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IZRAELIS A TMETE 
J. T. REIKALĄ VIMĄ 

Nesiruošia sustabdyti sodybų steigimo 
Jeruzalė. —Izraelio parlamen- dėl prezidento Carterio politikos 

tas vieningai atmetė Jungtiniu 
Tautų reikalavimą, kad Izraelis 
panaikintu savo piliečiu sodybas 
arabu žemėse. Premjeras Begi
nąs pasakė, kad Izraelis turi pil
ną teisę kurtis istorinėse žydu 
žemėse —Judėjoje ir Samarijoje. 
Jungtiniu Tautu (reikalavimas pa
naikinti žydu kaimus ir vienkie
mius yra ,ybarbariskas", pasakė 
premjeras. 

Izraelis pareiškė oficialų pro
testą Prancūzijai, nes jos preziden
tas pasisakė už palestiniečių lais
vo apsisprendimo teises. Jau ži
noma, kad beveik visos Europos 
Rinkos valstybės pritaria prancū
zų pažiūrai ir galima laukti Pa
lestinos Laisvinimo organizacijos 
pripažinimo. Neseniai PLO poli
tinio depratamento direktorius 
Farouk Kaddoumi lankėsi Pažy-
žiuje ir Briuselyje. Didžiausias 
palestiniečių draugas Europoje 
esąs Ispanijos premjeras Mario 
Suarez, kurio nuomonės klauso 
net ir Vakarų Vokietijos kancle
ris Sohmidtas. 

Komentatoriai mano, kad Sau
gumo Tarybos nutarimas pa
smerkti žydu sodybų steigimą oku
puotose teritorijose lal>ai suvieni
jo Izraelio parlamento narius. 
Net ir tie nuosaikūs darbiečiai, 
kurie anksčiau kritikavo Begrno 
politiką, ją parėmė parlamento 
debatuose. Didelį Izraelio pasipik
tinimą sukėlė rezoliucijos reikala
vimas panaikinti žydų gyvenvie
tes rytinėje Jeruzalėje. Net ir Be-

/gino opozicija laikosi nuomonės, 
kad visa Jeruzalė yra žydų sosti
nė, kuri niekad daugiau nebus 

lalmta. 
Amerikos žydai vis nerimauja 

Izraelio atžvilgiu. Nors jam iki 
šiol nieko nebuvo galima prikiš
ti, JAV balsavimas Jungtinėse 
Tautose sukėlė įtarimą, kad Ame
rika keičia savo politiką. Šiuo me
tu prezidentui dar rūpi rinkimai, 
todėl jis atšaukė balsavimą, sa
kydamas, jog Amerika turėjo nuo 
balsavimo susilaikyti, tačiau, kas 
bus, kai Carteris rinkimus laimės 
ir liks prezidentu dar vienai ka
dencijai. Nebebi jodamas žydų bal
sų praradimo, jis gali visiškai nu
eiti arabų pusėn 

Daug nerimo žydams sukelia 
Amerikos didelė karinė parama 
Egiptui, kuris gaus 40 modernių 
F-16 karo lėktuvų ir 250 tankų 
M-60. JAV vyriausybė vėliau pa
žadėjo Egiptui dar geresnių F-15 
naikintuvų. Prezidentas Sadatas 
pasirašė su Izraeliu sutartį, ta
čiau kas bus, jei jis bus nuvers
tas, jei Egipto priešaky atsistos 
Izraelio priešas, klausia izraeli
tai. Amerikoje treniruojami 16 
egiptiečių 'lakūnų. Egiptas jau tu
ri 22 F-4 naikintuvus ir daug 
šarvuočių. 

JAV vyriausybė aiškina Izrae
liui, kad Egiptas turi fcūti stip
rus, nes jam nuolat grasina kai
myninė Libija, apginkluota So
vietų Sąjungos. Egiptui gali tekti 
ginti kitas arabų šalis, kaip Šiau
rinį Jemeną, kuriam gresia ko
munistinis Pietų Jemenas. 

Ramindamas žydus preziden
tas Carteris nurodė, kad nuo jo 
išrinkimo dienos Izraelis gavo iš 
Amerikos 10 bil. dol. paramos. 
Į šią sumą neįeina speciali 3 bil. 
dol. suma, duota po taikos su
tarties su Egiptu. 

Popiežius susirgo 
Roma. — Popiežius Jonas 

Paulius II-sis nutraukė audien
cijas. Gydytojas patarė jam 
pagulėti, nes jis susirgo gripu. 
Tikimasi, kad pirmadienį jis ga
lės grįžti į savo pareigas. 

Spauda iš Vatikano praneša, 
kad popiežius šiais metais nu
mato aplankyti Brazilija ir Fi
lipinus. Jo laukia ir Afrikos 
katalikai. 

Mirė a. a. kunigas 
A. Novodzelskis 

Ok. Lietuva, — Iš okupuotos 
Lietuvos gauta žinia, kad va
sario 20 d. Plungėje mirė a, a. 
kunigas Albertas Novodzelskis, 
Plungės altarista. 

Velionis buvo gimęs 1892 m. 
Kunigu įšventintas 1917 m. 
Anksčiau jis yra buvęs Telšių 
vyskupijoje įvairiose parapijo
se klebonu, bet pastaruoju me
tu jau nepajėgė eiti pareigų ir 
buvo tik pensininkas. Palaido
tas vasario 23 d. Plungės ka
pinėse. 

Taigi jau penktas šiemet ok. 
Lietuvoje miręs kunigas. 

Ugnegesiai 
užbaigė streiką 

Chicago. — Ugniagesių strei 

K0DEL RUSAI PLEČIA 
SAVO IMPERIJA? 

Įgimta baime — ruso būdo bruožas 
New Yorkas. — Amerikiečiai, kė alergija svetimiesiems, iš jos 

TRUMPAI IŠ VISUR 
— Derybos tarp Kolumbijos 

vyriausybės atstovų ir teroris
tų, kurie okupavo Domininkonų 
ambasadą Bogotoje ir paėmė 
įkaitais 16 diplomatų, nutrūko 
nedavusios sprendimo. 

— Bomba sužalojo Sovietų 
Sąjungos konsulatą Vakarų Ber 
lyne. Žmonių aukų nebuvo, ta
čiau viduje sprogusi bomba su
griovė kelias sienas, išdaužė 
langus. Policija gavo žinią, kad 
sprogimą įvykdė slapta afga
nų organizacija, 

— Jugoslavijos prezidento 
Tito sveikata nesikeičia. Pasku
tinis gydytojų pareiškimas sa
ko, kad paciento padėtis nusi
stovėjo, intensyvus gydymas tę
siamas toliau. 

Afganistano sukilėliams pavyto pagrobti iš sovietų šarvuotą karĖię mašiną, 
kurių sovietai vis daugiau priveža. Kai kurie apžvalgininkai tvirtina, jog 
Maskva turės atvežti apie 400,000 kareivių afganams nugalėti. Tik piataus 
masto genocidas išspręs Afganistano problemą sovietams palankia prasme. 

po sovietų invazijos Afganistane 
spėlioja, nesuprasdami, kodėl 
Kremliaus vadai sumanė šitokį 
žygį, kada Afganistane nėra nei 
žemės turtų: naftos, aukso ar ki
tų metalų, nėra nei aukštos pra
monės, nei žemės ūkio. New 
York Times laikraštyje sovie
tų invaziją bando paaiškinti Ele
na Klepikova ir Vladimir Solo-
voyov, lektoriai Kolumbijos 
univ. rusų institute. Jie sako,kad 
imperializmas yra rusų tautos 
tradicinis, pagrindinis būdo bruo
žas. Rusijoje geografija užima is
torijos, politikos ar ideologijos 
vietą. Visi didieji rusų rašytojai 
praėjusiame šimtmetyje buvo im 
perialistai: Dostojevskis, Gogolis 
ir Puškinas, parašęs karinę poe
mą apie 1831 metų sukilimo nu
malšinimą Lenkijoje. Dostojevs
kis svajojo apie Konstantinopolio 
užėmimą. 

Autoriai aiškina, kad šis pasi-
n-esimas į imperializmą Mo ne 
iš agresyvumo, bet iš baimės. Ru
sijos istorijoje įvairios invazijos 

kyla ir rusų antisemitizmas. 
Šiandien, rašo Klepikova ir So-

lovyovas, ta rusų baimė turi spe
cifinę formą ir naują vardą - Ki
nija. Tauta atsimena istoriją ir 
300 metų mongolų okupaciją. B 
to pavojaus nujautimo atsirado 
Rusijos agresyvumas prieš Kiniją, 
prieš jos galimus sąjungininkus, 
prieš šalis,turinčias bendrą sieną. 
Autoriai mano, kad Afganistanas 
yra pirma šalis, kuri nukentėjo 
nuo tos rusų Kinijos baimės. 

Prie viso to reikia pridėti Ru
sijos baimę tų žmonių, kuriuos ji 
pavergė. Tai koriko savo aukos 
baimė, šeimininko savo vergų 
baimė. Tuoj po Čekoslovakijos o-
kupavimo Maskvoje buvo kalba
ma apie baisų Brežnevo sapną. 
Jis sapnavęs, kad Raudonojoj 
aikštėj sėdi čekas ir valgo žydiš
kus "macus", naudodamas kinų 
"chopsticks'*. 

kas, užtrukęs 23 dienas, baigia-1 suvaidino didelį vaidmenį. Per be 

Bijo komunizmo 
nešamo atsilikimo 

Kinijoje pastebimas nusivylimas leninizmu 
Kabulas. — Afganistano žmonių Į lio pramonės kraštų, 

pas"priešinimas sovietų okupaci-l Apie skirtumą tarp komunisti-
jai ir Kabule pastatytam režimui j nių ir kapitalistinių kraštų kal
vis auga. Tarp pasipriešinimo\ bėjo žinomas sovietų disidentas 

— Prezidentas Carteris no
minavo Julian Nava ambasado
rium Meksikoje. Jis kilęs iš I 
Meksikos. Nava buvo Kalifor
nijos universiteto profesorius, 
rektoriaus padėjėjas. 

— Prezidento patarėjas Zbig-
niew Brzezinski, atsakydamas 
ir reporterio klausimą, pareiškė, 
kad jis patenkintas savo parei
gose ir nenorėtų perimti vals
tybės sekretoriaus Cyrus Vance 
pareigų. 

motyvų dažnai minima musul
monų religija. Tikintieji afganai 
bijo ateistinio komunizmo. Mini
mas afganų nacionalizmas, jų 
tradicinė laisvės ir nepriklauso-
mybė. meilė. Vienas sukMėlių va
das Pešavare, Pakistane, pasakė 
užsienio spaudai: "Mes sumušė-' 
me Azijos mongolus su Džingis 
Chanu, sumušėme Aleksandrą 
Didįjį su jo armija, sudarėme 
stiprų smūgį Britanijos imperijai, 
mes sutvarkysime ir rusus". 

Kai kurie afganai, ypač inte
ligentų tarpe, nurodo dar vieną 
svarbų pasipriešinimo motyvą. 

j Jie sako, kad komunizmo pa-
Į vergti žmonės, paprastai, pa-

_ Sovietų Sąjungos Mokslų | s m e r k t i a m ž i n a m n e t u r t u i D 
Akademijos suvažiavimas p a « - " a f g a n u i s i t i k i n e > k a d m a r k s i z . 
baigė be akademiko Sacharovo.- m a s _ i e n i n i z m a s atgyveno sa-
Akademijos atstovas Jevgeny 
Tabakajev, paklaustas, ar aka
demija nepašalino Andrejaus 
Sacharovo, atsakė: "Ne, šis 

— Vasario mėnesį Amerikos j klausimas visai nebuvo kilęs". 
vartotojų prekių kainos vėl pa
kilo 1.5 nuoš. Infliacijos laukia
ma ir ateinančiuose mėnesiuose, 
nes kyla prekių urmo kainos. 
Statistiko biuro pranešimu, be
darbių skaičius sumažėjo iki 6.0. 

— Britanijos karo vado, lor
do Mountbatteno paliktas tes
tamentas parodė, kad jis pali
ko 4.2 mil. dol. Jis žuvo pernai 
nuo airių teroristų išsprogdin
tos jo jachtoje bombos. 

— Britanijoje įvyko karo ve-

— Egipto užsienio reikalų mi-
nisteris Butros Ghali, klausia
mas, kaip jis žiūri į Amerikos 
balsavimą prieš Izraeuo sody
bas ir po dviejų dienų savo bal
so atšaukimą, pasakė, kad tai 
rinkiminių metų vidaus politi
ka. Svarbiausia, kad Saugumo 
Taryba tą, prieš Izraelio sody
bas nukreiptą, rezoliuciją iš vi
so priėmė. 

— Kinija pasiūlė Vietnamui 
atgaivinti derybas dėl abiejų 

vo misiją. įdomu, kad ši idėja 
pasiekia Afganistaną per komu
nistinę Kiniją, kurios vadai pra
dėjo pamažu sukti nuo griežto 
Mao Tse Tungo nustatyto revo
liucinio kelio. Kinijoje esąs dide 

Vladimiras Bukovskis, dalyvavęs 
Amerikos Enterprise instituto su
ruoštose svarstybose. Paklaus
tas, ką apie marksizmą mano so 
vietų liaudis, Bukovskis atsakė: 
"Aš buvau labai nustebintas, 
nes per dvejus su puče metų Va
karuose aš susitikau daugiau 
marksistų ir komunistų, negu 
jų mačiau Sovietų Sąjungoje 
per visus savo 35 metus". Jis pa
aiškino, kad tikrų komunistų 
Sovietų Sąjungoje jau nebėra. 
Tie, kurie įstoja partijon, daro 
tai, siekdami pakėlimų, geres
nių progų iškilti, pasakė Bu
kovskis. 

Kalbant apie nuotaikas Kini
joje, iš kur jos pasiekia ir švieses
nius afganus, reikia priminti 
Šanchajaus laikraštyje pradėtą 
laisvesnį skaitytojų pasisakymą, 
laiškus redakcijai. Viename laiš
ke jaunas kinas rašo: "Kai kurie 
asmenys mano, kad leninizmas 
nieko nepasiekia. Jie nebetiki į 
leninizmą. Mes ilgai šūkavome 

mas. Praėjusį penktadienį ug
niagesiai iki ryto posėdžiavo ir 
nutarė priimti miesto siūlymus. 
Pastebima, kad priimti tie pa
tys pasiūlymai, įteikti ugniage
siams vasario 7 d. 

Susitarimas laikomas miesto 
merės Jane Byrne laimėjimu. 
Streikuotojai negaus aigų už 
praleistas dienas, bet dar pra
ras vienos dienos atlyginimus, 
o batalionų vadai — keturių die
nų algą. Į derybas buvo įsijun
gęs juodasis pastorius Jesse 
Jackson. Sakoma, kad juodi 
ugniagesiai, kurių yra apie 400, 
buvo nutarę grįžti į darbą, o tai 
privertė ir kitus nutraukti strei
ką. 

Karmalas skelbia 
mobilizacija 

Kabulą. — Afganistano pre
zidentas Babrakas Karmalas 
paskelbė mobilizaciją. Visi af
ganai, sulaukę 21 m. amžiaus, 
šaukiami karinėn tarnybon. Tuo 
būdu manoma sustiprinti ka
riuomenę, kuri neteko daugiau 
pusės kareivių, perėjusių į su
kilėlių pusę. 

Salvadoro valdžia 
pereme bankus 

^ San Salvadoras. — Salvado-
veik 300 metų Rusija nese mon- - a ^ | f e pa8kelbusi žemės 
golų - totorių )ungą. fcmtmetisj * pavojaus padėtį, 
po šimtmečio mongolai sve- ^ ™ ė ko^tucmes^garantijas, 
dai, lenkai, lietuviai, p,* ' l u ž d r a u d ė ^ M ^ U S , įvedė 

1 spaudos cenzūrą. Bijoma de
šiniųjų grupių sukilimo. 

Šalia dvarų likvidavimo, vy-

ir vokiečiai įsibraudavo į Rusiją į uždraudė 
ir degindavo jos sostinę. Sio tauti
nio pažeminimo atsiminimai li
ko rusų charakteryje ir pasireiš-

Graikai remontuos 
sovietų laivus 

Atėnai. — Graikijos laivų įmo
nė su laivų statybos įrengimais 
Syros saloje susitarė su sovietų 
„Sudoimport" agentūra pataisyti 
septynis sovietų laivus. Remonto 
darbai kainuos 5 mil. dol. Du 
sovietų laivai yra karo laivyno 
Viduržemio jūroje tiekimo laivai. 

Pripažįstama, kad NATO vado
vybė ir JAV vyriausybė darė 
Graikijai spaudimą, kad šios su
tarties nepasirašytų, tačiau grai
kai nurodė, kad protestai - be 
pagrindo, nes „biznis yra biznis". 

riausybė nacionalizavo valsty
bės bankus, palikdama priva
tiems savininkams tik 49 nuoš. 
bankų akcijų. 

Žemės reforma pirmiausia pa
lies didžiausias "haciendas", BU 
daugiau kaip 1,250 akrų žemės, 
kurios sudaro apie 15 nuoš. vi
so krašto dirbamos žemės. Vė
liau bus konfiskuojami ir ma
žesni dvarai, nuo 250 akrų. Vy
riausybė laukia, kad po žemės 
reformos gyventojams maisto 
nereikės importuoti iš užsienio, 
nes didieji dvarai daugiausia 
augindavo kavą, medvilnę ir 
cukrų. 

Radikalai nenori 
atiduoti įkaini 

Teheranas. — Šeštadienį 9 vaL 
ryto Irano Revoliucinė taryba 

— Sovietų Sąjunga paleido 
iš kalėjimo amerikietį Paul 
Brawer, kuris 1976 m. rugpiū- j £ į į " ^ ^ ^ 1 perimti ame-
¥ * _ ftW J t u . . . A ^ t i ^ r t . i ^ n et I r o l o t i . _ . _ _ • 

rikiečius įkaitus iš radikalų stu-čio 27 d. buvo nuteistas kalėti 
Korespondentai praneša, kad Į ̂  naTkotikų-heroino įvežimą į 

lis nusivylimas komunizmu ir jo apie leninizmą, tačiau mūsų ša-
varžtais. Daug kinų, išgyvenę . lis vis varginga, mūsų liaudis kie-
komunizmą, kuris žadėjo žemėje! tai gyvena, gyvenimo lygis vis 
rojų, per 30 metų pamatė, kad j žemas. Kai kurios ne socialistinės 
jie toli atsilikę nuo brolių Tai- šalys gyvena daug geriau. Tas 

visi keliai iš Sovietų Sąjungos 
tiesiog užkimšti milžiniško so
vietų karinio transporto. Mano
ma, kad Maskva ruošiasi dide
lei pavasario ofenzyvai, kuri 
bandys sutriuškinti afganų pa
sipriešinimą. 

— Rytų Berlyno teismas nu
teisė vakarų vokietį už šnipinė
jimą 15 metų kalėjimo. Tai jau 
penktas vakarietis nuteistas 
šiais metais. 

Sovietų Sąjungą. Kiti du ame-

teranų suvažiavimas, dalyvavo j valstybių santykių šių metų ga-
110 buvusių karių iš Britanijos, j le. Derybas siūloma tęsti Ha-
Australijos, Kanados, Prancū-1 nojuje. 
zijos, Lenkijos. Juos visus ri
ša tai, kad karo metu jie visi 
buvo laikomi Vokietijos Colditz 
pilies belaisvių stovykloje. 

— Amerikoje per 6 savaites 
gripu mirė 3,800 amerikiečių. 

— Iš aktyvios tarnybos išim
tas JAV karo laivyno povande
ninis laivas "Nautilus". Jis bu
vo pirmas Amerikos laivas, va
romas branduoline energija. 
Laivas kainavo 55 mil. dol. 

vane, kur gyvenimo lygis, darbo 
našumas per tą patį laiką tiek pa
žengė pirmyn, kad Kinijai nebė
ra vilties kada nors pasivyti tai
vaniečių gerovę 

Toks pats skirtumas matomas 
ir kitose padalintose tautose. Pie
tų Korėjos gyvenimo lygis žymiai 
aukštesnis už šiaurės Korėjos. 
Vakarų Vokietija su savo laisva 
ekonomine sistema toli pralen
kė Rytų Vokietiją. Ir pati Sovie-

rodo, kad į laimingą gyvenimą 
komunizmas nėra vienintelis ke
lias, rašo jaunas kinas. 

— Indijoje iš pareigų pasi
traukė ir iš partijos išstojo Ja-
nata partijos vadas Jagjivan 
Ram. Jo partija pralaimėjo pa
skutinius rinkimus Indirai Gan-
dhi. 

dentų, kuriuos daug kas laiko 
komunistais. Įkaitus perimti tu-

rikiečiai, tuo pačiu metu nuteis- j r ė j o u ž s i e n i o ^ 1 ^ tnūusteris 
ti, tebelaikomi kalėjime. j Sadegh G h o tbzadeh, kuris tvir-

— Buvęs pasaulinis sunkaus! tino, kad įkaitų peniavimui pri-
svcrio bokso čempionas Mu- j taria ne tik revoliucinė taryba, 
hammed Ali, 39 m. ir gerokai Į bet įr ajatola Khomeinis. Radi-
pastorėjęs, vėl išeis į ringą su į k a l a i tačiau paskelbė, kad jie 
25 metų amžiaus John Tate. j įkaitų Gholbzadehui neperduos, 
Atkaibinėjamas nuo šių rung - j n e g jįg egąs "melagis". Taryba 
tynių Ali pasakė, kad jam rei- j turinti paskirti kitą asmenį. Be 
kia 7 mil. dol. Ši kova numato- t o , radikalai reikalavo valstybi

nės televizijos ir radijo duoti 
jiems laiko perskaityti savo me
morandumą. 

Penktadienį, musulmonų šven
tą dieną prie JAV ambasados 
vėl vyko demonstracijos. Čia 
buvo paskerstas kupranugaris, 
dėkojant Alachui už ajatolos 
Khomeinio pasveikimą. 

ma Taivane arba Houstone. 

— Pietų Korėjoje buvo šu
tų Sąjunga, nežiūrint kieto dar- j šaudytas pulk. Pak Hung Ju, 
bo, nuolatinių varovų šūkavi- ' dalyvavęs prezidento Parko nu- I u ž s l e n h ) )meaC)or)<ieTmjns pavyto Afganistane nufotografuoti cheminiam te
mų ir '60 metų "socialistinių Į žudyme. Kiti sąmokslo daly- į ni ^ ^ ^ pabūklus ir kareivius. Pakistane daug afganų pabėgėlių nusiskun-
laimėjimų" gali pasigirti žemes- Į viai laukia Aukščiausio Teismo ^ kad sovietai žudo ištisus kaimus is helikopterių šaudomais dujų sviedi
niu gyvenimo lygiu tarp pašau- ' apeliacijos sprendimo. niais. 

KALENDORIUS 
Kovo 10 d : Makaras, Vikto

ras, Visvydas, Zibuolė. 
Kovo 11 d.: Konstantinas, 

Aura, žiedūnas, Eigustė. 
Saulė teka 6:15, leidžiasi 5:49 

ORAS 
Debesuota, baigsis krituliai, 

temperatūra dieną 35, naktį 25* 
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DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. kovo mėn. 10 d. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
LB ANSAMBLIO .JSPINDUUO" 

BLYNŲ BALIUS 
Vasario 15 d. šv. Kazimiero pa-

rap. salėje įvyko „Spindulio" Už
gavėnių tradicinis parengimas, iš 
eilės jau 18-tas. „Spindulio" pro
gramoj nebuvo užgavėninių klou
nų ir juokdarių, čia jaunimas reiš
kėsi deklamacijom, dainom ir tau
tiniais šokiais. Programą atliko 
nuo vaikų darželio auklėtinių iki 
jaunimo mokslą baigusių, kuriuos 
tėvai įpareigoja lankyti savaitga
lio mokyklą ir dainų bei tautinių 
šokių repeticijas. Vakarą pradėjo 
ansamblio vadovė Ona Razutie
nė, pasveikindama gausiai į po
būvį susirinkusius, dėkodama tė
vams už jaunimo nuteikimą lie
tuvybei ir prisidėjimą maisto ga
miniais šiam parengimui. Toli
mesnei programai vesti pakvietė 
Iloną Bužėnaitę. Pavieniais pasi
reiškė deklamacijom Angelė Mi-
čiulytė, deklamavusi savo eilėraš
čius. Tai įsidėmėtino talento mer
gaitė, nes ji dar reiškiasi solo 
dainom ir šokiais. Deklamavo In
ga Nelsaitė, V. Leškys ir A. Pa
lubinskas. Baletą šoko Nida Ged
gaudaitė. Solo dainavo Giedra 
Gudauskaitė, dainos žodžiai Alės 
Rūtos, muzika Giedros Gudaus
kienės. Vėliau smuiku Chopeno 
Mazurką pagrojo Raimundas 
Mickus, fleita palydint jo sesu
tei ir pianu muzikei Onai Metri-
kienei. Solo — Na tai kas, mu
zika K. Kavecko, Kregždutę, žo
džiai Vytės Nemunėlio, muzika 
J. Gaubo ir Gegutė, muzika Onos 
Metrikienės, duetą atliko Vita Po-
likaitytė ir Linas Polikaitis, pianu 
palydėjo Rimas Polikaitis. Ši 
programos dalis visus gerai nu
teikė, nes vaikai ir jaunimas iš
ryškino savo sugebėjimus. Per
traukos metu atsitiktinai sutikau 
inž. Liūtą Grinių, kuris mūsų vie
tovėje yra gyvenęs ir savo vaikus 
iš Riverside, Calif., vežiojęs į sa
vaitgalio mokyklą ir ansamblio 
repeticijas. L. Grinius yra VHko 
vicepirmininkas, o jo tėvas dr. 
K. Grinius buvo Lietuvos valsty
bės prezidentas. 

Vėliau sekė bendri ansamblio 
pasireiškimai. Choras, kurio su
dėty apie 80 jaunimo, keturiais 
balsais dainavo: Tykus vakaras, 
liaudies daina, Tykus buvo vaka
rėlis, muzika J. Strolios, solo A. 
Polikaitis; Kai aš jojau, harm. S. 
Šimkaus, Ko liūdi sesele — S. j 
Šimkaus, Pamylėjau vakar — A. 
S Pociaus ir Jonelis — liaudies 
daina. Akompanavo Ona Ba
rauskienė, akompanavimui pritai
kė Giedra Gudauskienė. Dirigavo 
A. Polikaitis ir Ona Razutienė. 
Senos liaudies dainos gražiai skam 
bėjo. Tautinių šokių grupės, su
skirstytos pagal amžių ir pajėgu
mą, šoko: suktinį, žekelį, Dzūkų 
polką, suk suk ratelį ir kt Pia
nu pritarė Ona Barauskienė, akor
deonu Rimas Polikaitis, Šokėjams 
vadovavo Vita Polikaitytė, Vy
tas Bandžiulis ir Danguolė Var
nienė. Programai pasibaigus, sa
lės šeimininkas prel. J. Kučingis 
padėkojo jaunimui už gerą pasi
ruošimą ir programą, o an
samblio vadovei O. Razutienei už 
pastangas jaunimą suburti, įteikė 
švilpuką, kad kur reikalinga ne
klaužadas sudraustu. Programai 
užsibaigus, kuri gal kiek ir užsi
tęsė, visi vaišinosi jaunimo ma
mų suneštais kepsniais, M. Stūro-
nienės pagamintom dešrom, bend

rai virtuvės tvarkai vadovaujant 
Onai Orlovienei su jos talkinin
kėm. Veikė ir baras. Šokiams gro
jo Vakarų vėjų orkestras, dalinai 
iš ansamblio dalyvių sudarytas, 
dainomis palydėjo R. Zelenytė. 

Koresp. 

MERGAIČIŲ CHORAS MDAS" 
IS KANADOS KONCERTUOJA 

LOS ANGELES 

Kovo 15 ir 16 d. iš Kanados 
atvyksta mergaičių choras „Ai
das" su solistu R. Strimaičiu. 
Choro vadovas muz. J. Govėdas. 
Šis pasižymėjęs choras duos du 
koncertus Los Angeles lietuviams. 

Kovo 15 d., šeštadienį, 7:30 
vai. Šv. Kazimiero parapijos salė
je ir kovo 16 d., sekmadienį, 1 
vai. p.p. taip pat parapijos salėje. 

Šiais metais „Aidas" švenčia sa
vo veiklos dešimtmetį. Su koncer
tais yra apvažinėjęs Kanados ir 

Į JAV lietuvių kolonijas, išleidęs 
dvi dainų plokšteles. Be to, su di-

j deliu pasisekimu šis choras yra 
į koncertavęs Europoje ir P. Ame
rikoje. Choras savo programoje 
turi naujausių lietuviškų dainų ir 

j operų ištraukų. Tai bus graži pro-
Į ga Gavėnios metu kultūringai 

praleisti laiką lietuviškos dainos 
aiduose Daugiau informacijų tei
kia R Dabšys 665-4303 ir O. 
Razutienė 661-0041. Rengia Liet. 
bendruomenė. 

KREDITO UNIJA 
Šių metų Lietuvių Kredito uni

jos susirinkimas įvyko vasario 24 
d. Tautinių namų patalpose, kur 
ši įstaiga veikia jau nuo 1962 
metų. Kad ir pamažu, auga na-

Vasario 16-sios minėjime Los Angeles, Calif. Nuotr. A. GuIbinskD 

yra įvairių metalo dalių sujungi
mas, arba suvirinimas. Kai kurie 
ypač skirtingi, metalai išvis sun
kiai duodasi vieną su kitu' suly
dyti. 

Aukščiau paminėtiems losan-
geliečiams, kurie šioje srityje jau 
turi apie 15 metų patirtį, ipavylko 
kauti užsakymą sukonstruktuoti 
"sistemą" (aparatą) įvairaus 
diametro aliuminiams vamz
džiams sujungti. Naujas jų pato
bulintas būdas sudarė jiems pa
grindą įkurti savo gaminių firmą. 
Aukščiausio preciziškumo ir kar
tu tvirtumo reikalaujantis sudė
tingų metalinių dalių suvirinimas 
dabar ypatingai plačiai naudoja
mas smarkiai besiplečiančioj ato
minių jėgainių statyboj, o taip 
pat aeronautikos, laivų, alyvos ir 
kitokioj pramonėj. ARC Ma
chines Inc. (AMI) firma pačių 
suvirinimo darbų nevykdo. Ji tik 
gamina vadinamas "sistemas", ar
ba automatiškai metalinių dalių 
suvirinimą atliekančius aparatus. 
Tas „sistemas" nuperkančios in
dustrinės įmonės atsiunčia savo 

kuri duoda "nurodymus", ką da
ryti kitai žemiau priešaiky, pa
veikslo vidury, parodyti mecha
ninei daliai, kuri jau atlieka pa
tį suvirinimo darbą. Apie šios 
"sistemos" sudėtingumą kai ką 
pasako tas, kad vien ši antroįi 
dalis susideda iš 600 atskirų da
lelių. 

Visos šios „sistemos" dalys, iš
skiriant įrėmus, dėžę ant ratų, ci-
linderį ir dar vieną kitą dali, ori 

000 iki 150,000 dolerių. Šiemeti
nė AMI firmos gaminių apyvar
ta numatoma sieks dviejų milijo
nų dolerių sumą. 

Besigėrint šių dviejų mūsų tau 
tiečių sumanumu ir pastangomis, 
šia proga tinka paminėti ir kita 
Los Angelėj jau nuo seniau vei
kianti maždaug prieš 15 metų 
lietuvių įkurta ir vadovaujama 
panaši įmonė tai Gasparo Kaz
lausko, ASTRO ARC Co. .pavadi 
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sos kitos yra padirbamos pačios' nimu, firma. Sumaniai vadovau
jama ši firma yra stipriai išsiplė
tusi ir jos gaminiai plačiai papli-

riy "skaičius "ir jų indėliai. Praėfu-1 specialistus, kuriuos AMI firma 
sių metų balansas rodė 713,000 
dol. sumą o nari" buvo 492= 
Kredito unijos tikslas yra papras
tas — patarnauti lietuviškai vi
suomenei, išduodant paskolas ge-

išmokina, kaip jomis naudotis. 
Su jomis gali būti atliekama daug 
įvairių sudėtingų darbų. 

Šalia kitų dalykų, išskirtinai 
tenka paminėti Gedgaudo - Rei-

resnėmis sąlygomis, negu kitose i vydo išrastą būdą atominėms at-
finansinėse įstaigose, o taip pat liekoms "užkonservuoti". Atomi-
ir mokant aukštesnius procentus j minėse jėgainėse susidaro atlie-
nariams už jų įnašus. j kų, kurių radioaktyvumas yra 

Nariai naudojasi sekančiomis' mirtinas kiekvienai gyvybei. Šios 
privilegijomis: gauna nemokamą ' atliekos, ligi šiol žinomomis prie-
gyvybės apdraudą iki 2,000 dol., j monėmis, negali būti sunaikina-
pagal sutaupų dydį, JŲ įnašai yra | mos ar paverčiamos neveikliomis, 
apdrausti iki 40,000 dol., mirties Problema, kur jas padėti. Atomi-
atveju asmeninės paskolos panai- j nėse jėgainėse jos surenkamos į 
kinamos. Šiuo metu už santau
pas mokama 7.5 proc. kas trys 
mėnesiai. Nariu gali tapti kiek
vienas lietuviškos kilmės asmuo, 
gyvenąs Califomijos valstijoje. 

P.B. 
MŪSŲ TAUTIEČIŲ 
SUMANUMAS IR 
IŠRADINGUMAS 

Amerika yra visokiausiu gali
mybių kraštas, o apie XX amž. 
tinka pasakyti, kad tai yra viso
kiausiu išradimų amžius. Tiek 
pirmątjį, tiek ir antrąjį atvejį ga
na sėkmingai panaudoja ir kai 
kurie mūsų tautiečiai. 

Los Angeles sėkmingai plečia
si ir kyla dar tžk prieš 4 metus 
dviejų losangeliečiu lietuvių — 
Mindaugo Gedgaudo ir Liudo 
Reivydo, j r., įkurta įmonė. JŲ fir
mos pavadinimas yra (ARC) 
Machines Inc. Pavadinimas kilęs 
iš metalų suvirinimo būdo, arta 
"šveicavimo" proceso. ŠIŲ laikŲ 
įstabios technikos plitimo gady
nėje, daugelio gaminių padary
mas reikalauja aukščiausio pre
ciziškumo. Viena iš tokių sričių 

"sandėlius", iš kurių reikia jas 
perkelti į nuošalią vietą. Šiam 
naudojami nerūdijančio metalo 
uždaromi cilinderiai maždaug 12 
pėdy ilgio ir 1 pėdos diametro. 
Šie cilinderiai automatiškai ato
minėmis atliekomis pripildomi, 
ir jie turi būti sandariai uždaro
mi. AMI firma, viena iš pirmų
jų, išrado būdą ir ėmėsi gaminti 
aparatus, kuriais automatiškai 
tų cilinderiŲ dangčiai užlydomi. 
Viskas atliekama preciziškai au
tomatiškai, nes žmogaus ranka 
turi būti šaly nuo šio viso proce
so. Šiuo metu kelis tokius apa
ratus AMI firma siunčia į Indiją. 

Kitas vertas atskiro paminėji
mo šios firmos išradimas, tai ga
minimas aparatų, kuriais yra pa
taisomi atominiai reaktoriai, jų 
neišardant. Bendrai, AMI firmos 
gaminamos "sistemos" (apara
tai) yra pritaikomos daugeliui į-
vairiu metalo suvirinimo darbų. 
Kaip parodyta pridedamame pa
veiksle, ši ,,sistema" sudaryta 
iš dviejų pagrindinių dalių Vie
na, tai dėžė, talpinanti labai su
dėtingą elektroninę aparatūrą, 

AMI firmos įmonėje. Šiam sudė
tingų ir labai preciziniu dalių pa
gaminimui įmonė turi visą eilę 
bi angių metalo apdirbimo maši
nų, staklių, aparatų. Visa tai tal
pi naši dviejuose dideliuose, 10, 
OOft kv. pėdų ploto pastatuose. 

Darbą šios AMI firmos steigė
jai M. Gedgaudas ir L. Reivydas 
vieni du pradėjo 1976 metais. Į-
dedant daug sumanumo ir dar
bo, įmonė sėkmingai progresuo
ja ir joje dirba 36 žmonės, spe
cialistai ir technikai. Jų tarpe ei
lė lietuvių. AMI pagamintos "sis
temos" pirmiausia buvo parduo
damos įvairioms bendrovėms JA 
V, įskaitant tokias, kaip Oak 
Ridge Laboratories, Mc Donnell 
Dougias Corp., Batelle Laborato
ries, Babcock, — Wilcox Corp., 
Aluminum Company of Ameri
ca ir k t Šios firmos pagamintos 
"sistemos" jau kelintus metus 
naudojamos be jokių gedimų. Ta 
tai pakelia gaminių populiaru
mą, taip kad 'be JAV, jos jau yra 
eksportuojamos į Kanadą, Argen 
tina, Šveicariją, Vokietiją ir Japo
niją. Dabar kelios siunčiamos į 
Indiją.Vienos "sistemos" pagami
nimas, žiūrint kokiam uždavi
niui skiriamos, atsiena nuo 15, 

tę tiek JAV, tiek kituose 'kraštuo
se. Šioje įmonėje dirba taip pat 
nemaža lietuvių. 

Šie pavyzdžiai parodo gražų 
iietuvių sugebėjimą skinti sau 
kelią net ir į labiausiai sudėtin
gas sritis. . 

J. Kuprionis 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
VISA EILĖ MINĖJIMU 

JAV sostinėje VVashingtone, 
iš lietuviško taško žvelgiant, va
sario mėnuo yra gyviausias. Jam 
didžiausią gyvumą suteikia Lie
tuvos nepriklausomybės šventė 
— vasario 16 d. Vasario 13 d. 
Lietuvos nepriklausomybės šven
tę minėjo Atstovų rūmai, kur 
minėjimą pravedė kongr. F. An-
nunzio, maldą sukalbėjo svečias 
iš Chicagos evangelikų — re
formatų kunigas Eug. Gerulis, 
atvykęs kartu su Altos atstovais 
T. Blinstrubu ir St Balzeku. Mi
nėjime Atstovų rūmuose kal
bas pasakė ar į Kongreso užrašus 
įrašė apie 50 kongresmanų. Ne
mažą dalį jų minčių, kaip ne 
vienas girdėjom, į Lietuvą oro 
bangomis perdavė "Amerikos Bal 
sas". 

Vasario 15 d. sostinės meras 
Marion Bany priėmė Lietuvių 
Bendruomenės ir Lietuvos VySų 
delegaciją ir perskaitė proklama

ciją, vasario 16 d. skelbiančią 
Lietuvos diena Washingtone. Va
sario 16 d. vakare įvyko priėmi
mas Lietuvos pasiuntinybėje, o 
vasario 17 d., sekmadienį, Šv. Ma
to katedroje prel. Duffy atlaikė 
Mišias už Lietuvą ir dienos pa
mokslą skyrė ištisai Lietuvai, lin

kėdamas, kad afganams nereikė
tų pergyventi tiek kančių, kiek 
pergyveno lietuviai. Katedroje 
daugumą maldininkų sudarė 
amerikiečiai, nes tai buvo regu
liarios sekmadienio Mišios. Bet 
taip pat flalyvavo ir nemažai lie
tuvių. Mišių auką prie altoriaus 
nešė tautiniais rūbais pasipuošę 
lietuviukai. Baigiantis Mišioms, 
vargonams palydint, buvo sugie
dotas Lietuvos himnas. 

JAV senatas Lietuvos ne
priklausomybės šventę paminė
jo vasario 19 d., senatui prade
dant posėdį. Iš Chicagos atvykus 
G. Lazauskui ir A. Jankūnui, taip 
pat dalyvaujant Lietuvos atsto
vui Washingtone dr. S. Bačkiui 
ir būriui Washingtono apylin-

(Nukelta į 4 pal) 

Los Angeles įvykusio politinių studijų savaitgalio metu. 15 kairės: teis. Tu
mas, kun. J. Sarauskas, komp. G. Gudauskienė, J. Kojelis ir D. Barauskaitė. 
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Okupuotosios Lietuvos 

GYVENTOJU SURAŠYMO 
DUOMENYS 

Statistiką arba skaitmeninius 
duomenis daug kas laiko labai nuo
bodžiu dalyku ir vengia juos skai
tyti, dar labiau nenori jų anali
zuoti. O tačiau tai reikalinga, 
norint pažinti tikrąją dalykų būk
lę. Šiuo požiūriu mums yra labai 
įdomūs 1979.1.17 okup. Lietuvos 
gyventojų surašymo duomenys, ku
rių kai kuriuos metmenis pereito 
mėnesio pabaigoje paskelbė so
vietinės Lietuvos centrinė statisti
kos valdyba (Maskvos filialas). 

• 

• 

Minėtą surašymo dieną Lietuvoje 
p r i s k a i t y t a buvo 3,398,000. 
žmonės. (1970 m. buvo 3,128,-
236, o 1959 m. - 2,711,400 gyven
tojų). Iš minėto skaičiaus 1979 m. 
1,603,700 buvo vyrai ir 1,794,300 
moterų. Taigi moterų buvo 190,600 
daugiau, kaip vyrų. Miestuose gy
veno 2,062,000, arba 61 proc. visų 
Lietuvos gyventojų, kaimuose — 
1,336,000 arba 39 proc. Vadinasi, 
senas posakis, kad "Lietuva yra že
mės ūkio kraštas", šiais laikais ka
žin ar betinka. 

Per 9 metus, nuo 1970 m. sura
šymo, Lietuvos gyventojų skaičius 
padidėjo 270,000, arba 9 procen
tais. Kaimo gyventojų skaičius su
mažėjo 221,000. Tai atsitiko dėl kai
m o sodybų bei gyvenviečių 
naikinimo. 

Bet ar visi Lietuvos gyventojai 
1979 m. surašymo metu buvo 
suskaityti? Vargiai. Minėtame 
Statistikos valdybos pranešime 
sakoma, kad buvo įskaitomi ir 
"laikinai gyvenantiejji". Nuola
tinių gyventojų rasta 3,392,000. 
Vadinasi, nenuolatinių buvo apie 
6,000. Mums atrodo, kad jų buvo 
daugiau. Pirmiausia, į gyventojų 
statistiką, kiek žinoma, neįskai
toma Lietuvos teritorijoje esantieji 
raudonosios armijos dalinių kariai, 
karininkų ir kt. šeimos nariai. Be jų 

"yra daug atvykusių darbininkų, 
neregistruotų Sovietų piliečių iš 
"broliškų respublikų", atvažinėjan-
čių apsipirkti ir pan. Toliau įvairūs 
statistikos duomenys pateikiami 
tik apie nuolatinius gyventojus. 

1979 m. Lietuvoje buvo 1,612,200 
susituokusių vyrų ir moterų. Iš vi
so buvo 901,000 šeimų (1970 m. bu
vo 802,000 šeimų), iš kurių 287,000 
Šeimų sudaro du žmonės, 263,000 — 
trys, 229,000 - keturi, 82,000 — 
penki, 26,000 — šeši, 14,000 — 
septyni ir daugiau žmonių. Vidu
tinis šeimos vidurkis 3,3 žmonės. 

Labai įdomus Lietuvos gyven
tojų tautybėmis pasiskirstymo 
klausimas. Nekantriai laukėme ži
nios, ar per pastarąjį dešimtmetį 
lietuviams pavyko išlaikyti savo 
tautinį potencialą, kiek Lietuvoje 
dabar yra rusų ir kitų kolonistų, 
kiek slavų tautybių gyventojų. Į 
šiuos ir kitus panašius klausimus 
taip pat atsakė paskelbtieji duo
menys. Iš bendro okup. Lietuvos 
gyventojų skaičiaus (3,398,000) 
lietuvių priskaičiuota 2,712,000 ar
ba 80 procentų visų respublikos gy
ventojų. 1970 m. priskaičiuota 2,-
506,751 lietuvis, arba 80,1 proc. 
Taigi procentualinis lietuvių skai
čius nukrito tiktai viena dešimtąją 
procento dalimi. Kitaip sakant, 
praktiškai nepasikeitė. Orientaci
jai — 1959 m. buvo 2,150,767 lietu
viai, arba 79,3 proc. visų gyven
tom 

O kiek dabar yra ir kiek seniau 
buvo okup. Lietuvoje rusų tautybės 
gyventojų? Statistika sako, kad 
1979 m. rusais užsirašė 303,000, ar
ba 8,9 proc. visų Lietuvos gyvento

jų. 1970 m. surašymo metu buvo 
267,988 (8,6), 1959 m. — 231,014 ru
sų. Vadinasi, per porą dešimtmečių 
rusų skaičius paaugo apie 70,000. 
Šia proga prisimintina, kad nepri
klausomybės metais Lietuvoje bu
vo tik apie 50—60,000 rusų. Šie 
skaičiai rodo Lietuvos rusinimo 
pasekmes. 

Lenkų skaičius Lietuvoje taip pat 
paaugo, bet nelabai smarkiai. 1979 
m. jų priskaičiuota 247,000 arba 7,3 
proc. 1970 m. buvo 240,203,000 (7,7 
proc.), 1959 m. — 230,107 (8,5 proc.). 
Turint galvoje lenkų tautybės žmo
nių natūralų prieauglį, reikia pa
sakyti, kad jų skaičius pamažu ma
žėja. Vieni jų sulietuvėja, kiti 
surusėja, tačiau pati tautinė ma
žuma yra gana žymi. 

Gudų 1979 m. buvo 58,000 (1,7 
proc.), kai 1959 m. tik 30,256. Ukrai
niečių 1979 m. 32,000 (0,9 proc.). 
1959 m. ukrainiečių tebuvo 17,692. 

Vadinasi, Lietuva kolonizuo
jama slavų tautybės žmonėmis. 
Susumuojant statistinius duo
menis tautybėmis, galime susekti, 
kad 1979 metais Lietuvoj gyveno 
640,000 slavų tautybių žmonių, ku
rie sudarė 1 8 3 proc. visų gyven
tojų. 

Žydų skaičius Lietuvoje tolydžio 
mažėja. 1959 m. jų buvo 24,672, 
1970 m. — 23,564, o 1979 m. tik 
15,000 arba 0,4 proc. visų Lietuvos 
gyventojų. Reikia manyti, kad 
Lietuvos žydų nemažas skaičius 
buvo paskutinių kelerių metų bėgy
je emigravęs į Izraelį, J AV-bes ir į ki
tus kraštus. 

Penki Lietuvos miestai turi dau
giau kaip po 100,000 gyventojų. 
Štai jie: Vilnius — 481,000, Kaunas 
— 370,000, Klaipėda — 176,000, 
Šiauliai — 118,000 ir Panevėžys — 
102,000. Vadinasi senoji Lietuvos 
sostinė, jeigu ne šiais, tai jau tikrai 
ateinančiais metais virs pusmili-
joniniu didmiesčiu. Kiek jame da
bar gyvena lietuvių, kiek rusų ir 
lenkų — dar nežinome, nes statisti
niai duomenys dar nėra paskelbti. 

Oficialios Sovietų įstaigos džiau
gėsi, kad rusinimo pastangos davu
sios tam tikrų vaisių. 1979 m. sura
šymo metu 48 procentai Lietuvos 
gyventojų nurodę, kad jie moką ru
sų kalbą ir laiką ją antrąją savo 
kalba. 1970 m. šis procentas te
buvo 33,8 proc.i į faktą galima 
paaiškinti tuo, kad pastarojo 
dešimtmečio bėgyje rusų kalbos 
mokymas mokyklose, įmonėse ir vi
sur kitur buvo nepaprastai sustip
rintas. Reikia tik tikėtis, kad rusų 
kalbos mokėjimas lietuvio dar ne
padaro rusu. 

Aukštąjį ir vidurinį mokslą bai
gusių žmonių skaičius padidėjęs. 
1979 m. surašymo duomenimis tokį 
mokslą (baigtą ir nebaigtą) turėję 
1,592,000 žmonių. Lyginant su 1970 
metais, šis skaičius padidėjęs 63 
procentais. 

1979 metais tūkstančiui 10 metų 
ir vyresnio amžiaus žmonių aukš
tąjį ir vidurinį (baigtą ar nebaigtą) 
mokslą turėję 558 žmonės, 1970 m. 
— 382, 1959 m. — 232 žmonės. 

Dirbančiųjų visuomeninėje 
gamyboje skaičius 1979 m. siekęs 
1,749,500 žmonių. 

Tiek duomenų ir išvadų iš pa
skelbtosios gyventojų statistikos. 
Jis, kaip minėjome, tėra dalinė. 
Mus labai domina Lietuvos miestų 
gyventojų tautybėmis statistika, 
bet ji nepaskelbta. 

Baigiant tenka pridurti, kad So
vietų įstaigos yra pasižymėjusios 
savo statistikos duomenų klas
tojimu, o kur joms naudinga — 
nutylėjimu. Taigi aukščiau minė
tus duomenis mes skelbiame su 
tam tikru rezervu. b.kv. 

AR PERAUKLĖTAS KOM. KINUOS JAUNIMAS 
Mėginta įskiepyti žiaurumus ir neapykantą 
Vakarų civilizacijai, kultūrai ir žmonėms 

BR. AUŠROTAS 
Kiekviena tauta, norėdama užsi

tikrinti savo ateitį, stengiasi auk
lėti savo jaunąją kartą taip, kad jos 
ne tik dešimtmečiai, bet ir šimt
mečiai būtų drąsių, stiprios valios, 
pasiaukojusių vairuotojų rankose. 

Apie Vakarų tautų, net ir komu
nistų jaunimo auklėjimą laisvaja
me pasaulyje turima pakankamai 
informacijų. Tačiau vos po 1972 m., 
t.y. beveik po trijų dešimtmečių į 
komunistinę Kiniją tebuvo prakirs
tas mažutis langelis. Ir Ugi 1978 m. 
tik pro jį šiek tiek žinių tepasiek
davo Vakarų pasaulį. Po Mao-
cetungo mirties šis plyšys dar pla
čiau prasiskleidė ir gana tikslios 
informacijos apie komunistinio 
Kinijos jaunimo buvusį auklėjimą 
pasiekia Vakarų spaudą. 

Hong Kongo vaidmuo 
Britų karūnos Tol. Rytų kolonija 

Hong Kongas šiuo metu yra gau
siausias kiniečių pabėgėlių apgy
ventas uostas. Tie kiniečiai, kurie 
sugeba prasiskvebti pro minų lau
kus ir spygliuotų vielų užtvaras, ar 
tie, kurie stengiasi perplaukti kelio
lika mylių iš kom. Kinijos į kapi
talistinę britų koloniją, pastarųjų 
yra visuomet priglaudžiami, nors 
Hon Kongas yra tirščiausiai žmo
nėmis apgyventas pasaulio kam
pas. 

Su naujais pabėgėliais į šį centrą 
visą laiką telkiasi daug informaci
jų, kas tikrai vyksta dabar ir kas 
įvyko Kinijoje per pastaruosius tris
dešimts metų. Taigi šį žinių "badą" 
dalinai ir numalšina britų ad
ministruojami kiniečiai, ekspor
tuodami šias vertingas žinias į 
Vakarų įvairios paskirties insti
tutus, į laikraščių, žurnalų redak
cijas ir į karinių štabų slaptuosius 
stalčius. 

Spaudoj ir gyvenime 

PREKYBA PER PRIEVARTĄ 

Tiesos s a r g y b o j e 
Prieš keturiolika metų "Raudo

nieji sargai", kaip rašoma "The 
American Spectator" 1980 m. Nr. 2, 
vyravo tuometinės komunistinės 
Kinijos politinėje arenoje. Kur jie 
dabar? Kur dingo tie milijonai jau
nuolių, tada sudarę to judėjimo ma
sę? 

Mėnraštis atsako, kad dalis tų 
buvusių revoliucijonierių — vaikų 
šiandien ieško tiesos. Vieno tokio 
pabėgėlio pareiškimu "mes ieš
kome tiesos, kuri, lyg bešališkas 
faktas, nebūtų žmogaus iškreipta". 

Iš kurių šaltinių ši vakarietiška 
pažiūra į tiesą galėjusi atsirasti ki
niečio — jaunuolio galvoje? Apie 
šiuos dalykus jaunimas nebuvo mo
komas ir nieko tikrai negirdėjo 
"kultūrinės revoliucijos" dienomis. 
Tačiau šiandien kom. Kinijoje atsi
randa tokių tiesos suradimo pasi
šventėlių, kurie net nebijo už šią 
idėją atiduoti ir savo gyvybę, tei
giama šiame rašinyje. 

Komunis tų spauda 
Pastarųjų kelerių metų bėgyje 

komunistų mėnraščiuose "Tung 
Hsiang" ir "Ceng Ming", lei
džiamuose Hong Konge, tačiau pa
laikančiuose glaudų ryšį su Pekino 
komunistais, tilpo eilė straipsnių a-
pie dabartinį kom. Kinijos jauni
mą. Šie gana atviri faktai ir pažiū
ros dar yra per drąsūs, kad būtų 
spausdinami žemyno kom. laikraš
čiuose. Tačiau, kai kurie tų žurnalų 
straipsnių su specialiais leidimais 
taip pat pasiekia skaitytojus ir 
Kinijos žemyne. 

Mėnraščio " T u n g H s i a n g " 
bendradarbis J ing Cu pripažįsta, 
kad "Kinijos jaunosios kartos el
gesys galįs tikrai nustebinti Vaka
rus. Mat, dalis šių jaunuolių anks-

komunistinės Kinijos sargybiniai prie Sovietų sienos. 

Ir komunistinė Kinija turi atominę bombą. 

čiau yra buvę veiklūs "raudonosios 
gvardijos" eilėse, o paskutiniais 
metais juos buvo galima sutikti 
prie vadinamos "demokratijos sie
nos". Prie jos jie jau kovojo už 
demokratines idėjas. Tad kuo gi bū
tų galima paaiškinti tokį staigų 
pasikeitimą? Kaip galėjo gimti 
demokratinės idėjos 30 metų 
gyvenusiems už "komunistinės 
geležinės uždangos" klausia žur-
nalistas. 

Toliau J ing Cu rašo, kad kom. 
Kinijoje nuo 1966 m. įvykusios net 
trys kultūrinės revoliucijos. Žur
nalisto teigimu, IlI-ji revoliucija 
(kurios Mao nenorėjo) yra "sukre
čiantis pažadinimas" viso Kinijos 
jaunimo. Rašytojo Mu Huo žo
džiais tariant, "ta revoliucija 
sukėlusi griežtą pasikeitimą jau
nųjų galvojime. Laikui bėgant, šios 
jaunimo pažiūros turėsiančios dau
giau įtakos tautai, negu politiniai 
ar ūkiški pasikeitimai", taip rašo
ma komunistiniam žurnale "Ceng 
Ming". 

J aunuo l i a i pasakoja 
J in C u, norėdamas surasti ši11 

pasikeitimų priežastis, klausinėjo 
jaunuolius, pabėgusius į laisvę po 
1966 m. Iš jų jis išgirdo karčios tie
sos žodžius. Taip Li, 32 m. am
žiaus, tada buvusi 18-tė "raud. sar
gų" grupės mergina, žurnalistui 
prisipažino, kad "ji priešinosi mo
kyklos kom. komitetui ir mušusi to 
komiteto narius todėl, kad pasta
rieji rėmę revizionistinę auklėjimo 
Uniją". 

"Fiziškai mušdami ir kankin
dami kitus, mes išreikšdavome mū
sų proletariškus jausmus. Jeigu jūs 
savo priešo nemušate, tai jiems ne
jaučiate klasinės neapykantos. 
Priešui negalima nuolaidžiauti, 
nes, kaip Mao mokė, "revoliucijos 
sukėlimas tai nėra koks piknikas". 
Ir Li pradėjusi juoktis. 

Ligi užmušimo 
1977 m. į Vakarus patekusi Liang 

apie tą laikotarpį taip aiškino: "mū
sų klasėje 6 draugai priklausėme 
tai pačiai "raud. sargų" grupei. 
Mums tada buvo 12-13 m. amžiaus. 

Pirmą kartą, kai mes pradėjome 
mušti savo mokytoją, nesuprato
me, kad galime ją užmušti. Ją muš
dami jautėmės laimingai. Šūkavo
me ir dainavome. Kai ji nustojo 
sąmonės, tai trempėme kojomis jos 
kūną. Ją užmušus, kai kurie blogai 
jautėsi ir pradėjo vemti... Tada, pro 
šalį ėję universiteto studentai 
mums aiškino: "Nesijaudinkite. 
Nieko nėra blogo užmušti kontr
revoliucionierių. Pats Mao mus mo
ko, kad nebūtume švelnūs savo 
priešams... Jeigu neužmušite savo 
priešo, tad jis gali rytoj jus nugala
byti. Tad ir jauskitės laimingi ją už
mušę"... 

"Po šios pirmosios egzekucijos 
mūsų grupė dažnai užmušdavo ki
tus "priešus", nejausdami jokio 
sąžinės graužimo", pasakojo Liang. 

(Past. Mėnraštyje yra ir dau
giau žiaurių pavyzdžių, nusakan
čių apie komunistinės Kinijos bu
vusio vyriausio vadovo pažiūras į 
priešus). 

Pabudimas 
Kiekvienas melas turi trumpas 

kojas. Taip pat ir Maocetungo mė
ginimas įskiepyti žvėriškus žiau
rumus savo augančiai kartai, atro
do, gali bumerangu sugrįžti į 
komunistinę vadovybę ir visuome
nę. 

Daug "raudonųjų sargų", atlikę 
maurų darbus miestuose, buvo iš
siųsti į kolchozus per8iauklėti. Dirb
dami bendrai su badaujančiais kai
miečiais, šie jaunuoliai savo akimis 
pamatė tikrąsias didžiosios Kinijos 
problemas ir praregėjo. 

Jau dabar subrendę vyrai ir 
moterys tvirtina, kad "juos Mao ap
gaudinėjo ir išnaudojo". Stovėda
mi prie "demokratinės sienos" jie ra
šo: "netikėkite politiniams melams ir 
apgaulei. Kai kurie iš šių naujų tie
sos apaštalų pasirengę eiti į kalė
jimus mirti ar būti išsiųsti į kai
mus. Jie daugiau neplatins komu
nistinių melų", rašoma straipsnyje. 

Prieš trylika metų jie sekė Mao, 
bet buvo apgauti, išniekinti ir 
sunaikintos jų gražiausios gyveni
mo dienos. 

Komunistinėj Vilniaus „Tiesoj" 
vasario 21 d. laidoj S. Staugaitis rašo: 

„Neseniai Kuršėnų autobusų stotyje 
esančiame kioske pirkau sieninį kalen
dorių. Pardavėja prie kalendoriaus pri 
dėjo visą šūsnį įvairių atvirukų, kurių 

aš visai nepageidavau pirkti. Žodžiu, 
nori kalendoriaus, pirk ir atvirukus. 
Taip buvo elgiamasi ir su kitais pirkė
jais. 

Prie perkamos knygos papildomi 
pirkiniai kartais pridedami ir Kuršėnų 
knygyne". 

PALIKAU MIELĄ 
TĖVIŠKĘ 
Atsiminimai 

FELIKSAS PEMPĖ 
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Po pietų apie 3-4 vai. parvažiuodavo sunkve
žimiai su pilnomis taukų, mėsos ir maisto liku
čių statinėmis. Du darbininkai turėjome jas iš 
sunkvežimių iškrauti ir visas statines keltuvu 
užkelti į fabriko II-rą aukštą. Jos ryte bus ištuš
tintos, suverčiant iš jų visą talpą per tam tikras 
angas į katilus, esančius I-me aukšte, kurie 
bus rytoj sutirpyti. 

Ten dirbant atsirado ir antras ateivis — 
Adomas Šparkevičius, Lietuvoj buvęs policijos 
viršininkas. Teko ir jam tokius darbus dirbti. 

Vieną kartą, sunkvežimiams su kroviniu 
parvažiavus ir juos atbulus prie iškrovimo 
cementinės platformos pristūmus, mes, dar
bininkai, kaip ir visuomet, atkabinome sunk
vežimio kablius, kuriais buvo prikabintas už
pakalinis antvožas ir paleidžiamas pulti žemyn. 
Paleistas smarkiai trenkia ant cementinio grin
dinio. Taip vieną kartą krisdamas sunkvežimio 
antvožas ir trenkė man ant kairės kojos pirštų. 
Aš tik skausmingai aiktelėjau ir greitai koją iš
traukęs iš po antvožo, atsistojau ant dešinės ko
jos išsižiojęs, be Žado. Priėjęs mano bendradar

bis klausia, kas man atsitiko. Aš jam tik ranka 
parodžiau į laikomą pakeltą koją ir jis suprato, 
kas atsitiko. Tada jis man lenkiškai ir sako: "Ar 
aš tau nesakiau, kad saugokis atidarant sunk
vežimį? Dabar man nereikės tau daugiau sa
kyti! Pasimokei kaip reikia sunkvežimį atidary
ti!" 

Nusiavęs pusbatį žiūriu, kad mano kojos 
nykštys kruvinas. Mano bendradarbis man ir 
sako: "Daug geriau yra, kai iš sumuštos vietos 
kraujas tuoj išeina. Kraujui neišėjus, ta sumuš
ta vieta pajuoduoja ir sunkiai gyja". Sumuštą 
pirštą aprišęs ir pusbatį atgal ant kojos užmo
vęs darbą tęsiau toliau. Begyjant nagas nusilu
po. Ataugo kitas, bet kažkoks rimbuotas, krei
vas. Paliko man žymė visam amžiui ir 
prisiminimas pirmosios Amerikoj darbovietės. 

Kitą kartą mums, darbininkams, bevežant 
sumaltus kaulus iš sandėlio į kitą galutinį jų ap
dirbimo skyrių, pakrautas maišų su kaulamil-
čais vienrati8 vežimėlis, kito darbininko stu
miamas, kažką užkliudęs apvirto ir mane eilėj 
su kitu vežimėliu stovintį partrenkė ir kaulamil-
čių keli maišai užvirto man ant kojos. Pribėgęs 
tuos maišus vežęs darbininkas tuojau atkėlė 
juos nuo manęs parversto. 

Aš atsikėlęs koją pamiklinau — lankstosi. 
Truputį skaudėti pradėjo, bet šiaip taip šlubuo
damas tą darbą ten baigęs nuėjau laukti par
važiuojančių sunkvežimių su taukais. Mano ko
ja, kuo toliau vis labiau ir labiau ėmė skaudėti. 
Pamatę mano bendradarbiasi mane šlubuojan
tį paklausė, kas man atsitiko, kad šlubuoju. 
Papasakojau. 

Tuomet vienas iš jų tuojau prileido pusę kibi

ro karšto vandens iš krano ir man sako: "Nu
siauk pusbatį ir koją kišk į karštą vandenį. 
Karštame vandenyje ilgai palaikyk, tai skaus
mas praeis". Man koją kibire belaikant atėjo 
viršininkas ir rado mane kampe susirietusį 
besėdintį. Paklausė, kas man yra. Mano 
bendradarbiai jam paaiškino ir jis kažką su
murmėjęs nuėjo.Tuoj jis atvažiavo savo auto
mobiliu ir liepė man į jį sėstis.Girdi, važiuosim į 
ligoninę. Už keliolikos minučių nuvežė mane į 
netoli fabriko esančią Frankford ligoninę. Ten 
padarė kojos peršvietimą, ištepė vaistais, ap
rišo, davė medinius kriukius ir liepė savaitę lai
ko su jais pasiramstant vaikščioti. Skausmas 
praeis, koja išgis. Nieko pavojingo, girdi, nėra. 

Iš ligoninės viršininkas mane parvežė tie
siog į namus. Parvažiavus ir atsidarius kam
bario duris, pamatė mano žmona mane be laiko 
iš darbo sugrįžusį, ant kriukių pasirėmusi ir 
rankoje vieną pusbatį belaikantį. Ji sušukusi 
pradėjo gailiai verkti. Aš pradėjau ją raminti ir 
tuojau jai paaiškinau, kas ir kaip atsitiko ir kad 
ligoninėj pasakė, kad man nieko pavojingo nė
ra. 

Po savaitės laiko pagijau ir buvau vėl darbe. 
Sekantį pavasarį iš kažkur parvežė du gele

žinkelio vagonus pakrautus mėsos, piautų avių. 
Mėsa tuose vagonuose ilgesnį laiką bestovėda
ma "buvo jau pagedusi, dvokė. Vagonus ati
darius visas fabriko rajonas "pakvipo". Tą dvo-
kian6ą mėsą iš vagonų iškrauti paskyrė 
Šparkevičių ir mane. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. kovo mėn. 10 d. 

DVIEJUOSE H O R I Z O N T U O S E 
(Atkelta iš 2 psL) 

kių lietuvi v, minėjimui vadova
vęs sen. C. Percy pažymėjo, jog 
Baltijos kraštų žmonės ne kartą 

ti., kai būsim laisvi. 

Tuo tarpu puošnioje klubo sa
lėje, kur vyno ir sūrio kiek tik no-

Baltųjų rūmų. P. Labanauskas j ri ir be pinigų, vyko politinis pra 
yra šio klubo narys, kuriam pri- | nešimas, vadovaujant Washing 

karą atsirado proga su P. Laba
nausku nuvykti į National Press 
Club, esantį už poros bloku nuo 

rų. Kadangi baras beveik linko viai, tačiau, Nukryžiuotojo Jė-
nuo klientų, nenorėjau įdomaus zaus lietuviu seselių išmokyti, >vi-
tautiečio ilgai trukdyti ir, pasikei- si pajėgė sudainuoti keletą liau-
tę telefonais, pažadėjom susitik-į dies dainelių ir net pašokti „Kai-

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

r V ? 1 * * _______ 5 T5«_*!__!! i | 5__Į» T Y d a r b i t o j ^ ' d a u g e V i s į t o n o TV-Ch 7_pranešėjai Bet_y 
ir kituose kraštuose. "Tik nese
niai ta grėsmė tapo realybe ir vėl, 
kai Sovietų kariuomenė įsiveržė 
į Afganistaną ir tuo būdu suda
rė grėsmę visai Persu įlankos sri
čiai". Sen. Percy taip pat primi
nė neseniai senato priimtą rezo
liuciją, kurioje pakartojamas Pa

žinomu kolumnistų, redaktorių, I Ashton. Irane laikomu ameri-
įvairiu šalių Washingtone akre- j kiečių įkaitų klausimu kalbėjo 
dituoti korespondentai. Atvykę į valstybės departamento pareigu 
sostinę įvairios politinės pasaulio į nas Tom Reston, kuris yra Hod-
figūros taip pat pasirodo Tauti- j ding Carterio pavaduotojas ir, 
niam spaudos klube. Kai užkal- j šiam išvykus, visada matomas te 
binau čia nuo 1958 m. dirbantį | levizijoje informuojant korespon 
bartenderį Joną Prokopą, jis pa

sėdėdavo buv. prezidentas Nixo-
nas ir eilė kitų pasaulinių figū-

baltijo okupacijos nepnpazmi-i , . " •, . J 
J. i V- • • . . I pasakojo ne tik įdomią savo bio 

mas ir tų valstybių teise X nepn-; ^ ^ ._ ^ fc ^ ^ 
klausomą gyvenimą. 

Tos dienos vėlyvą popietę Ray-
bumo vardo Kongreso įstaigų rū
mų Mokslo ir technologijos ko
misijos salėje sostinės LB apylin
kės valdyba ir Vyčių kuopa su
rengė kongresinį priėmimą su 
kalbomis ir užkandžiais. Salė bu
vo dekoruota JAV ir Lietuvos vė
liavomis ir išstatytos didelės lie
tuvių disidentų bei žmogaus tei
sių gynėju — B. Gajausko, V. 
Petkaus ir kitų — nuotraukos s_ 
trumpomis jų biografijų ištrau
komis. Tai buvo labai įspūdinga 
ir daug ką pasakanti politinė de
koracija, atkreipusi amerikiečiu 
svečių dėmesį. 

Trumpą minėjimą atidarė LB 
Washingtono apyl. v-bos pirm 

dentus. Pats pranešimas nebuvo 
ilgas, daugiausia laiko skirta su
sirinkusiu klausimams. Bet ir čia 

beveik kiekvienas šalies preziden-1 mažai kas daugiau pasakyta, ne-
tas ir daug pasaulio įžymybių. J. į gu rašo amerikiečių spauda, nes. 
Prokopas, drąsiai ir garsiai kalbė- j \^ip a t r o d o , visas tas reikalas pri-
damas lietuviškai, parodė kur I , , ., . . , v 

. , . , , __. j \ T . | klauso tik nuo ajatolos valios. 
VL. R 

MOŠŲ KOLONUOSE 
Frackville, Pa. 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 

ties, PottsviUe, Pa. Laisvai kalbė
dama lietuviškai, ji (priminė klau
sytojams šį svarbu įvykį Lietuvos 
istorijoje ir anglų kalboj nupiešė 

j Lietuvos dabartinę .padėtį. Progra-
jma buvo paįvairinta lietuviško-
imis plokštelėmis ir „Žarijos" cho-
'ro dainomis. Savo sumanumu ir 
taktu jai pavyko išprašyti iš sto-

Lietuvos Nepriklausomybės pa 
skelbimo sukaktis buvo iškilmin 

L. Kojelis. Ilgesnę kalbą pasakė gai ir apsčiai paminėta šioje kuk-Įdės savininkų visą valandą radi-
nuoširdus lietuvių draugas ir jų Jioje 'lietuvių angliakasiu aipylin-ijo laiko nemokamai. 
reikalų gynėjas kongr. Domanas kėje. Pasinaudota visomis priei-J Sekantį sekmadienį, vasairio 17 
iš Kalifornijos. Jis apžvelgė da- į narnomis priemonėmis kuo pla-!&, kun. Al. Bartkaus vedamos 
bartinę politinę padėtį ir Sovie-jčiau išgarsinti Lietuvos vardą ir,Vytis — Lithuanian Anthracite 
tų kėslus bei jų nusikaltimus supažindinti čia •gyvenančius su Hour programos sudėtis buvo pa-
mio Katyno iki dabartinių sker- Lietuvos šiandienine būkle ko- skirta Lietuvos Nepriklausomybės 
dyniu Afganistane. Papasakojo, įmunistų priespaudoje. PottsviUe paminėjimui. Iš viso trys radijo 
kaip, JAV kongresinei delegaci- Repubflican dienraštis, šalia vieti- stotys vienu ar kitu laiku perda-
jai lankantis Sovietų Sąjungoje, :nių veiTalos žinių, įdėjo ilgesnį n č Nepriklausomybės įprogramas. 
jis įteikė vienam pareigūnui Brež- :Onos Wargo straipsnį apie ka-į Vasario 15 d. Švč. Mengelės Ap-
nevui adresuotą peticiją su eileirnuojamą Lietuvą ir Shenandoah siredškimo mokyikdoje, Fraokvjlle, 
žymių amerikiečių parašų, ku-j Herald atspausdino Stasio Vai- mokiniai atliko savo 'paruoštą 
rioje buvo prašoma paleisti įka- į čaičio panašaus turinio rašinį. programą. Pasidžiaugti vaikų pasi 
lintą Gajauską ir kitus lietuvius! 
politinius kalinius. 

apaštališkos deelgatūros patarėjas, ir 
sekreeorius. 

10 d. M. Koonsienė 
paruošė ir pravedė gražią ir tu-

Taip pat susirinkusius pasvei- s n i n g a Lietuves Nepriklausomy-
kino kongr. Henry Hyde iš Il l i- ' 
nois, Do-uglas Walgren iŠ Pitts-
burgho. Minėjime dalyvavo ir 
eilė kitų kongresmanų, jų šta- , 
bo narių, įvairių svečių, jų tar- j 
pe nemažai sostinės ir apylinkių 
l ! _ * Į i i " i » Į j s i i n m A i 3 T_W>_P3 V I * 

šiems buvo paraoštos vaišes, kur 
ypač daug pasidarbavo mokyt. I. 
Laučkaitė. Tai jau antri metai iš 
eilės, kai Kongreso įstaigų rū-
muose Lietuvos nepriklausomy
bės šventės proga vyksta tokie 
priėmimai. Ju r~gėia: . xa:p mi
nėjau, yra LB apylinkės valdy
ba ir Lietuvos Vyčių kuopa, o 
koordinatorius — jaunosios kar
tos atstovas V. Nakas. Priėmime, 
be kitų, dalyvavo ir jų pradi
ninkas adv. E. Raškauskas, bu
vęs L. Vyčių kuopos pirminin
kas. 

Vasario 23 d. po pamokų Lie
tuvos nepriklausomybės šventę 
paminėjo ir Washingtono K Do- j 
nelaičio lit. mokyklos mokiniai, Į 
kur kalbą pasakė "Draugo" at- į 
stove Baltuosiuose rūmuose. G.; 
Krivickienė, o trumpą meninę 
programą atliko patys mokiniai, i 
kurių iš viso toje mokykloje yra : 
40 ir su jais dirba 7 mokytojai. 
T t i jau atskira tema ateičiai. 

I 30-TUOSIUS METUS 

Kas klausosi "Amerikos Balso" 
lietuviškų laidų, žino, kad vasa
rio 16 d. šis JAV vyriausybės pi
nigais išlaikomas radijas pradėjo 
30-tuosius metus, kai Lietuvos 
žmones informuoja apie pasau
linius įvykius ir lietuviu gyveni
mą išeivijoje, ypač JAV, paliesda
mas svarbiausius politinius, vi
suomeninius bei kultūrinius įvy
kius, duodamas apybraižas, ap
žvalgas, komentaras. Sukakties 
dieną "Amerikos Balso" radijo 
bangomis nuskambėjo ir inž. P. 
Labanausko balsas. Tai vieninte
lis žmogus likęs iš to štabo, kuris 
prieš 29 metus pradėjo lietuviš
kas transliacijas. Nors P. Laba
nauskas jau kuris laikas dirba P. 
Amerikos skyriuje, bet, kaip atro
do, progai pasitaikius, patalkinin
kauja ir lietuvių skyriui. 

Jūsų bendradarbiui vieną va-

įvelį". Klebonas pagyrė mokinių 
pastangas ir padėkojo seselėms už 
įdėtą darbą vertingam užmojui. 
„Lietuviams dera", — kalbėjo kle
bonas, — „susipažinti su savo 
.šaknimis', o kitiems pravartu 
ipatirti kitų kultūrų reiškinius". 

Sekmadienį, vasario il7 A, pra
dedant šv. Mišiomis, įvyko pa
grindinis Nepriklausomybės mi
nėjimas. Kun. Ad. Bartkus pilnu
tėlei bažnyčiai pasakė progai pri
taikytą pamokslą, nušviesdamas 
tikybos varžymą Lietuvoj, komu
nistinį t-kinčiujų engimą ir žmo
gaus teisių paneigimą. Priminė, 
kad visi turime meile paremtą 
priedermę neužmiršti Lietuvos, 
melstis už ją ir stengtis jai viso
keriopai padėti. Ailentovm vysku
pas Juozas McShea buvo išleidęs 
lietuvių parapijoms laišką, kuria
me apibūdino sunkią Bažnyčios 
padėtį Lietuvoje ir ragino lietu
vius saivo aukomis užjausti ken
čiančius brolius ir seseris. Tuo 
tikslu buvo padaryta ypatinga 
rinkliava. Apreiškimo mokyklos 
vaikai, apsirengę tautiškais rū
bais, procesijoje atnešė celebran
tui Mišių aukas Mišių metu gie
dojo .-Žarijos" lietuviškas choras. 
Pamaldos užsibaigė Lietuvos him
no sugįedajimu. 

Po pamaldų visi buvo pakvies
ti į parapijos salę, kur vietinė Lie
tuvos Vyčių Antracito 144-toji 
kuopa buvo paruošus tautinių 
dirbinių parodą vt programą. Erd
vios salės pasieniais buvo stalai ap
dėti įvairiausiomis įdomybėmis: 
čia Onos Morgalienės meniškai 
išskutinėti velykiniai margučiai, 
kalėdiniai šiaudinukai ir gražiau
siais spalvingais vaizdais išgra
žinti grybai, ten Onos Pancharie-
nės audinių iš Lietuvos pavyz
džiai, lėlės, šiaudinukai ir stebė
tinas gintaro rinkinys, o ten Ka
raliaus Taronio ir Rymo medžio 
drožiniai nuo žvėriukų ir paukš
tukų iki Lietuvos narsaus karžy
gio —vyčio. Kiti stalai linko ap
krauti knygomis, Lietuvos vėlia
vėlėmis, lipinukais, automaši
noms lentelėmis, marškiniais ir 
kitais suvenyrais. Viskas šaukė: 
)rAš esu lietuvis!" Virtuvėje tik
ras bičių avilys: šeimininkės sku
bėjo, plušo, kad svečiai būtų ska
niai pavaišinti lietuviškais val
giais, o vyrai rūpinosi, kad nieks 
neliktų neatsigamnęs skystimė
liais. 

Meninė programos dalis prasi
dėjo antrą valandą ir buvo pa
kartota ketvirtą valandą. Lietuvos 
Vyčių Nepriklausomybes komite
to pirmininkė M. Juozulynienė 
nuoširdžiai pasveikino gausiai su
sirinkusius svečius, trumpai pa
aiškino dienos rimtį ir svarbą ir 
išreiškė vikį, kad Dievas duotų 
Lietuvai netrukus atgauti nepri
klausomybę ir vėl džiaugtis pil-

Vasano 1« <Henos p r i t a ^ Lietuvos pasiuntinybėje Washingtone. Iš kai-Į n a J a i s v e . Ji pakvietė prelatą Juo-
rės: O. Bačtaenė. Lietuvos atstovas dr. S. A. Ba.kis, msgr. Fr. Canaimi, __ tfamvAą. Šv. 

K E A L E S T A T E 

P A S K U B Ė K I T 
7 kamb. namas. 2 vonios. Gazu šil
dymas. Marquette Parke. Del ligos 
parduoda pigiausia kaina. $29,500. 

Puikiausio mūro 22-jų metų bun-
galow. 2 miegami. Pušų sausas beis-
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke. — 
$52,500. 

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

Ofise veikia automatinis telefonas. 

Maloniai praiau kalbėti lietuviškai 
ar angliškai ir paduoti savo telefoną 
bei pavardę, kada jums patogu namus 
apžiūrėtu 

Valdis Real Estate 
2625 West 71 si Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

R E A L E S T A T E 

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

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

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 

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

llllillllllillllllllllllllllllllllllllliuiuillllll 

Vasario 
rodymu atėjo tėvai, draugai, kle
bonas kun. Al. Bartkus, kunigas 
Matas Jarašūnas, Šiluvos Marijos 
klebonas, Maizeville, Franckvile 

bes radijo programa, kuri pasie- m e r a s j a m e s j^ahas ir kiti sve-
kė visą apylinkę iš WPPA sto- • čiai. Ne visi mokinai yra lietu-

JiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUJiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii 

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 
iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiHumiuiiiiiiiiiiiinmu 

l.iiiiiimimiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Norint namą pirkti 

FLORIDOJE 
Tampa, St. Petersburg a r 

Clearvvater rajonuose, 
kreipkitės į 

SAULIŲ A. BUKŠTELĘ 
TURTELOF BROS- INC. 

REALTORS 
3000 66th St , Nort_L 

St Petersburg. Fla. 33710 
TeL (813) 384-3434 arto-

(813) 546-1487 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

BERVVYN 
Atdaras apžiūrėjimui 

sekmadienį 1 iki 4 vai. popiet 
1237 S. ELMWOOD AVE. 

(6400 i vakarus) 
Švarus 2-jų miegamų mūrinis "bi-
level" namas. Daug spintelių erd
vioj virtuvėj. Įrengtas šeimos kmb. 
2 maš. garažas. Kaina $64,500.00. 

W0LSKI REALTY 
586-0340 — 257-2234 

H I S C E L L A N E O U S 

10% — 20% — SO% pigiau mo.gąft 
už apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pa mus. 

FRANK 2 A P 0 L I S 
Telef. GA 4-8654 
SM8y2 W. Kth Street 

2 4 HOUR T 0 W I N G 
A N D 

QUICK START 
TEL — 582-8130 

i i a i i s t i i i i i i t i 

nsgr. Gi_3eppe Leanza, apašt. deleg. | 
Jurgio 

(Nukelta i 5 poaL) 
p>ar. 

We'M he lp you m a k e t h e right movė 

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

nuomoti ar apdrausti savo nuosa
vybę Chicagoje ar bet kur Ameri
koje, prašome skambinti ar užeiti 
j mūsų įstaigą. Mes visuomet pasi
ruošę jums patarnauti. 

Mes priklausome MLS ir turime 
komputerį. 

Virš 500-tai namų pasirinkimui 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaski Road 

i Tel. — 767-0600 
independently owned and operated. 

iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiminiiiiiii! 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2344 W. 69th St., tel. 776-1486 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiuiiimi 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
iiiiiiimiiiiimiimiiiimiiiiiHuiiiiuuiiiii. 

V A L O M E 
KHJMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL B E 7-5168 

TIKRIAUSIAI SIŲ PLOKŠTELIU NETURITE! 
I VAIDILŲ KANKLĖS 
9 

Lietuvių Tautinio Meno An_ambl_i "durlionia" 

^GROJAME JUMS va-

I 
įgrojo LAT. Korp! Neo-Lithuania orkeatraa, 
dovaujarnaa Algirdo Modeatavičiaua. įdainavo Arū
ną- Gaaparaitii. 

SU ŠOKIU IR DAINA Jgrojo L.S.T. Korp! Neo-Lithuania orkestrai. 

KALNUOS DAINUOJA 
A KOKIAIS KELIAIS 

Kvintetas "BALTIJA" 
Lathuania orkestrą*. 

ir L.S.T. Korp! Neo-

Aš KELIAUSIU 
įdainavo "BALTIJA" vyrų kvintetas 

VIOLETA 
DAINOS IR ARIJOS 

Dainuoja Violeta Rakauskaitė. Raganėle, Tėviškės 
vejas. Sugrįšk, ilgesy ir kitoe. 
Virgilijus Noreiks. Prie piano Žaneta Noreikienė. 

Kiekviena pk>k_telė k-innoja $6.00 

D R A U G A S 
4645 W«d 63f d Stmt MIcagA, IIIIBOU 8062S 

pridėt* 50 emoų u_ kiekvieną ptokltele perahatiinui. OHnolau- gyv- m-to 5% 
U-nkymazna į Kanadą reikia pridėti po SL7S palto __-_d— 

D t M E S I O ! 

S 0 P H I E BARČUS 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
stotj. Šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 AM 

7150 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO. H-L. 60629 

M OVI NG 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pima apdrauda. 

TeL — WA 5-8068 

HELP WANTBD V__L_LI 

TOOL ROOM 
MACHINIST 

No age lirnit 
Fringe benefits 
Apply irt persou 

CHICAGO PEBFORATING 
OOMPANY 

2445 West 24th Piace 
Cbicago, Iliinoin 

V VKAl IB MOTERYb 

E-eellent Opportanity Es i s t s 
in 

PayrolL Accts. Payable, Aocta. 
Receįvable & Acc'tang dericaL 

Cail — WALTEB MACUDA 
TeL 236-6999 

D Ė M E S I O 

JUNK CARS WANTED 
BTJNNING OE NOT 

Free Fast Towing 
TEL — 582-8130 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUII 
M. A. Š I M K U S 
EVCOME TAX SERVICE 

NOTART PUBUC 
4259 So. Mapkwood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
iHuiHHiHHniHniiiuiinimmiiiuHJHitm 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus krašius 

NEDZINSKAS, 4091 Archer Ave. 
Chicago, m. 80632, teL »27-5»M 

Į S I G Y K I T E D A B A B 

PETELIŠKIŲ SALA 
Milda Kvietkytė 

(Paaakos ir vaizdeliai vaikams) 

Iliustravo dail. Ada Korsakaitė-
Sutkuvienė. Išleido Pasakų Fon
das 1979 m., 64 pusi. Kaina su 
persiuntimu $4.85. 

Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St. 

Cbicago, EL 60628 
Illnois gyventojai dar prideda 24 et. 
valstijos mokesčio. 

nifiiiiiiiiiiiHiiiiiiHiimiiiiiiiiiiimiinnii 
įvairių prekių pasirinktinas ne

brangiai 15 mūsn sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radlo programa 

Naujo} Anglijoj ii Stoties WLYN, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1300 iki 1:30 vai. po pietų — perduo 
dama vėliausių, pasaulinių žinių san 
trauką ir komentarai, muzika, dainom 
Ir Magdutes pasaka. Sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai 
Biznio reikalais kreiptis ] Baltic Flo 
rltta — gelių bei dovanų krautuvę. 
302 E. Broadway. So. Boston, Mass 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
sit* dldelj pasirinkimą lietuviškų kny-

2501 W. 0 SL, Chicago, m. 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
iimiHiiiiiiiiimiiiiiimiiuiiiiiiiiiiiiuiuiJ 

iiiiiHiiiuimiimimiiimiiiitiiiiiuuiiiiiii 

P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, In?aired 

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

SERAPINAS — 638-2960 
iiiiiniHiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiimiiiiunuui 

Tikrasis Keturakis 
ir Jo Rastai 

Paruodė 
Birutė VTIkutaityte-Gedvfflenė 

Išleido Keturakio dukros ir 
sūnūs 1979 m. Cleveland, Ohio. 
Spaudė "Vilties" spaustuvė. 332 
pusi. kieti viršeliai. Kaina su 
persiuntimu $10-85. 

Užsakymus siųsti DRAUGO 
adresu. 

Illinois gyventojai dar prideda 60 et. 
valstijos mokesnio. 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGEI, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kal-

->* yra «n*iems prieinamos 

Perskaitę "Draugą" duokit* 
4 kitiems pasiskaityti 

Algirdas J . Greimas 

APIE DIEVUS IR 
2MONES 

(Lietuvių Mitalogljos studijos) 

Išleido Algimanto Mackaus 
knygų leidimo fondas- Spaudė 
M. Morkūno spaustuvė. 360 psl., 
kietais viršeliais. Kaina su per
siuntimu $10.85. 

Užsakymus 
adresu. 

siųsti DRAUGO 

Illinois gyventojai dar prideda 60 et. 
valstijos mokesčio. 

1 * 



MOSU KOLONIJOSE 
SUSIRINKIMAS Frackville, Pa. 

(Atkelta i i 4 p«L) Hartfordo apyl. metinis LB 
narių susirinkimas įvyks kovo 

klebant , Shenandoah, sukalbėti į 23 d., tuojau po lietuviškų Mi-
maldą. Tokimesnę programos r š i ų ^ T r e j y bės salėje. Visi kvie-
tvarką pirmininkė pavedė Stasiui č i a m i g a u s i a i dalyvauti 
Vaičaičiui. Choristai ir publika į 
sugiedojo „God, Bless America" j 
(Dieve, palaimink Ameriką) .Lie
tuvos Vyčių jauniai, vadindamies 
„Marijos Vanpeliais", iš Miners-
vfflle, palinksmino publiką lietu 

A. A. SKOPIENC IŠLYDĖJUS 

iviškomis dainomis ir „Klumpako-
ju". Ju mokytojos ir globėjos yra 
ištvermingos vytės Teresė BaJiu-
iienė ir Ona Sikorienė. 

Programos metu buvo perskaity
tos minėjimui pritaikytos Pemnsyl 
vanijos valstybės ir Schuylkill 
apygardos proklamacijos. Ieva 
Yurkewicz, Vyčių 144-tosios kuo-

V&ldyba 

Athol, Mass. 
VASARIO 16 MINfcJIMAS 

J.CO \*JKA\J> 1 

pos raštininkė, buvo prašiusi' choras iš VVorcesterio, vad. muz. 
valstybės senatorių Juozą Gurzen-1 Zigmo Snarskio, akompanavo 
dą parūpinti viešą minėjimo tpri 
(pažinimą. Senatoriaus tarpininka

vimu, gufoam. Diek Thorn-
burgh, sveikindamas Lietuvos iš
siveržimą iš po caro tironijos ir 
nuoširdžiai užjausdamas Lie
tuvoj esančią komunistinę vergi
ją, kvietė visus Pennsylvanijos 
žmones jungtis su lietuviais jų 
pastangose Lietuvos atveju. Pana
šią proklamaciją parūpino Al
bertas Matunis, 144-tosios kuopos 
vytis ir vienas iš trijų apygardos 
valdininkų. Jo įtaigojami, valdi
ninkai pagerbė Lietuvą, iškelda
mi • Lietuvos trispalvę virš apy-

"...esame užklupti ir bėga
me kaip iš gaisro... grįžimui 
namo mums nėra kito kelio, 
kaip tiktai Paukščių takas, 
ir kito vežimo — tiktai Grį
žulo ratai. 

(Nelė Mazalaitė) 

Sausio 5 d. mirė Cicero gyven
toja Elvyra Skopienė, karo aud
rose išgyvenusi išskirtinai skau
dų savo šeimos likimą. Iš rytų 
raudonajai lavai prasiveržus, Sko-
pų šeima atsidūrė Rytprūsiuose. 
Velionės vyras ir trys vyresnieji 
vaikai tuojau buvo paimti ap
kasų kasti. Karo siautulyje nu
trūko tarp šeimos narių ryšys. 
Velionė paliko viena su keturiais 
mažamečiais: vyriausias 12-kos 
metų sūnelis ir už jį jaunesnės 
trys mergytės. Neturėdama nei 
maisto išteklių, nei susisiekimo 
priemonių, a. a. Elvyra visvien 
likimui nepasiduoda, bet visomis 

- , jėgomis gelbsti vaikučius nuo ba-
gražiai, mažai mūsų apylinkėj i d o fc homhų_ Bombardavimams 
kas tokio giedojimą girdėjo, j ̂ - ^ sĮapstosi, vaikučius vir-

Vasario 17 d. Sv. Pranciškaus 
parapijoj buvo paminėta Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mo 62 m. sukaktis. 

Iškilmės prasidėjo iškilmin
gom Misiom, kurias atlaikė kun. 
Justinas Steponaitis, pasakyda
mas ir pamokslą. 

Giedojo Šv. Kazimiero '^yrų 

Sausio 7 d. Sv. Antano bažny
čioje Mišias už velionės sielą lai
kė kun. kleb. J. Stankevičius, 
kun. F. Kireilis, ir kun. B. Rut
kauskas, kuris pasakė pamokslą Į 
ir palydėjo velionę į kapines. Ne
bojant šalto žiemos ryto, ilga au
tomobilių eilė su gausiu palydo
vų būriu lydėjo karstą, pareikš-
dami velionei pagarbą kaip moti
nai ir kentėtojai. 

A. a. Elvyros Skopienės gyveni
mo kelias simbolizuoja tas lietu
ves motinas, kurių dvasinių ver
tybių gelmėse kaupiasi mūsų 
tautos stiprybė. 

Tebūnie jai ramus poilsis 
Aukščiausiojo malonėje. 

B. Motušienė 

DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. kovo mėn. 10 d. 

Olga Keršytė. Giedojo labai 

Kazys ir Bronė Senaičiai nešė 
dovanas prie altoriaus. 

Tuoj po Mišių vyčiai mergai
tės pavaišino choro narius pus
ryčiais. 

Antrą valandą popiet parapi
jos salėj prasidėjo akademija. 
Vyčių kuopos pirmininkas Vi
limas Višniauskas paprašė kle
boną sukalbėti invokaciją už 
kenčiančią Lietuvą. Buvo su
giedoti h imnai Sekė vyrų cho 

A. a. Elvyra Stoopienė, Sibiro trem
tinio Aleksandro Skapo žmona, 

Nuotr, C. Genučio 

rni "Lietuvos mspaivę vua tt^ >-
gardos būstinės, kur plačiai v ė - l r o P ^ programos, po to E d 

lm» j f i n vToiinc i« Wrfirpftateri( liava plevėsavo dvi paeiliui die 
nas. Netolimo Tamalua miesto 
meras Wil>liam Yost taipgi pa-
pasveikino lietuvius savo Taštu ir 
įvertino jų darbus, pritardamas 
Onos Žaldarienės prašymui. 

Per programą dainavo „Žarijos" 
choras. Apreiškimo mokyklos 

vardas Meilus iš VVorcesterio 
pasakė pagrindinę kalbą, tema 
"Mūsų nepriklausomybės minė
jimai dabar ir ateityje". Vėl 
dainavo vyrų choras, kuris bu
vo šiltai priimtas. Programa 
baigta giesme Mar i ja Marija. 
Paskui vyčių kuopa visus pa-

mergaitės prisidėjo dainomis h vaišino kavute, o choro daly 
j j „ « i<r„r.;*r9c Al Bartkus yius vakariene. Žmonių buvo 

125. Abu vietiniai laikraščiai „K-arvcnU w 
sukailbėjo užbaigiamą maldą ir 
visi sugiedojo Lietuvos himną. 
Svečių buvo apie 400. 

SekaTĮcią dienąjtefevizijos "ka-
n d r S r ^ perieidb'-Taridus iš Lie 

gražiai aprašė šventę, o Atholio 
dienraštis įdėjo choro nuotrau
ką. Didelis ačiū kun. Stepona
vičiui ir vyčių kuopai už gra 

tuvos Napriklausomybės minėji-j į ^ 7 rr inėįmo surengimą. Yra 
m o - . . žmonių, kurie suranda laiko 

Pk-mą syki šioje apylinkėje te- j dalyvauti-lietuviškuose parengi-
ko tarp plačiai, sauha: ir pnde- Į ̂ ^ ^ r e n ^ a m u o s e 

rarnąi paminėti Lietuvos Nepri
klausomybę ir išgarsinti Lietuvos 
vardą. B tikrųjų, visa tai yra 
Lietuvos Vyčių nuopelnas. Valio! 

Stasys Vaičaitis 

Hartford, Conn. 
"BERŽELIO" UŽGAVĖNIŲ 

BALIUS 

Sėkmingai praėjo vasario 9 
'Berželio" užgavėnių balius. 

mūsų apylinkėje. 

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTE 

Lietuvos Vyčių 10 kp. at 
šventė savo globėjo šv. Kazi
miero šventę kovo 4 d Šv. Pran
ciškaus par. bažnyčioj. Nariai 
priėmė komuniją. Tie, kurie pa 

ve prie savęs prisirišusi. Raudo 
na j am siaubui beartėjant, pėsti! 
keliauja Vakarų link Pakelėj su
randa dviratį, ir, kaip duktė So
fija sako, tai buvo tikras išsigel
bėjimas. Mantelę ant jo uždėjus 
ir vaikus pakaitom užsodinant, 
buvo galima sparčiau keliauti. 
Karo pabaigos sulaukė anglų zo
noje. Paštui pradėjus veikti, atsi 
rado vyriausias sūnus Apolina
ras. Jis būtų buvęs motinai dide
lė pagalba ir užuovėja, nes vie
nai moteriai stovyklose priseidavo 
patirti daug nuoskaudų, bet pasi-[ 

taikė proga, ir jis išvyko mokytis. 
Taip vienai pačiai teko rūpintis 
prasimaitinimu, vaikų auklėji
mu ir mokslinimu. Vaikai išau
go dorais žmonėmis ir gerais pat 
riotais. Prasidėjus emigracijai į 
užjūrius, šeimų be tvirtų darbo 
rankų joks kraštas nenorėjo pri- Į 
imti. Kun Sugintas surado Ame- j 
rikoje dvi geradares šeimas—Do-1 
vidainių ir Šukių, kurios išrašė! 
afidevitus. 1951 metais a. a. E. Į 
Skopienė su savo ketvertą maža-1 
mečių pasiekė JAV ir apsistojo 
Cicero mieste. Bet laikas bėgo, 
vaikai augo ir pasidarė pajėgūs 
sau gyvenimą kurti. Velionės gy
venimo našta kas kartą lengvėjo. 
Sulaukė žinios ir nuo atskirtosios 
šeimos dalies — vyro, sūnaus ir 
dukters, kurie buvo išlikę gyvi ir 
gyveno Lietuvoje Vyras Alek
sandras buvo grįžęs iš Sibiro, po 
12-kos metų prievartos darbų 
stovyklose. Velionė skubiai tau
po pinigų kelionei ir nuvyksta 
pasimatyti. Vėliau velionės vyras 

— Pasaulio futbolo "mini-pir-
menybės" bus pravestos Uru
gvajuje nuo 1980. 12. 28 d. iki I 
1981. 1. 10 d laikotarpyje. Da
lyvaus buvę pasaulio meisteriai 
Urugvajus, Italija, Brazilija, 
Anglija, Vak. Vokietija ir da
bartinis meisteris Argentina. 
Už kiekvienas rungtynes daly

je Lietuvoje. 
Laidotuvių išvakarėse prisirin

ko pilna koplyčia žmonių. At
sisveikinimo kalbas pasakė: Cice
ro Balfo vardu — dr. B. Motu
šienė, ir Cicero krikščionių de
mokratų vardu — A Tauginas,. -
apibūdindami velionės skaudžią viai gaus po 150,000 doL, o tur-
likimo dalią, nepalaužiamą jos nyro nugalėtojas gaus dar 
valią ir motiniškumą. Velionė 100,000 dol priedo. Prieš 50 me-
buvo kukli, tyli, bet uoli lietuvis- tų Urugvajuje įvyko pirmos 
kuose darbuose. Savo pensininkės pasaulio futbolo pirmenybės, 
pinigėlį su meile skyrė Balfui ir kurias laimėjo pats Unųrva-
laisvinimo darbams. jus. 

PRANEI DABŠIENEI 
m i r u s , 

velionės vyrą ALEKSANDRA, sūnų RIMTAUTĄ, sesę 
JULIJA, brolį TKLESFORA, marčią BIRUTĘ, vaikaičius 
ir k i tus GIMINES giliai užjaučiame ir reiškiame paguo
dos žodžius. 

Emilija Gruodfeoė 
Ignas ir Bronė Kazlauskai 
Vincas ir Valerija Kazlauskai 
Monika Lembertienė 

Santa Monica — Los Angeles 

Antanina Lukšienė 
Melanija ir Aleksas Maskoliūnai 
Elvyra ir Petras Pamataičiai 
Gražutė ir Aloyzas Siručiai 

1 

zimiero par. Worcesterio mo 
kyklos naudai. Gaila, daugiau 

Atsilankė daug žmonių, o kon-'; pusė narių sirgo gripu arba slo-
cer to leidinėlis buvo pripildytas 
dosniais aukotojais. Malonią 
s taigmeną padarė buvęs studen
t ų šokėjų vienetas "Aitvaras", 
į te ikdamas 200 dol., jų paskuti
niojo uždavėnių baliaus uždar
bį, ekį įteikė buvusi "Aitvaro" 
vadovė Rūta Jarkevičiūtė-Micč-
kūnienė ( tam tikslui atvykus iš 
Elizabeth, N. Y.) ją palydėjo 
keli aitvariečiai ir jų mokytoja 
K. Marijošienė. Reikia tikėtis, 
k a d abiem "Berželio" grupėm 
kelionė į Chicagą, tautinių šo
kių šventėn, jau užtikrinta. 

"Berželio" jauniai ir studen
t a i darniai pašoko 9 šokius. 
"Ypatingai grakščiai pašoko mer 
gaitės audėjėlę, kuri buvo pa
lydėta trio daina. 

Trio vienetą "Paslapt is" su
daro I rena Petkaitienė, Gražina 
Aleksandravičienė, Sofija Alie-
nė , joms akamponuoja ir vado
vauja muzikas Jurgis Petkaitis. 
"Pas lap t i s" dar padainavo ke
lias dainas ir palydėjo šokį su
batėlė. 

Programai pasibaigus, "Ber
želio" vadovė Dalia Dzikienė dė
kojo visiems gausiai prisidėju
siems šio vakaro pasisekimu. 

Publika šiltai priėmė progra
mos atlikėjus, ilgu plojimu pa
reikšdama savo įvertinimą. 

Kotryna Marijošienė 

gomis. Koresp. 

Amerikos Lietuvių 
Ekonomine Veikla 

Vincas Liulevifius 

Išleido Pedagoginis Lituanis
tikos Insti tutas 1980. 224 pusi. 

Spaudė Morkūno spaustuvė. 

Knygos kaina su persiunti
mu $8.85. 

Užsakymus siųsti DRAUGO 
adresu. 

Dlinois gyventojai prideda 48 et. 
valstijos mokesčio. 

dėjo, važiavo j Maironio Parką | A i e k s a n d r a s > s ū r ė d a m a s savo 
pietums, kurie mnm0k*r. Ka-j ^ ^ a m ž i a U s , pas iryžta vykti į] 

" Ameriką. Nugalėjęs painiausias į 
kliūtis, pasiekia savuosius ir per 
30 metų mitrūkusį šeimos gyve
nimą pradeda iš naujo. Bet de
ja, a. a. Elvyra jau buvo sunkios 
'ligos apimta, ir nė dvejų metų 
drauge neišgyvenus, atsiskyrė 
amžinai. 

A a. E. Skopienės pagal tėvus 
pavardė buvo Rataitė, kilimo — 
žemaitė. 1905 m. buvo gimusi Al-
sėdžiuose) Telšių apskr. Anksti 
paliko našlaitė. Plateliuose ją už
augino senelė ir leido mokytis. 
1924 m. ištekėjo už savanorio — 
kūrėjo Aleksandro Skopo ir susi
laukė 10 vaikų. Trys vaikai ne
užaugo. Amerikoje paliko du sū
nūs — Apolinaras ir Edvardas, ir 
trys dukterys — Aldona Grinie
nė, Sofija Palionienė ir Genovai
tė BikulČienė, 17 anūkų, 4 proa-
nūkai, sūnus ir duktė okupuoto-

A. f A. JUOZUI VISOCKUI mirus, 
žmoną RIGINJį ir dukrą SONUį giliausiai užjau
čiame ir kartu skausmo valandoje liūdime. 

Romas ir Birute Tenrydžiaj 
Antanina ir Petras Indreikai 

A. t A. EUGENIJAI VASILIAUSKIENEI 
mirus, jos vyrą p. KAZĮ VASILIAUSKĄ ir mūsų mielus 
draugus, sūnų DONATĄ ir LAIMĄ VASILIAUSKUS su 
šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime 

Vita ir Vytautas Girdvainiai 
Kęstutis Girdvainis 

t M12 WEST MAROUFITE RD. 
CSDCAGO, 1UJNOIS «M29 

JHONl: SU t25-689? 
UAA. 

* 

A. f A. 

Aldonai Saulei Michelevičienei 
mirus, jos vyrui BRONIUI ir įo ŠEIMAI reiškiu gi
lią užuojautą jų skausmo valandoje. 

Marijonas Dambrauskas 

Mirus New Havene A. t A. Augustui Ramanauskui, žemiau išvardinti 
jo bičiuliai vietoje gėlių aukojo Lietuvių fondui: 

Po 10 dol. 
J. ir O. Girdauskai, Mar. Kronkaitienė, A. ir S. L. Leikai, S. ir A. Lio-

čiai, Z. ir M. Merkevičrai, V. ir A. Plečkaičiai, B. ir T. Strimaičiai, J. ir 
E. Vaišniai, Z. ir V. 2emliauskai ir M. L 2idoniai. 

Po 5 dol. 
Goidupienė Olga, Jokūbai te Marijona ir J. S. Zaščiurinskai. 

Viso suaukota 115.00 dd. 

A. f A. ALFONSUI SKREBŪNUI 
netikėtai mirus, žmoną ONUTĘ (Telksnyte), sūnus VY
TAUTĄ ir ALGĮ bei svainius BRONĘ ir VYTAUTĄ 
VOLERTUS su šeima, paskendusius liūdesyje, pilnai už
jaučiame, 

Algirdas ir Berta Joniai 

A. t A. STANISLAVAI KULVELIENEI 
mirus, giliai užjaučiame jo s dukras : ALDONĄ PAS-
KIENĘ, BIRUTĘ VT3SELK3ENĘ i r STASĘ LIAUGAU-
DIKNĘ su šeimomis i r ka r tu liūdime. 

Jadvyga ir Adolfas DamvJfiai 
Lidija ir Gustavas Petersonai 
Ada ir Česlovas StaniiUiai 

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 

4 3 3 0 - 3 4 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i LA 3 -0440 ir LA 3-9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

— 

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel., 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SUNOS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 
2424 VV. 6<?th STREET Tel. REpublk 7-1213 

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

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

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

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

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. «M)th Ave.. CICF.RO. III Tel. O lympic 2-1003 



DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. kovo mėn. 10 dL 

x Ses. Margarita Bareikaitė, 
Nek. Pr. Marijos seserų vienuo
lijos vyriausioji vadovė, ir ses. 
Loreta Jonušaitė, Toronto vie
nuolyno vyresnioji, atvykusios 
į Chicagą dalyvauti savo vie
nuolijos rėmėjų metinėje vaka
rienėje, kovo 7 d. aplankė 
"Draugo" redakciją, pasikalbė-

X Grafiną Gražienė, čikagiš-
kė, prisimindama savo Tėvelio 
a. a. dr. Jono Gečo didelę mei
lę lietuviškam žodžiui ir spau
dai, jo atminimui paskyrė "Drau 
gui" 100 dolerių auką. Už didelę 
paramą mūsų dienraščiui mie
lai aukotojai esame labai dėkin
gi-

x Beverty Shores, šv. Onos 
bažnyčioje priešvelykinės lietu
vių kalba šv. Mišios bus atna
šaujamos kovo 23 d. 12 v. Kan
čios sekmadienį. Šv. Mišias at
našaus kun. Jonas Borevičius, 
SJ. 

x "Tėviškės" liet. evangeli-
jo apie savo planus ir painfor-! kų parapijos kai kurie parapie-
mavo vienuolyno statybos rei-1 &ai dalyvavo Chicago Circle 
kalais. Taip pat aplankė mari- j universiteto chore vasario mėn. 
jonų vienuolyno vyresnįjį kun.. pabaigoje, 
V. Rimšelį, kuris sekmadienį tu
rėjo vadovauti rėmėjų pamal
doms Jėzuitų koplyčioje ir sa
kyti jų šventėje pamokslą. Šią 
savaitę jos išvyksta atgal į sa-1 bertas Kaminskas. Chorisčių 

atliekant Mozarto 
kūrinį "Reąuiem", taip pat gie
dojo Šv. Jokūbo katedroje. Pro
gramoje buvo pažymėtas diri
gento asistentas pianistas Ro-

HICAGOS ŽINIOS 
ŠEŠIOS MIRTYS GAISRUOSE 

Trys vaikai ir t rys suaugu
sieji žuvo keturiuose gaisruose 
ketvirtadieni. 

ILLINOIS BIUDŽETAS 
Gubernatorius Thompson pa-

UGNIAGESIAI ATMETfc 
PASIŪLYMĄ 

Chicagos ugniagesiai, susirin
kę į International Amphitheat-
re patalpas, trečiadienio naktį 
atmetė pasiūlymą grįžti į dar
bą ir tada tęsti toliau derybas 

siūlė naują 14.5 bil. dol. biudže dėl naujos sutarties. 

vo pareigas. 
X Eugenijaus Kriaučeliūno 

vardo jaunimo premijos įteiki-

tarpe atžymėtos Diana ir Rita 
Paulikaitytės, išrinktos iš dau
gelio studentų. 

X Bonos Janiliūnaitėa ir Rai-
mas įvyks, S. nt kovo **n. 3 0 1 ^ ^ S m a l e n s ^ s u t u o k t uvėse 
d., sekmadieni, 3 vai. p. p. Jau 
nimo centro kavinėje. Premi
jos laureatė Joana Kuraitė iŠ 
Hamiltono, Kanados. Progra
moje trumpa akademija, meni
nė dalis ir kavutė. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti. Įėjimas 
laisvas. 

Toronte vasario 23 d. iš Chica
gos, ir kitų paminėtų ankščiau, 
dalyvavo inž. Kęstutis Girdvai
nis, arch. Vytautas Girdvainis 
su žmona, Povilas ir Linas Min-
tautai. Iš Boulder Colorado 
arch. Vaidas Daukantas. 

X Illinois lietuvių respubliko
nų lygos metinis atžymėjimų 
banketas įvyks balandžio 12 d. 

Urugvajaus "Ąžuolyno" ir Argentinos "žibučių" vadovai tariasi su PLB Kultūrinės taftos komisijos vadovais 
prieš koncertus, kuriuos adiks įvairiose lietuviu kolonijose. Iš kaires: "2ibuCh}" vokalinio vieneto vadovas dr. 
Jonas Simanauskas. Kultūrines komisijos vicepirmininke Regina Kučienė, "Ąžuolyno" ansamblio vadovas dr. Alfre
das Stanevičius, Vida Jonušienė (tvarkiusi visus bilietus) ir Kultūrines talkos komisijos pirmininkas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas. Nun«r. Viktoro Kučo 

IŠ A R T I IR T O L I 
J. A. VALSTYBĖSE 

— "Vilniaus geležinkelio sto
tyje buvo iškrauta 300 karstų 
su Afganistane nužudytais lietu 
vių karių lavonais", rašo N. N. 
Nyerges "Evening Outlook" 
(Calif.) dienraštyje vasario 29 
d. "Kokia tragiška ironija! Prie 
varta į Sovietų valstybę inkor 
poruotos buv. nepriklausomos 
Lietuvos kariai siunčiami kovo-

X Jaunimo organizacijos sa
vo narių ideologiniam ir fiziniam 
ugdymui ruošia vasaros stovyk-17:30 v. v. lietuvių Tautiniuose į ti ir mirti laisvę ginančiame Af 
las. Jaunųjų Ateitininkų są- Į namuose, 6422 So. Kedzie Ave., j ganistane". Autorius savo ilgo-
jungos stovykla įvyks liepos 20; Chicagoje. Bus trumpa įdomi kame laiške klausia, kodėl Jung 
—rugpiūčio 3 dienomis Daina- į programa, pietūs, pasižymėju- į tinės Tautos nesudaro komisi-
voje. 

x Jaunimo centre kovo 14, 
15 ir 16 dienomis įvyksta Šv. 
Rašto tridienis, kurį rengia vi-

Chicagos švietimo taryba pa
skelbė taisykles, kurių laikan
tis, bus mažinamas mokyklų 
skaičius, taupant lėšas. Numa
tomi uždaryti tie mokyklų pa-

JAV sen. John Heinz UI, ypač Manchesterio ir Bradfor- statai, kurie senesni kaip 70 m., 
( resp .—P.) vasario 4 d. į JAV i do, yra sutikęs Matą cho-j kuriuos sunku atremontuoti, 
senatą įnešė įstatymo projektą Iro koncertų progomis. Buvo i kur apšildymas išlaidus, kur 
S. 2257, kuriuo siekiama užtik- labai ramaus.būdo ir gerai kai- yra kita erdvi mokykla, galinti 

tą iždo metams, kurie prasidės 
liepos 1 d. Mokesčiai nebus pa
kelti. Biudžetas bus balansuo
tas. Tik padidėjusi infliacija ga 
lėtų biudžetą išblokšti iš tvar
kos. Apie 41% visų išlaidų eis 
švietimui Šalpai numatyta 2.6 
bil. dol. Pensininkams mažina
mi mokesčiai ir didinamos lė
šos jų priežiūrai. Pagalba vai
kams ir šeimoms taip pat pa
didinama. 

UŽDARINĖS MOKYKLAS 

sio asmens pagerbimas ir šo-, jos tyrinėti Sovietų nusikalti-
kiai, europietiškos muzikos or-jmams prieš žmoniškumą, įvyk-
kestrui Jonsons Trio griežiant. į dytiems Lietuvoje, Latvijoje ir 

x "Bendradarbis' Nek. Pr. j Estijoje. Tame 
sos "trys Oiic'agos'vienuolijos. | M a r i J o s ^erų.vienuoUjos leidi-; raščio numeryje J. GUauda pa-
Penktadienį 7:30 vai. vakaronė n ^ n r" » • "*? * s?a u <*°* * I zo lda tuos, kurie "nemaišyti 

1 jau pasiekė "Draugo' redakci- į nešvarios politikos su kilniu 
ją. šiame numeryje yra puikios sportu" dingstimi siūlo neboi-
informacijos apie vienuoli jos į kotuoti olimpinių žaidynių Mas-

rinti Lietuvos Diplomatinės tar
nybos ilgalaikę egzistenciją. Įs
tatymo projektą įnešant sen. 
Heinz artimai bendradarbiavo 
su JAV LB Visuomeninių rei
kalų tarybos nariu, respubliko
nų partijos veikėju adv. Antho-
ny W. Novasičiu. Lietuvių vi
suomenė yra kviečiama įtaigoti 
savo senatorius tapti minimo 
įstatymo projekto rėmėjais. 

— JAV LB krašto valdybos 
įgaliotinis Washingtone Algi
mantas Gureckas vasario 6 d. 

bėjo lietuviškai. Laidotuvių šv.; sutalpinti uždaromos mokyklos 
Mišiose meldėsi daug jo drau-į vaikus. 
gų ir pažįstamų, vietos vysku-Į 
pas, giedojo šv. Cecilijos cho
ras. 

LATVIJOJE 
— Rašytojo Kazio Sajos, lie-

I tuvio dramaturgo, dvi pjesės — 
j pasakos "Devynbėdžiai" ir 
"Liepsnojanti kriaušė" buvo pa
statytos Latvijos Valmieros Le
ono Paegles dramos teatre pr. 
metų gale. Abidvi režisavo rež. 

2 MJL. DOLERIŲ 
KOMPENSACIJOS 

RINKIMINĖ DOVANA 
Cook apskr. demokratų orga 

nizacija paskyrė 50,000 dol. al-
dermanui E. Burke, kad jis pa
naudotų rinkiminei kampanijai, 
siekdamas laimėti prieš R. M. 
Daley. -

AREŠTAVO VAIKO 
UŽPUOLĖJUS 

Areštuoti trys vyrai 21-23 m. 
kurie prie 62 ir Sacramęnto 

gt., Chicagoj, grasindami gink
lu, bandė apiplėšti 16 m. berniu
ką. Netoli jo namų sustojo au
tomobilis, ir vairuotojas, išlipęs, 
grasindamas ginklu, norėjo api 
plėšti. Berniukas nustūmė jo 
ranką su ginklu. Užpuolėjas 
ėmė mušti berniuką, bet atva
žiavo daugiau automobilių, ir 
užpuolėjai nuvažiavo. Policijai 
buvo praneštas jų automobilio 
numeris, ir policija kaltininkus 
areštavo. 

PARAMA STUDENTAMS 
I Kaip gauti finansinę pagalbą 

Cook apskr. apylinkės teis- į studentams, bus dėstoma Chi-
mas priteisė Walter Glaze ir jo! c agos kolegijoje, 185 No. Wa-
žmonos naudai 2,07 mil. doL ^ ^ ^ v e n kovo 19 d. nuo 7 iki 
kompensacijos. Jiems važiuo
jant automobiliu, Panderosa 
mėsos svtnkvežimis peršoko per
skyrimo liniją kelyje ir susidū
rė su Glaze šeimos automobiliu. 
Nelaimės metu buvo sužalota 

pačiame dien- lankėsi Valstybės departamen- i Vaelntinas Maculevičius, sceno-į 

Jaunimo centre — Švento Ras
to įkvėpimas — kun. J. Duoba, 
MIC, šeštadienį 10 vai. — šv. 
Jono apreiškimas — kun. V. 
Bagdanavičius, MIC. 1 vai. Pa
saulio sutvėrimas. Pradžios kny 
goj kun. J. Duoba, MIC Sek
madienį — pradžia 10 vai. Sv. 
Jono evangelija — kun. L. Za
remba, SJ. 1 vai. Kristaus pri
sikėlimas Šv. Rašte — kun. V. 
Bagdanavičius, MIC. Visi kvie
čiami. 

ateitį, apie statybą, kuri yraįkvoje 
būtina, apie stovyklas mergai
tėms ir bendras, kuriose vasarą 
lietuviškai auklėjamas jauni
mas. Leidinys iliustruotas nuo
traukomis iš praeities ir dabar
ties. 

— Antanas Adomėnas, Santa 
Monica, Calif., stambiomis au
komis remia politinius ir kultū
rinius lietuviškos veiklos dar
bus. Šiais metais Vasario 16 pro 

Glaze galva ir nugarkaulis. Jis 
,kur įteikė dokumentus, įro- i eraf as — Petris Rozenbergis. t ^ ai pa a 

dančius, kad Sovietų suimtas ^ ^ L | £ T U Y 0 J E 

9 v. v. 
CUKRINĖS TIKRINIMAS 
Nemokamai bus tikrinama, 

ar neturima cukrinės, SL Xa-
vier kolegijos patalpose, 3700 
W. 103 St , Chicagoje, kovo 79 
d. nuo 10 v. r. iki 2 v. p. p. 

geologas Vytautas Skuodys yra 
gimęs JAV-se. 

DIDI. BRITANIJOJ 
— Susitikimas su kitatau

čiais. Vasario 16 —dienos tradi 

— Prano Gudyno (1919— 
1979) dailės darbų paroda bu-! 
vo suruošta Dailės muziejuje., : 
Be jo nutapytų paveikslų, bu-į jj|į. 
vo išstatyti jo paruošti dailės} *•_' ;. 

cinis lietuvių susitikimas su k i - j ^ j ^ monografijos, repro-

x Prof. J. Brazaičio raštų ; fa. U e t ™ ? Bendruomenės po-
utinei veiklai paremti paaukojo 
250 dolerių. 

— Dalės Jakienės rūpesčiu, 
Norristown, Pa., dienraštis "The 

pirmojo tomo garbės rėmėjo 
i prenumeratos (po $25) jau 
įplaukia ir iš tolimesnių vieto-

X Aukomis po 5 doL savo I vių. Neseniai jas prisiuntė V. 
dienraštį parėmė: Jonas Radas, j Prižgintas. A. Pocius, V. Voler-1 Times Herald" vasario 22 d. 
Ben. Dunda, Petras Kasuiaitis, j tas, kun. S. Yla, kun. V. Dabu- laidoje išspausdino vedamąjį 
Klemensas Martinkus. Visiems; šis, kun. A. Grauslys, Adolfas straipsnį Lietuvos nepriklauso-
maloniai dėkojame. 

tataučiais Lietuvos ir savo drau 
gaiš Londono Lietuvių namuose 
įvyko vasario 15 d. Kaip ir visa 
da, jis sutraukė gražų būrį 
kviestinių svečių. Svečius sutiki 
nėjo DBLS centro valdybos dar 

dukcijų aplankai, dailės kata-j į 
logai, peizažai. 

| 
1 • 

Į MothemeU Ctric centre! 
vasario 13 d. Škotijos lietuvių' 

DIDŽ, BRiTAKUOJ 

buotojai, o tautiniais rūbais pa-! „„,## "Lietuviškąjį vaka-i 
sipuošusios mergaites vaišino 
kokteiliais ir užkandėliais, šį 

x Dr. V. Cmris, Lake Zurich, 
BĮ., prie prenumeratos mokesčio 
pridėjo 22 dolerių auką. Malo
niai dėkodami, skelbiame jį 
Garbės prenumeratoriumi. 

X Aukų atsiuntė: po 2 dol.: 
— M. 
vas, R. Tomas; 1 dol. 
P. Celiešius. Dėkojame. 

rą" susirinko apie 250 klausy
tojų. Lietuvių liaudies meno ir 

kartą šis susitikimas išsiskyrė; g. l a i k ų U e t u v i ų f o t o g r a f i j o s 

| dar ir tuo, kad Did- Britanijoje f m į k g u d a r . i d e a l ų p a g r i n d ą _ 
Markelis, Kazys Račiūnas. Dr. į mybės šventės proga. Straips-1 koncertuojanti Kanados iakštin į k i t a i ^Tognmax: skaidrėmis roiSol. G. Vasiliauskienė, Adelaidės Li-
Adolfas Šležas vienas iš pačių nyje paliečiama Lietuvos okų- \ £ a l a G m a Čapkauskienė žaviai į d y t i ^ p a p a s a k o t į apįe lietuvių thuania choro dirigentė. Choras at-
pirmųjų prisiuntė Į Laisvę fon- į pacija, supažindinama trumpai 
dui penkiasdešimties dolerių au-1 su Lietuvos istorija, primenama 
ką ir tapo pirmojo Brazaičio; lietuvių rezistencija prieš oku-

praskaidrino nuotaiką, padai-; i m i g r a n t p i r m ą j ą k a r t ą g k o t i . 
nuodama keletą lietuviškų dai- j o j e b k d ^ dshlų p r o g r a m ą ) 
nų ir operos ariją, sulaukdama. ^ ^ a t U k o M o s s e n d o j , c^. 

raštų tomo garbės prenumera- į pantą, žmogaus teisių paneigi-1 ^ausytoj"1! nuoširdžios padėkos. S ^ c n o r a s fc Britanijoje kon-
toriumi. Prof. J. Brazaičio raš-Į mai ir išvedamas palyginimas; Netikėta mirtis, Ėdamas certuojanti viešnia iš Kanados 

šventė 30 m. sukaktį. 

Bernotas, V. A. Petro- t a i ^au spausdinami tarp Pabaltijo ir Afganistano Į į bažnyčią, kelyje staiga širdies solistė Gina Capkauskienė. 
1 j x Aldona Umbrasienė, čika- okupacijų. D. Jakienė priklau- smūgiu mirė Matas Pačkauskas. 

X Petras Odinis ir Raminta 
Lampsatytė praėjusį sekmadie
nį koncertavo Washingtone. Jų 
koncertas Chicagoje rengiamas 
ateinantį sekmadienį, kovo 16 
d., 3 vai. popiet Jaunimo centre. 
Dalyvaukime. (pr.) 

X Sv. Juozapo garbei šv. Mi 
šių ir maldų novena prasidės 
kovo 10 d. ir tęsis iki 19 d. 
(7 vai. rytais), Marijonų koply
čioje, prie "Draugo". Norintieji 
šioje novenoje dalyvauti ir įsi
jungti su savomis intencijomis, 
kviečiami nedelsiant kreiptis: 
Markn Fathers, 6336 So. Kil-
boorn Ave., Chicago, ūl. 60629. 

x Šokių šventės renghno ko
mitetai reikalinga sekretorė-rins 
dirbti Jaunimo centre bent 2-3 
d. į savaitę už atlyginimą. 
Skambint p. Jakaičiui tei. 257-
7877. (ak.) 

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

giškė, jau daugelis metų užsa 
ko ir apmoka tris 'Draugo'* 
prenumeratas, tvarkingai atsi
skaito ir tokiu būdu dosniai pa
remia spaudą. Šiomis dienomis 
ji atsiuntė minėtam reikalui 
120 dolerių čekį. Dėkojame. 

x Albertas Stakėnas, Chica
go, 111., lankėsi "Drauge", at
naujino prenumeratą ir įteikė 
10 dolerių auką. Labai ačiū. 

x Marija Vilutienė* čikagiš-
kė, atnaujindama prenumeratą 
atsiuntė 15 dolerių auką. Dėko
jame ir skelbiame Garbės pre-
numeratore. 

x Aukų atsiuntė: 3 dol. — 
Juozas ir Adelė Plienai, B. Ka
razijienė, 1 dol. — Kz. Certu-
lis. Ačiū. 

X Sofija Plenienė, Oak Lawn, 
Dl., parėmė mūsų spaudos dar
bus auka. Ačiū. 

X Ona Vaišnoraitė, torontiš
kė, atsiuntė 10 dolerių auką sa
vo dienraščiui stiprinti. Dėko
jame. 

x Aukų po 5 dolerius atsiun
tė: Aniceta Stropienė, Henri
kas Kabliauskas, Petras Keme-
žys, Ona Kotovienė. Mikas Vinc 
lovas, W. Kamantauskas. Vi

so "Koalicijai išlaisvinti Petkų Velionis — antros kartos Skoti-
ir Gajauską" ir įeina į JAV LB 
Visuomeninių reikalų tarybą. 

CHICAGOJE 
IR APYLINKĖSE 
UETLVIC BIBLIOTEKOS 

LEIDYKLOS VAKARAS 
Amerikos Lietuvių bibliotekos 

leidyklos ruošiamas kultūrinis 
vakaras, įvyks Jaunimo centre 
kovo 22 d., šeštadienį, 7:30 v. v. 

Programoje: ekrane — Ais
tis, Darius ir Girėnas, Galdikas. 
Jakubėnas, Krupavičius ir Sa
lys. "Spindulio" tautinių šokių 
grupės teatro "Pertvarkytos pa 
sakelės": Meškiukas rudnosiu-
kas, Raudonskrybėlaitė, Jūratė 
ir Krapštytis, Spiegiančioji gra
žuolė ir kt. Grupei vadovauja 
R. Soliūnaitė ir A 2ygas. 

Vyno. sūrio, kavos, arbatos 
užkandžiai ir svečiavimasis, 
kun. A. Keziui, SJ, vadovaujant. 
Kvietimus galima įsigyti Vaz-
nelių prekybos namuose ir pas 
leidyklos vadovybės narius. Pro
gramos vedėja akt. Elena Blan-

joj gimęs ir augęs lietuvis. Ma
tas buvo iš profesijos mokyto
jas ir paskutinius 10 metų pra
dinės mokyklos vedėjas. Prieš 
porą metų buvo išėjęs į pensi
ją. Buvo taurus lietuvis ir kiek 

KANADOJE 
— Ontario liberalų partijos 

vadas dr. Stuart Snrith vasario 
21 d. buvo sukvietęs etninės 
spaudos konferenciją parlamen
to rūmuose Pasisakė, kad jo tė 
vai kilę iš Lietuvos. Jis siūlo, 

AUSTRALIJOJE 
— Melboumo lituanistinė mo

kykla vasario 17 d. pradėjo nau
jus mokslo metus. Mokytojau
ja: Br. Staugaitienė, O. Rukšė-
nienė, D. Cižauskienė, J. 2itke-

BRAZILIJOJE 
— Stovykla. Nuo sausio 30̂ — 

j vasario 3 Lituanikoje vyko, 
ateitininkų stovykla. Pirmąsias 
tris dienas stovyklavo 16 moks
leivių. Kai atvažiavo studentai 
stovyklautojų skaičius pakilo 
iki 32. Buvo surengta iškilmin
ga vakarienė mokyklas baigu
siems pagerbti, o tokių buvo 
t rys: Sandra Saldytė baigė uni
versitetą, Nida Remenčiūtė ir 
Stela Belapetravičiūtė gimnazi
ją. Kartu buvo pagerbtas Klau
dijus Butkus baigęs karinę tar
nybą ir Paulius Jurgilas sėk
mingai įstoję į universitetą. Sto
vyklos šeimininkėm Onai Zalu-
bienei, Onai Guzikauskienei. Te
ofilei Labuskienei ir Katarinai 
Nanartonienei stovyklautojai 
dėkingumo ženklan įteikė gėlių. 
Visiems dėkojo S. Saldytė. 

URUGVAJUJ 
— Vladas Lapaitis laimėjo 

pirmą premiją už savo skulptū
rą nacionalinio meno parodoje. 
Iš 500 parodai pristatytų kūri-

galėdamas dalyvavo lietuviško- • kad švietimo vadybos athktų! — Albertas Zubras, vado
je veikloje. Jis buvo Lietuvių 
instituto ir dabartinio klubo se
kretorius, taip pat ilgametis šv. 
Cecilijos choro dalyvis, kartu 
daug metų choro valdybos pir-

apklausinėjimus, kiek mokinių vauja Australijos lietuvių fon-
norėtų mokytis trečios kalbos j dui, kuris telkia lėšas ir remia 
(be anglų ir prancūzų) regulia-: lietuvių kultūrines pastangas, 
riu mokyklos laiku. Jis norėtų, • Skiriamos premijos, paremia-
kad švietimo ministerija pagel-Įmos lietuvių bibliotekos, ska-

vičienė, Z. Jokūbaitis, Ad. SU- ^H parodon pateko tik 50. E. 
sytis, Algis Šimkus, kun. Pr. Lapaitis yra ir anksčiau launė-
Dauknys. kun. Pr. Vaseris, D. 3CS premijų už savo skulptūras. 
Antanaitienė, P. Sadauskienė. — A n d r a Macianskaitė, at

šventusi 15 metų sukaktį, išvy
ko su ekskursija į Europą, kur 
lankysis įvairiuose kraštuose. 
Kelionėje išbus apie du mėne
sius. 

mininkas. Britanijos hetuviai, Į betų tokias klases išlaikyti. j tinama kultūrinė veikla 

Loretso ligoninės, vadovaujamos Sv. Kazimiere JKJSRIV vienuolijos, personalas, savęs įvairius atžrmėjinvos už pasi
žymėjimus darbe 1979 m. Astras iš kaires George T. Andci, viceadministratonus ir asistentas, gavęs spacialų al

siems nuoširdžiai dėkojame. j dytė. Vadovybė žymėjsma. 

Advokatas JONAS GIBA1TIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

TeL — 776-8700 
Chicago. minois 60629 

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

uHiiiiniuiimuiuimiiiiimiiMiiiiiiniim 
Advokatas 

GMTARAS P. 6EPENAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. V. 
Seštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

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

2649 W. 6S Street 
Chicago, HL 60629 
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