 
Tel. YArds 7-1138-30 

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

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 50tb Ave., CKTRO. ILL. Tel. OLympic 2-1003 

» i 



DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. vasario mėn. 4 d. 

X Bronius Vaskaitis, nuolati
nis "Draugo" bendradarbis ia 
Philadelphijos. šiuo metu lan
kosi Havajuose, iš kur redak
cijai atsiuntė nuoširdžius svei
kinimus. Havajuose nori aplan
kyti visas didesnes salas ir pa
ilsėti 

X PLIS valdyba ir Chicagos 
LJS skyrius ruošia susipažini
mo vakarą-šokius susipažinti su 
Urugvajaus taut. šok. grupe 
"Ąžuolynu" ir Argentinos vok. 
vienetu "Žibutės" — penktadie
nį, vasario 22 d. Pradžia 7:30 
v. v., veiks baras, gros Neo-
Lituanų orkestras. Visi kvie
čiami. 

X Lietuviu Dailės institutas, 
vasario 16 d., nepriklausomybės 
šventės proga, ruošia dailės kū-

X Marijona bendradarbiu 
Chicagos apskrities susirinki
mas įvyks šį trečiadienį, vasario 
6 d., 1 vai. p. p. Marijonų vie
nuolyno svetainėje prie "Drau
go". Svarbu visiems bendradar
biams dalyvauti, bus aptariami 
seimo reikalai. 

y Sun. dr. Juozas Vaškas, 
MIC, žurnalo "Laivo" redakto
rius, išvyko į Bayonne, N. J., 
pavaduoti lietuvių par. kleboną. 
Čia vasario 4 d. jis mini savo 
70 metų amžiaus sukaktį. Kun. 
J. Vaškas, gimęs New Jersey, 
savo gyvenime yra ėjęs vienuo-

IŠ AR TI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

Marąuette Parko Lietuvių namų savininkų valdyba. Iš kairės (sėdi): A. Patackas — ižd., J. Bacevičius — pirm. 
J. Skeivys — vicepirm., St. Patiaba — II vicepirm., A. A. KateSenė — sekr.; (stovi): Edv. Šumanas — koresp. 

rinių parodą, kuri vyks Čiurlio- j angų kalba, M. Stakėnas — pareng. kom., O. Ankienė — ligonių kuik., J. Ramanauskienė — patikėtinė, St. Luka-
nio galerijoje — Jaunimo cent- Į ševičius — fin. sekr., M. Simokaitis — patikėtinis, A. Gudauskas — pat. ir P. Martinaitis — iždin. pagelto, 
re, Chicagoje. Parodos atidary- j — — — — ^ _ ^ _ — — ^ — — _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ — - _ — _ — _ » — _ — _ - — — — -
mas, vasario 22 d. 7 v. v. Paro-! 

— JAV LB krašto valdybos 
pirm. Vytautas Kulkos sausio 
19 d. buvo Chicagoje ir PLB 
būstinėje tarėsi su PLB valdy
bos pirm. Vytautu Kamantų, 
vykdomuoju vicepirm. Vaclovu 
Kleiza, sekr. Antanu Juodvalkiu 
ir sekr. Daina Kojelyte. Pasi
tarime kurį laiką dalyvavo ir 
Kultūros tarybos pirm. Ingri-

I da Bublienė. Sutarta PLB, Ka
nados LB ir LB krašto valdy
bų bei tų pačių kraštų Jauni
mo sąjungų pasitarimą šaukti 
1980 m. kovo 12 d 2 vai. po 
pietų Detroite, Dievo Apvaiz
dos parapijos Kultūros centre. 

— Aušra Mačtalaitytė - Zerr, 
JAV LB krašto valdybos vice
pirm. politiniams reikalams, 
sausio 10 d. dalyvavo respubli-

lynų vyresniojo, vyriausiojo ] da tęsis iki kovo 2 d. 
vienuolijos vadovo asistento, se
minarijos rektoriaus ir profe-

X Vlado Vijeildo paruoštos 
knygos "Lietuvos istorijos vaiz-

soriaus, "Draugo" ir "Laivo"jdai" sutiktuvės įvyks vasario 
redaktoriaus pareigas. Mėgi-jio d. Kultūros židinyje Brook-
miausias jo darbas — vesti pa- į lyne. Apie knygą kalbės Pau-
rapijose misijas ir susitelkimo i liūs Jurkus. Į sutiktuves vyks 
dienas. Jas jis po kelis kartus j iš Chicagos ir pats knygos au-
yra vedęs beveik visose lietu-1 torius. 
vių parapijose JAV ir Kana-Į x Jurgis Stankūnas, anks-
doje, taip pat ir Europos lietu- [ čiau gyvenęs Chicagoje, dabar I ™į J J 
vių susibūrimuose. Linkėtina ir | Harberte, Mich., didelis lietu 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
VASARIO 16 GIMNAZIJOS 

KOMITETO VEIKLA 
| ruošiamoms loterijoms, kontak-
I tavo tėvus, norinčius leisti sa-
j vo vaikus į lietuvišką gimnazi-

Chicagoje veikia Vasario 16 ją ir t. t. Veiklos rezultatai 
gimnazijai remti komitetas, ku- labai gražūs: parūpintos kelios 
ris rūpinasi vienintelės laisva- stipendijos čia ir Pietų Ameri-
me pasaulyje lietuviškos gim
nazijos likimu. Susirinkimas 

š. m. sausio 27 d. Jau-
į nimo centre, Chicagoje. Daly-

tohau tęsti spaudos darbą ir-viškos knygos mylėtojas, b u v o | v a v 0 a p i e 30 asmenų, dar te-
pamokslus, nes tai jam Dievo į Chicagą atvykęs ir lankė sa- besidominčių lietuvių šviesos S, 
duotas talentas. vo bičiulius. Užsukęs į "Drau-i d i n i o l i k i m u ^ susirinko bu-

X Dr. Leonas Kriaučeiranas! **"' domėJosi spaudos darbais, j v ę mokiniai, mokytojai, tėvai, 
pakviestas kalbėti Vasario 16 k a l b ė J o s i s u redaktoriais ir nu-! r ė mėjai ir daugelis kitų. 
minėjime Montrealyje, Kanado-! s lP i r k o

v ** didesnę sumą naujų | Susirinkimą atidarė veiklioji 
je, kun. Adolfas Stasys — Ro- U e t u v i š k u knygų, i pirmininkė Ona Zailskienė ir 
chestery, N. Y., kun. J. Pruns- j x B r o n i u s Zakarka, detroi- Į š i a m susirinkimui vadovauti pa
kis — Kenoshoje, Wis. Pirmie- t i š k l s ' Parėmė mūsų spaudos j - ^ ^ d r v g ^ sekretoriau
ji kalbės vasario 17 d, k u n . | d a r b u s 1 2 d o l e r i u a u k a - D ė k ° -1 ti Paulėną (pranešėjai šykšti 

3 a m e - ! paskelbti vardus, klausinėti kar-
x Marija Alkevičienė, a. a. t a i s n e r a n o r o ) . 

Vinco žmona, Grand Rapids, p a g e rb t i mirusieji gimnazi-
pasikalbėjimą lietuviškais klau-JMich., pratęsė prenumeratą ir j o s „ 5 , ^ * mokytojai (I-sis 
simais per radijo valandėlę, va-; atsiuntė Garbės prenumeratos <jįrekt dr A. Palaitis Pr. Sek-
dovaujamą Len Petrulio, per; mokestį. Nuoširdžiai dėkojame. m okas A Orvydas ir k t ) 
VVOPAstotL banga 1490 KJLZ, j x Juozas Juška, Warren, sekretorius Paulėnas paskai-

Prunskis — vasario 10 d. 

X Algirdas Marchertas duos 

kos mokiniams. Iš užjūrio kra
štų yra 18 mokinių ir du mo
kytojai. Gimnazija dabar turi 
62 mokinius ir apie 20 mokyto
jų, iš kurių 8 etatiniai. Dešimt 
mokinių nekalba lietuviškai ir 
gimnazijos vadovybei sudaro 
papildomų rūpesčių. 

Po IV PLJ kongreso pasili
kusioms 4 lietuvaitėms (iš Bra
zilijos) komitetas kartu su PLB 
švietimo vadovu kun. A Saulai
čių rūpinasi lėšomis ne tik už 
mokslą ir pragyvenimą, bet ir 
smulkioms išlaidoms. 

Baigus t ikrai išsamų ir pla
čios apimties pranešimą, pirm. 
O. Zailskienė padėkojo visiems 
komiteto nariams, mecenatams 
ir rėmėjams už sutartiną dar
bą ir paskaitė direktoriaus laiš-

berniukų bendrabučio vedėjas 
Algis Stankus-Saulaitis painfor
mavo, kad jis bandęs su tėvais 
užmegzti ryšį, bet į jo praneši
mą tik viena šeima teatsiliepu
si. 

Į naująjį komitetą išrinkti: 
Elena Razmienė (buv. vice
pirm.), Algė Šležienė (buv. 
protok. sekr.), Donatas Biels-
kus (buv. k-to narys), Ambro-
zaitienė ir D. Žilevičienė (turi 
vaikus gimn.), L Rekašiūtė ir 
R. Musonytė (buv. mokinės), D. 
Kviklytė (buv. mokytoja) ir V. 
Zalatorius. 

Komitetas praėjusiais metais 
stipendijoms ir paramai per
siuntė 3,533 dol. (1978 — 2,741 
dol.). Per 5 veiklos metus per 
11,000 dol. 

KANADOJE 
_ Kun. Stasiui Kalbiai, SJ, 

gyvenančiam ir dirbančiam Mon-
trealy, bet nuolat lankančiam 
visas lietuvių kolonijas, kurios 
neturi lietuvio kunigo, buvo pa
daryta gana sunki operacija, po 
kurios jis dar gydosi ligoninėje. 
Šių metų sausio 14 d jis atšven
tė savo amžiaus 70 metų sukak
tį. Linkėjimai greitai pasveikti 
ir vėl lankyti lietuvių kolonijas 
ir vasaros stovyklas. 

— Vilniaus universiteto 400 
metę sukaktis buvo paminėta 
sausio 13 i , ir Toronto skauti
ninkų Ramovės sueigoje. Vaiz
dų ir detalų pašnekesį pravedė 
dr. arch. A Kulpavičius, ilius
travimą skaidrėmis ir muzika 
paruošė N. Kulpavičienė, "Mo
ters" redaktorė. Jie taip pat 

konų prezidentinio kandidato j 1979 m. lapkričio 4 d., skaitė 
George Bush Pennsylvani jos j plačią paskaitą ir pateikė ba-
centrinės rinkiminės būstinės | roko muzikos — skaidrių pynę 
atidarymo iškilmėse Philadel- Vilniaus universiteto minėjime 
phijoje. Besisvečiuodama Auš
ra Zerr susipažino ir lietuviams 
rūpimus klausimus pristatė 
kongr. George A. Goodling, 
Bush rinkiminės kampanijos 
Pennsylvanijoje pirmininkui. 
Goodling pažadėjo atsižvelgti į 
lietuvių interesus G. Bush plat
formoje ir pasisakymuose. 

nazijos vadovybė turėtų rasti 
laiko ir būdą palaikyti glaudes
nius ryšius su mokinių tėvais. 

Onai ir Pranui Zailskams lin
kime sustiprėti ir toliau jung
tis į lietuvišką veiklą. (aj) 

LIETUVIŲ MENAS 
MIESTO CENTRE 

Etninės kultūros išlaikymo 
taryba, kurios pirmininkas Chi-

Buvusį komitetą sudarė: pirm. į cagoje yra St. Balzekas, suruo-
O. Zailskienė, vicepirm E. Raz-

Įmienė ir dr. V. Šaulys, sekr 
1 A. Šležienė ir Pr. Zailskas, ižd 

šį penktadienį, vasario 8 d., 10: Mich., aukojo 10 dolerių. Ma- tt n e t 1 9 7 7 m e t u susirinkimo j ką apie dabartinę gimnazijos 
vai. vak 

X R. Spalio romanas "šir
dis iš granito" gaunamas "Drau 
ge". Kaina 10 dol. Tai šešta
sis romanas iš vienos kartos 
istorijos ciklo. Autorius ciklo 

Marija Stankuvienė Saulaitytė, 
meninę programą atliks sol. D. 
Stankaitytė. 

X Mary Danginąs iš Hazel 
Crest, UI., parašė laišką "The 
Chicago Catholic" laikraščiui, 
prisimindama Pabaltijo tautas 
— Lietuvą, Estiją ir Latviją, 
kurios kenčia priespaudą ir lau
kia pagalbos savo kovoje už 
laisvę ir žmogaus teises. Laiš
kas išspausdintas vasario 1 d. 
laidoje. 

CHICAGOS ŽINIOS 
GERINA KELIA 

Valdžios kontroliuojamo Am 
trak geležinkelio direktorių ta 
ryba Washingtone nusprendė 
skirti dar 11.8 mil. dol. patobu 
linti geležinkelio liniją tarp Chi
cagos ir Indianapolio. šį nuo
tolį bus galima nuvažiuoti per 
45/2 vai. 

IŠDAVfc KRAUJAS 

NUPIRKO MOKYKLĄ 

St. Paul aukštesniosios mo
kyklos rūmus, esančius 59 gat-

kietijos valdžia, kiekvienais me
tais skirdama iki pusės mili
jono DM subsidiją. Be šios pa
ramos gimnazija neišsilaikytų. 

Iliustracijai paskaitė poros 
mokinių laiškus: vieną angliš
kai, rašytą savo močiutei ir pa
sižadantį po metų parašyti lie
tuviškai, o kitą — labai gražiai 
parašytą lietuviškai. 

Po šio pranešimo susirinkimo 
pirm. dr. V. Šaulys padėkojo 
Onai ir Pranui Zailskams už 
tokį nuoširdų pranešimą ir ilga
metį darbą. Apgailestavo, kad 
dėl sveikatos juodu pasitraukia 

loniai dėkojame. ; protokolo ištraukas, kur gim-1 padėti, 
x Dr. Justinas Dėdinas, Elm-' nazijos direktorius V. Natkevi- Į Vasario 16 gimnaziją remia j 

hurst. UI., dažnai paremia sa- < &u s darė pranešimą apie gim- Lietuvių Fondas ir Balfas, ku-' 
vo dienraštį. I r dabar gavome | nazijos padėtį, nesiskiriančią ir Į ris kiekvieną mėnesį duoda po 
jo atsiųstą 10 dol. auką. Ačiū . ' n u o ^ u dienų. Protokolas vaiz- Į 300 dol. duonos fondui. Didžiau-

x Constance Yodelis, Home- ^ ^ P a r a šy t a s> i r susirinkusie- sią paramą teikia Vakarų Vo-
pabaigai dar mano išleisti vie-įwood. BL, prie prenumeratos j i j a u t ė s t l y g b ū t u i š W a u s e BF 
ną romaną "Auksinio šaulely- mokesčio pridėjo 10 dol. auką Vą d i r e k t o r i a u s pranešimą, 
džio gundymai", kuriame at-1 Dėkojame. ! b s a m u *""*"** m e t u v e i k -
skleis, kas ištiko tuos visus jo i _ _ l o s l i r i , n i""«L paruoštą pir. O. 
romanų veikėjus. X A u k ū P° " d o L atsiuntė: Zaiiskienės, perskaitė komiteto 

Petras Vingelis, Omaha, sekretorius Pranas Zailskas. 
X Cicero LB apylinkės ruo-' St. Rydeiienė, Cleveland. Į Komitetas rinko aukas, ieško-

šiamas Vasario 16-sios minė-! Labai ačiū. Į jo mecenatų, surado dovanas 
jimas bus vasario 17 d. tuoj po . -
sumos. Paskaitą skaitys prof. Į 

Pr. Sekmokas (miręs), paren
gimų vadovė Ir. Sekmokienė ir 
nariai — K. Avižienis, D. Biels-
kus, V. Kleiza ir A. Vasonienė. 

Pirmininkaujantis dr. V. Šau
lys įvertino Onos ir Prano Za-
ilskų pasišventimą Vasario 16 
gimnazijos propagavimui ir iš-
laikymui, Elena Razmienė pa
dėkos ženklan įteikė dovaną. 

Pasitraukiant tikrai nuošir
diems ir nepailstamiems Vasa
rio 16 gimnazijos darbuotojams 
ir propaguotojams — Onai ir 
Pranui Zailskams, pajusime 
spragą, kurią, tikimasi, stengsis 
užpildyti naujasis komitetas. 

Zailskų vadovaujamas komi
tetas pradėjo naują darbo ba
rą, sėkmingai verbuodamas gim 

šė Chicagos miesto bibliotekos 
centriniuose rūmuose, Randolph 
ir Michigan Ave., įvairių tauty- cjių namuose nuo balandžio 30 

Montrealyje. 

VOKIETIJOJE 
— Dieburge įvyko lietuvių 

katalikų kunigų pasitarimas. Iš 
10 lietuvių sielovadoje dirban
čiųjų pasitarimuose dalyvavo 8. 
Vadovavo Sielovados direkto
rius kun. dr. Konstantinas Gul
binas OFM Cap. Pirmoj eilėj 
buvo nusistatytas priešvelyki-
nio susikaupimo planas. Ir šie
met jis bus pradėtas Vokietijos 
šiaurėje — Bremene kovo 1 d , 
o baigsis balandžio 6 d. Mem-
mingene. Bus aplankytos ga
limai visos didesnės lietuvių 
grupės, jas lankys pats Sielova
dos direktorius. Tik poroje vie
tovių tai atliks kiti kunigai. To
liau buvo svarstyti lietuvių su
važiavimo 1980 m. reikalai. Ga
lutinai sutarta jį šaukti Die
burge Maizo vyskupijos rekolek-

bių vestuvinių drabužių parodą j d. iki gegužės 4 d Vienam as-
ir vestuvinių papročių demons- j meniui į dieną kainuos DM 25. 
travimą. Tautybių pasirodymus' Praktiškuosius paruošia.muo-

' sius darbus ir toliau vykdo 
Stuttgarto lietuvių kapelionas 

koordinuoja Cynthia Fiekling. 
Lietuvių skyrius įrengtas 

veiklių moterų, kaip Aldonos 
Veselkienės, Marijos Krauchu-
nienės, Paulinos Vaitaitienės ir 
Vandos Stankienės. Jaunosios 
drabužius yra išaudusi A Vesel-
kienė, o jaunojo išausti A. Ta
mošaitienės. Visi lietuvių eks
ponatai rankų darbo. Lankyto
jai pareiškia, kad lietuvių sky
rius pirmauja. 

Vasario 17 d. 3 v. p. p. toje 
parodoje bus lietuvių diena. Bi
bliotekos teatro patalpose "Gran 
dies" šokėjai, vadovaujami E. 
Smieliauskienės, pašoks keletą 

nazijai mokinius, ne vien tik 1 vestuvinių šokių, pademonstruo 
rinkdamas pinigus, ši akcija tu- j darni lietuvių vestuvinius papro 
retų būti tęsiama ir toliau. Gim- Į čius. J. Pr . 

. iš komiteto. Donatui Bielskui , , __ , 
* ve ir Narragansett, Chicagos p a s i ū l h l S ) Qna Zailskienė vie- • $ 
• • pietvakariuose, nupirko versli-1 

ninkas R. Delko. Rūmuose 

X Cicero jūrų šaulių kuopos 
"Klaipėdos" išleista knyga, su
redaguota kun. J. Prunskio, 
"Lietuva bolševikų okupacijoje" 
numatoma kuopos lėšomis iš
leisti anglų kalba. Kuopos vi
sur t nis surinkimas įvyks ko- m oketi alimentus 
vo 9 d. Cicero Šv. Antano par. 
mokyklos salėje tuoj po lietu
viškų pamaldų. Bus renkama 
nauja valdyba ir aptariami kuo
pos reikalai. Kuopos šauliams 
dalyvavimas būtinas. 

įrengs medicinos centrą su 28 
kabinetais ir raštinėmis. Mo
kykla prieš pustrečių metų bu
vo uždaryta. 

PABRANGO 15% Padarius kraujo analizes, Chi
cagos teismas nusprendė, kad 
L Payne, 31 m., yra tėvas 4 i 1979 raetais pabrango 15% — 
m. sūnaus, kurio motina, 30 m., į daugiau negu apskritai JAV-se, 
buvo iškėlusi bylą prieš Payne, j kur pabrangimas pasiekė 13.3%. 

~ ia, kad jis pradėtų Didžioji pabrangimo priežastis 
—energijos kainų kilimas. 

2UVAUTOJAMS 
Chicagos apylinkės miškelių 

SPORTO PARODA 

x Prel. Jonas Kučingis, šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
Los Angeles, Calif., pratęsda
mas prenumeratą atsiuntė 12 
dol auka Labai s.čiū. 

> NAMAMS PIRKTI PA-
sNKOr/)S duodamoe mažais mė-
Tęsiniais imokėjimais ir priei-
"arnais nuošimčiais 

Mutua; Federal Savings. 2212 
WeH Cermak Road — Telef 
M 1T-4' 

Sporto ir atostogų paroda bus 
vasario 15-24 d. International 
Amphitheatre patalpose, Chica
goje. Lankytojai turės progą 
stebėti įvairią programą. 

ningai paskelbta komiteto gar 
bes pirmininke. 

Buvusi mokinė Snieguolė Za-
latoriūtė papasakojo įspūdžius 
iš praleistų mokslo dienų Vasa
rio 16 gimnazijoje. Ji džiaugė
si, kad turėjusi progos pabūti 
bent metus liet. gimnazijoje, 

pragyvenimo kaina Chicagoje j k u r subrendusi ir susidrausmi-
nusi, įgijusi savarankiškumą ir 
pamačiusi daugiau pasaulio. 

Buv. mokytoja Danguolė 
Kviklytė pažymėjo, kad važiuo
jantieji į gimnaziją apsirūpintų 
vadovėliais ir knygomis. 

Pora motinų, turinčių vaikus 
Vasario 16 gimnaziioj. nusi

kirsti 12 colių skersmens. Žu
vauti leidžiama nuo saulėtekio 
iki saulėleidžio. Galima pagaut 
ešerių ir kitų žuvų. 

"SENI KARIAI" 

Virginijos universiteto dra
mos profesorius M. Jonės para-

v. p. p. Mokslo ir pramonės 1 šė dramą "Old Soldiers", kurią 
muziejuje, Chicagoje, teatro sa-; dabar stato Performance Com-

ezeruose leidžiama prasikirstus j skundė nepakankamu ryšių sa 
ledą žuvauti. Eketė leidžiama j vadovybe. Gimnazijos vadovy-

ATOMO PASLAPTYS 
Trys specialistai, atvykę iš 

Ulinois universiteto Northwest-
ern univ. ir Argonne laboratori
jos, vasario 23 d. nuo 2 iki 4 

lėje aiškins apie atominės ra
diacijos poveikį, atominių reak-

bė neatsako į laiškus ir netei
kia jokių informacijų apie ten 
besimokančius vaikus. Tenka 
pasikliauti gaunamais iš vaikų 
laiškais ir jų teikiama informa
cija. 

Susirinkimą tiesiog nustebi
no tokia gimnazijos vadovybės 
praktika ir buvo priimtas pa
siūlymas, kad tėvai būtų bent 

munity teatras Chicagos šiau- j du kartus meduose painformuo-
rije. Tai pirmojo pasaulinio ti apie vaikų mokslo pažangą 

torių saugumą, atominių atlie- \ karo veteranų ir jų šeimų dra-, bei elgesį. 

Tina Brary tė . La Grange, UI., demonstruoja lie^-viSlois rūbus Tautinių gru
pių vestuves parodanti paroda *Wedings' Gv.> .agos ~;r»?fe. bibliotekos cer,-
L-e, 7S E. "VAsiu-seton. wfe -:gi i-ovo I d "-^ -va' •-->5 - t au t inu Z~JV\U 

(ak.) kų slėpimą. Įma, turinti nemažai jumoro. '<įs Vasario 16 r m n a s : ^ 

kun. Kazimieras Senkus. Aptar
ta pagrindin: suvažiavimo te
ma, ir numatyti paskaitininkai. 

DIDŽ. BRITANIJOJ 
— Londono lietuvių parapi

jos klubo valdybos posėdyje Jo
nas Babilius, kuris šiam klubui 
pirmininkavo nuo jo įsisteigimo, 
pasitraukė iš pareigų, nes iš
vyksta gyventi į Australiją. Jo 
vieton klubo vadlyba išrinko 
Juozą Semetą pirmininku iki se
kančio metinio susirinkimo. Juo
zas Šemeta yra ankstesniosios 
išeivijos atstovas, jau gimęs 
Londone. Jis dalyvauja lietu
viškoje veikloje nuo jaunystės. 
P. Mašalaitis išrinktas revizijos 
komisijon vietoje Juozo Seme-
tos. 

iiiiriiinnttifiiifiinmiiniiniiimiMiniiiTfi 

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-

iimutiniMiuiiiiiiimiiimiiMimiiiiiira 
•v a B 

Advokatas JONAS GIBA1T1S 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. — 776-8700 
Chicago, Ulinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d 

miminuHiiiimiuiiiiiimiiiiraiiitiiimiif 
Advokatas 

C1NTARAS P. 6EKNAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. • . 
šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 arba 776-5163 

3649 W. 63 Street 
Chicago, m. 60629 
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