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KAMBODIJA PRAŠO 
PASAULIO PARAMOS 

Kviečia užmiršti nemalonią praeitį 
Pekinas. — Kambodijos seno

jo režimo vadovai smarkiai pa
keitė savo .politinę liniją. Nese
niai IRamboddjos džiunglėse bu
vo priimti Vakaru žurnalistai, at
vykę per Tailandijos siena. Bu
vusio Pol Poto irežimo vadai kal
bėjo labai švelniai apde praeities 
'klaidas, apie būsimus pakeitimus, 
kai Kambodija bus išlaisvinta iš 
Vietnamo okupacijos. 

Kinijoje tris dienas viešėjo 
Khieu Samphan, pašalinto Kam
bodijos režimo premjeras, užėmęs 
Pol Poto vietą. Kinijos vyriausy
bė sudarė jam progą susitikti su 
Pekine reziduojančiais užsienio 
korespondentais. Khieu pasakė, 
kad visos laisvę mylinčios .pasau
lio šalys turėtu eiti jo vyriausy
bei į pagalbą, nes reikia sustab
dyti Vietnamo ir sovietų impe-
lizmą. Mums reikia visokios pa
ramos: politinės, moralinės ir eko
nominės. Mums reikia maisto, 
vaistų ir ginklų, kaJbėjo premje
ras, kurio partizanai dar tebeko
voja Kambodijos džiunglėse ir kal
nuose. Vietnamas ir Sovietų Są-
junga 'piecic* savo agresiją visoje 
Azijoje. Jei jie nebus sustabdyti, 
jei nebus išstumti iš Kambodijos, 
pavojus grės visai Pietryčiu Azi
jai, kailbėjo Khieu. Jis kaltino Ha
nojaus vyriausybę, kad jos tikslai 
iKambodijoje nėra tik teritorijos 
laimėjimai, bet ištisos kambodie-
čių rasės išnaikinimas. 

Klausinėjamas užsienio repor
terių apie Pol Poto režimo žiau
rumą Kambodijoje, Khieu atsakė, 
kad vyriausybės darbe buvo klai
dų ir trūkumų, pasitaikė galios 
piktnaudojimų, tačiau vyriausy
bė neturėjusi genocido tikslų, 
kaip skelbia Vietnamo propagan
da, kaltindama Raudonuosius 
Kmerus žmonių žudymu ir badu 
rnarinimu. 

Khieu yra Prancūzijos moks-

„valymais" ir tautos naikinimu. 
Khieu prašė korespondentų už
miršti praeities klaidas. Jo vy
riausybė atsisakiusi „grynos re
voliucines sistemos". Vyriausybė 
bandys sujungti visus Kambodi
jos politinius elementus, kurių 
vienintelis bruožas turi būti viet
namiečių nekentimas. Šiandien vi
sų kambodiečių pareiga užmiršti 
.politinius skirtumus ir sujungti 
visas tautines jėgas į bendrą ko
vą prieš Vietnamo okupaciją, pa
sakė premjeras Khieu. 

Ar rasai naudoja 
Afganistane dujas ? 

Varšuvos paktas pasirengęs duju karui 

- JAV žval
gybos žiniomis, prasidedant So
vietų Sąjungos invazijai Afga
nistane, sovietų karininkams 
buvo pasakyta, kad žygis truks 
kelis mėnesius ir kariuomenės 
didžioji dalis bus ištraukta iš 
Afganistano iki vasaros. Dabar 
sovietų štabas painformavęs 
dalinių vadus, kad Afganistano 
žygis tęsis dvejus metus. 

Žvalgybos skaičiavimu, šiuo 
metu sovietai Afganistane turi 
apie 80,000 kareivių ir dar 
30,000 laukia prie sienos. Nauji 
sovietų planai numato padidinti 

lus baigęs ekonomistas. Premje- Afganistano invazijos jėgas iki 

Lėktuvo nelaime 
Varšuva. —Sovietų gamybos 

Lenkijos lėktuvas su 77 kelei
viais ir 10 įgulos narių nukrito 
netoli Varšuvos. Lėktuve skri
do 29 amerikiečiai, 42 lenkai, 4 
rusai, 2 vokiečiai. Amerikiečių 
tarpe buvo boksininkų mėgėjų 
komanda su 14 jaunų boksinin
kų, trenerių ir palydovų. Lenki
jos premjeras paskelbė šeštadie
nį ir sekmadienį gedulo dieno
mis, tyrinėjamos nelaimės prie
žastys. 

Sovietai pakeitė 
Afganistano planus 

šalia komunistų, tarp Irano radikalų, kurie iaiko okupavę JAV ambasadą, yra daug fanatikų musulmonų semi
narijų studentų iš Quomo miesto ir kitur. Nuotraukoje jie po piktų demonstracijų atlieka savo religines pareigas. 

KINIJA PLANUOJA 
PLĖSTI SVlETIM 

Valdžia ragina pralenkti Taivatia 
— Pietinėje Turkijoje nukrito 

JAV karo aviacijos transporto 
lėktuvas, žuvo 18 amerikiečių 

Pekinas. — Komunistinės Kini- dų kalbas apie taiką. Daug neri- { kariškių. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

jos vicepremjeras Dengas sausio 
18 d. pasakė įdomią kalbą parti
jos vadų suvažiavime. Atvirai ir 
tiesiai kalbėdamas, Dengas aiš
kino suvažiavusiems, jog norėda
mi pasivyti pažengusias pasaulio 
valstybes kinai turi išleisti dau-

mo Maskvoje sukėlė JAV valsty
bės sekretoriaus Browno kelionė į 
Pekiną ir JAV pažadai parduoti 
Knijai "dvejopo panaudojimo 
įrengimus". Šiai kategorijai Pen
tagonas priskiria sunkvežimius, 
ryšių priemones, radarus. Mask-

giau lėšų švietimui. Pirmiausia į va i nepatiko VVas-ngtono paža-
i'Kmija turi pasivyti Taivaną. Den-
i gas kalbėjo apie sistemų skirtu
mus. Nurodęs, kad komunistinė 
politinė ir ekonominė sistema 
esanti daug geresnė už Taivano, 
jis klausė, kodėl Taivanas geriau 
išvystė savo ekonominę pažangą. 

aas parduoti Kiru/ai antžeminio 
sekimo stotį, kuri galės priiminėti 
informaciją iš Amerikos erdvėlai
vio "Landersat-D". "Pravda" 
skundėsi, kad šis palydovas, kas 
18 dienų praskrisdamas virš sto
ties (ji bus įrengta 1982 metais 

Kalbėtojas nurodė, kad Kinija lai- j šiaurės Kinijoj), perduos nuotrau-

ro vietą jis gavo jau egzilėje, pa
keisdamas Pol Potą, kurio repu
tacija laisvajame pasaulyje nėra 
gera, nes jis kaltinamas žiauriais 

130,000. Ateinančiose savaitė
se laukiama didesnės sovietų 
ofenzyvos prieš afganus suki
lėlius. 

Nauji Helsinkio 
grupės nariai 

ko svarbiu uždaviniu atgauti šia
me dešimtmetyje Taivano salą, 
tačiau pirma Kinija turi pralenkti 
tą sailą ekonominėje srityje. 
Kalbėdamas apie švietimą, Den

gas nurodė, kad Egiptas su 40 mi
lijonų gyventojų daugiau skiria 
švietimui už Kiniją. Kinija tu
rinti mažiau milijono studentų, 
kada Amerika turinti 10 milijo
nų. Kinijoje atsirastų daugiau 
talentų, jei mes universitetuose 
turėtume 3 milijonus studentų, 
pasakė Dengas. 

Vicepremjeras užbaigė kalbą, 
sakydamas, kad šalia Taivano 
atgavimo ir ekonominės pažan
gos, svarbiausias Kinijos uždavi-

kas, kuriose bus užfiksuoti ir ne
maži Sovietų Sąjungos rajonai. 
Tiek palydovas, tiek sekimo stotis 
turi neabejotinai karinį, žvalgy
binį charakterį — nuotraukose 
fiksuojami didesni nei 30 metrų 
skersmens objektai. 

"Pravda" nurodo, kad kai ku
rie Vakarų Europos laikraščiai po 
sekretoriaus Browno kelionės į 
Kiniją pakrikštiio Kiniją "16-tąja 
NATO nare". ' 

Irano rinkiniai 
Teheranas. — Irano preziden

tas Bani Sadras pareiškė pran-
• cūzų laikraščiui "Le Figaro", 

nys yra pnesmtis hegemomzmui į k a d ^ n f e k o n e a t n e S f e
6 ^ 

Užsienio spaudos žiniomis, i 
Lietuvoje veikiančių Helsinkio 
susitarimų vykdymui remtį vi
suomeninę grupę įstojo du nauji 
nariai: Mečislovas Jurevičius ir 
Algis Statkevičius. Spaudos žinio
mis, Mečislovas Jurevičius yra 
buvęs politinis kalinys. Už daly
vavimą pokarinėse laisvės kovo
se jis buvo suimtas 1950-ais me
tais ir nuteistas 25-kerius metus 
kalėti. Amnestuotas J956-ais me
tais jis dirbo Šiauliuose, Lietuvos 
aklųjų draugijos gaminių moky
mo kombinate. Prieš penkerius 
metus buvo atleistas iš darbo. 
Laikraščiai rašo, jog Mečislovas 
Jurevičius 1976-ais metais padė
jo suorganizuoti Šiluvoje įvykusią 
demonstracija prieš tikėjimo lais
vės varžymus Lietuvoje. 

Antrasis Lietuvos Helsinkio 
grupės naujas narys Algis Statke
vičius yra gimęs 1937 m., taip 
pat buvo suimtas ir internuotas 
psichiatrinėje ligoninėje,!? kurios 
buvo paleistas 1970-ais metais. 
Spaudos žiniomis, Mečislovas Ju
revičius ir Algis Statkevičius p&* 
sirašė praėjusiais metais Maskvo

je paskelbtą 45-kių pabaltiečių 
pareiškimą, smerkiantį prieš 40 
metų pasirašytąjį sovietų ir na
cių suokalbį, kuriuo buvo (pa
naikinta trijų Pabaltijo valsty
bių nepriklausomybė. 

Vakarus pasiekusiomis žinio
mis, sovietų saugumas Rygoje 
pasikvietė apklausinėjimui ketu
ris latvius, kurie drauge su lietu
viais ir estais pasirašė praėjusių 
metų vasarą Maskvoje paskelbtą 
memorandumą ryšium su sovie
tų ir nacių slaptų susitarimų 
40-ies metu sukaktimi. Memoran 
dūme 45-ki pabaltiečfei reikalavo, 
kad minėti susitarimai būtų pa
skelbti negaliojančiais ir kad Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai būtų 
sugrąžinta laisvo apsisprendimo 
teisė. Turimomis žiniomis, sovie
tų saugumas tuo pačiu reikalu 
įvykdęs apklausinėjimus taip pat 
ir Vilniuje. Švediją pasiekusiomis 
žin:omis, Taline buvę Slaisvinti 
estai žmogaus teisių gynėjai Ma-
ti Kiirand ir Atįjom Juskevich, ku
rie už vadinamą disidentinę veik
la buvo kalinami nuo 1974-ųjų 
metų. 

(kinų žodis, taikomas sovieti
niam imperializmui) ir išlaikyti 
pasaulinę taiką. 

Sovietų Sąjungos spauda ma
žai dėmesio kreipia į Kinijos va-

Austrija pripažino 
Palestinos atstovę 

Viena. — Austrijos vyriausy
bė pripažino diplomatinį imuni
tetą oficialiam Palestinos Lais
vinimo organizacijos atstovui, 
kuris Vienoje gyvena jau treji 

rikiečių įkaitų suėmimas, o tik 
pakenkė tarptautiniuose santy
kiuose, susilpnino Irano pozici
jas pasaulyje. Iranas negali j p r a n e š a Reuterio "agentūra, 
leisti sau prabangos prarasti 

— Valstybės, kurių diploma
tai laikomi įkaitais Kolumbjoje, 
pasirašė reikalavimą Kolumbi
jos vyriausybei dėti pastangas 
įkaitus išvaduoti ir užtikrinti, 
kad užsienio diplomatams bus 
garantuotas saugumas, kurio 
reikalauja tarptautinė Vienos 
konvencija. Amerika buvo vie
nintelė valstybė šio rašto nepa
sirašiusi, nes Kolumbijos vy
riausybė ir taip jau dedanti 
pastangas įkaitus išvaduoti. Ku
ba pasiūlė tarpininkauti derybo
se su teroristais ir pranešė, jog 
teroristai gali vykti į Kubą, kur 
gaus prieglobstį. 

— Izraelis pasiuntė Austrijai 
griežtą protestą dėl diplomato 
teisių suteikimo Palestinos Lais
vinimo organizacijos atstovui. 
Austrijos politika pažeidžia Iz
raelio saugumą ir jo egzistenci
ją, sakoma Izraelio proteste. 

— Indijos vyriausybė įspėjo 
Ameriką, kad ginklų pardavi
mas Pakistanui Indijoje bus lai
komas nedraugišku veiksmu. 
Nurodoma, kad kiekvieną sykį, 
kai Pakistanas gaudavo ginklų, 
jis pradėdavo karą su Indija. 

— Sirijos šiaurėje prasidėję 
neramumai privertė sirų vyriau
sybę pasirsti į Alepo miesto 
apylinkes diviziją kareivių. Tan
kai pačiame mieste užėmė svar
besnes pozicijas, aplink miestą 
išstatyti artilerijos pabūklai, 

Majškva. — Sovietų Sąjun
gos "Novosti" žinių agentūra 
paskelbė pasikalbėjimą su gene
rolu Nikolai Chervov, generali
nio štabo nariu. Jis paneigė ži
nias, kad sovietų kareiviai įvel
ti į kovas Afganistane. Genero
las paneigė ir Vakarų spaudoje 
pasirodžiusias žinias apie sovie
tų naudojamas dujas ir nuodin. 
gus chemikalus. 

Kolumnistas Jack Anderson, 
rašydamas apie chemikalų ka
rą, sako, jog tie ginklai yra to
kie biaurūs, kad net ir pati 
JAV žvalgyba kartais nenori 
tikėti savo pačios duomenimis. 
Žinios iš liudininkų, satelitų 
nuotraukos ir pagauti radijo 
pasikalbėjimai vis tik rodo, kad 
sovietai dujomis bando išvaryti 
afganus sukilėlius iš jų slėptu
vių kalnuose, olose ir tarpekliuo
se. Visi duomenys rodo, kad 
dujos yra " Soman". Tai bespal
vis chemikalas, malonaus vaisių 
kvapo, tačiau tos dujos atneša 
mirtį per 15 min. žvalgybos ži
niomis, šių dujų paliesti asme
nys turi įvairius simptomus: 
sunku kvėpuoti, prasideda pra
kaitavimas, vėmimas, mėšlun
gis, drebulys, galvos skausmai, 
apima miegas, konvulsijos ir 
ateina mirtis. 

Net Hitlerio režimas, nors ir 
pasiruošęs dujų karui, vengė jį 
pradėti II-jo Pasaulinio karo 
metu. Reichui pralaimėjus, so
vietai tyliai išvežė visą dujų fa
briką iš Vokietijos ir net atga
beno to fabriko darbuotojus tęs
ti gamybą Sovietų Sąjungoje. 
Žvalgybos žiniomis, rašo An
derson, — sovietai turi dideles 
dujų atsargas ir po kariuome

nės dalinius išskirstė 100,000 
specialiai paruoštų dujų kari
ninkų. Rusai jau yra mažais 
kiekiais išbandę savo dujas 
Pietų Jemene prasidėjus arabų 
genčių sukilimui 1964 m. Vėliau 
sovietų dujos buvo panaudotos 
prieš Laoso kalnų gyventojų 
meo gentis. Kalniečiai vadino 
tas dujas "geltonu lietumi''. 

Karinės žvalgybos pareigūnai 
nustatė, kad didelės dujų atsar
gos sovietų yra laikomos Var
šuvos pakto valstybėse: Lenki
joje ir Čekoslovakijoje Pasku
tinėmis žiniomis, sovietų avia
cijos divizija Rytų Vokietijoje 
turi 400 cheminių bombų. Vie
nuose Varšuvos pakto manev
ruose buvo pratimai, kaip pulti 
dujomis ir kaip nuo jų gintis. 

Varšuvos pakto vadų suvažia
vime kilus ginčui dėl cheminio 
karo, aukštas sovietų KQB ka
rininkas paaiškinęs, kad "socia
listinės" šalys turi būti pasiren
gusios, nes dujų turi Amerika, 
NATO šalys ir Kinijos Liaudies 
respublika". Amerikos d A val
dininkai savo biuletenyje "The 
Weekly Surveyor" dažnai skai
to straipsnius apie sovietų che
minių, biologinių ir radiologinių 
ginklų vystymą. 

sau 
pasaulio simpatiją, pasakė pre
zidentas. Jo nuomone, būsimas 
parlamentas jam pritars ir įkai
tus greit paleis. 

Penktadienį rinktas Irano 
parlamentas turės 270 narių. 
Balsavimai buvo sustabdyti tri
juose kurdų rajonuose dėl ne
ramumų. Policijos ir kariuome
nės būriai saugojo balsavimo 
būstines, tačiau skelbiama, jog metai, Ghasi Hussein. Jis bu

vo stebėtojas prie Jungtinių I į į į į į į į į incidentų,sukčiavimų' 
Tautų pramonės išvystymo or 
ganizacijos. Europoje vis dau
giau atsiranda balsų, kad pales
tiniečiai turi teisę įsteigti savo 
valstybę, kuriai priešinasi Izrae
lis. 

Jeruzalės miesto burmistras 
Teddy Koliek paragino Ameriką 
panaikinti dvi konsularines įs
taigas. Viena yra Izraelio Je
ruzalėje, kita buvusioje arabų 
Jeruzalėje. Burmistras sako. 
kad sujungus tas įstaigas į kon
sulatą, Amerika pademonstruo
tų, kad ji nepritaria Jeruzalės 
miesto naujam suskaldymui. 

Teherane 30 miesto atstovų 
renkami iš 433 kandidatų. Pir
mieji duomenys rodo, kad gerai 
laikosi religinė, dešiniojo spar
no Islamo respublikos partija. 
Visame Irane yra daugiau 3,300 
kandidatų. Rajonuose, kur joks 
kandidatas negaus daugumos, 
pasiskirsčius balsams, du dau
giausia balsų gavę turės persi-
rungti balandžio 4 d. balsavime. 

— Pirmadienį 
rinkoje uncijos 
iki 585 doL 

pasaulio aukso 
kaina nukrito 

— Libane Palestinos Laisvi
nimo organizacijos užsienio po
litikos kalbėtojas pareiškė, kad 
Amerikai reikia griežtesnio pre
zidento, kuris sugebėtų atsis
pirti prieš žydų spaudimą. Car-
teris esąs per minkštas ir Ame
rikos žydai jį manipuliuoja, pa
reiškė Farouk Kaddoumy. 

— Italijoje mirė Manlio Bro-
sio, 83 m. diplomatas. Jis yra 
buvęs ambasadoriumi Maskvo
je, Washingtone, Paryžiuje ir 
Londone. Italijos vyriausybėse 
yra buvęs įvairiuose kabinetuo
se, o tarp 1964 ir 1971 metų 
Brosio buvo NATO pakto gene
ralinis sekretorius, parodęs daug 
organizacinių gabumų. 

— Vakarų Vokietijos teroris
tų grupės Baader-Meinhof liku
čiai pradėjo bendrą veiklą su 

Lietuvos Helsinkio 
grupes dokumentas 
1979 metų lapkričio pirmąją 

Maskvoje buvo areštuota Tat
jana Velikanova. Tatjana Veli-
kanova yra Maskvos Helsinkio 
grupės veikli narė. Tai kilni ir 
humaniška asmenybė, padėjusi 
daug pastangų gindama svar
biausias žmogaus teises Sovietų 
Sąjungoje. Už tą savo veiklą 
ji dabar neteko laisvės. 

L. I. Brežnevas SSSR vardu 
pasirašė Helsinkio sutarties bai
giamąjį aktą, kurio pirmojo 
skyriaus 7-jame punkte pasaky
ta: "Dalyvaujančios valstybės 
įsipareigoja gerbti žmogaus 
teises ir pagrindines laisves . . . 
ir veiks sutinkamai su Visuoti
ne žmogaus teisių deklara-
rija". 

Tatjanos Velikanovos areštas 
prieštarauja šiai sutarčiai ir to
dėl mes protestuojame dėl to 
arešto, reikalaujame atstatyti 
teisingumą ir nedelsiant išlais
vinti areštuotąją Tatjaną Veli
kanova. 

Lietuvos Helsinkio grupės na
riai: 

1. Ona Lukauskaitė - Poš
kienė, 

2- Kun. Bronius Laurinavi
čius, 

3. Mečislovas Jurevičius, 
4. Algirdas Statkevičius. 
1979 m. lapkričio 10 d. 
Red.: Galima pridėti, kad T. 

Velikanova — seniai ir gerai ži-
Airijos teroristų grupe, Vokie- noma kovotoja, palaikiusi arti-
čiai parūpina airiams ginklų ir 
amunicijos. Vokietijoje stovinti 
Britanijos kariuomenė neseniai 

mus ryšius ir su lietuviais, tarp 
kitko, buvusi Vilniuje Vikt~ Pet
kaus teismo metu, bet saugu-

Kova su infliacija 
Washmgt»nas. — Preziden

tas Carteris spaudos konferenci
joje paskelbė naujas kovos su 
infliacija priemones. Federalinės 
vyriausybės išlaidos bus . suma
žintos 14 bil dol., uždedami spe
cialūs mokesčiai naftai. Jie 
pakels gazolino kainą 10 centų 
už galioną. Bus suvaržytos 
paskolos, kas palies pirkimą iš-
simokėjimuL Bus sunkiau įsi
gyti "kredito korteles". Prezi
dentas įspėjo, kad nauji suvar
žymai skaudžiai palies ameri
kiečius, tačiau ne tiek, kiek juos 
paliestų nepažabota infliacija. 

Pasaulyje jau yra 
4.5 bil. žmoniy 

WashJngtonas. — Aplinkos 
fondo apytikrė statistika pa
skelbė, kad praėjusio penkta
dienio naktį, 1:42 vai. Chicagos 
laiku, pasaulio gyventojų skai
čius pasiekė 45 bilijonų. Fondo 
prezidentas Justin Blackwelder 
paaiškino, jog pasaulio žmonijai 
pasiekti 1 bilijoną truko dau
giau milijono metų. Praėjo 
120 metų, kol pasiekta 2 bū. 
gyventojų, po to trečias bilijo
nas jau pasiektas per 32 metus, 
o ketvirtas — per 14 metų. 
Tik didelė katastrofa gali iš
gelbėti pasaulį nuo žmonių 
pertekliaus, pasakė jis. 

— Ulinois gubernatorius, res
publikonas Thompson atsisakė 
pasisakyti už kurį vieną respu
blikonų kandidatą, nors kai ku
rie jo pakartotinai prašė. Jis 
abejoja, ar buv. prezidentui For
dui apsimoka skelbti kandida
tūrą, nes vargu jis galėtų pasi
vyti Reaganą. 

:rarado tris airių teroristų nu- j miečių apstumdyta ir neįleista 
šautus kareivius. į teismo salę. 

KALENDORIUS 
Kovo 17 d.: Patrikas, Ger

trūda, Gendvilas, Vorūna. 
Kovo 18 d.: Kirilas, Jeruz., 

Fimutis, Gintarė, 
Saulė teka 6:03, leidžiasi 5:57. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 

50 L, naktį 36 L 



DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. kovo mėn. 17 d. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJ 
VASARIO 16-SIOS 

MINĖJIMAS 

LB San Francisco apylinkės rū
pesčiu vasario 24 d. atšvęstas Lie
tuvos nepriklausomybės atkūri
mo akto paskelbimo .paminėji
mas. 

Gausiai susirinkus Milpitas 
portugalu parapijos bažnyčioje 
lietuviams, klebonas dr. kun. V. 
Paivalkis atlaikė lietuvių katba 
šv. Mišias. Asistavo Prekeris ir gal 
pirmą kartą šioje bažnyčioje pa
sigirdo „Pulkim an t keliu" lietu
viškos giesmės melodija ir mal
dos žodžiai. 

Lietuviu troškimas jau nebe pir
mą kartą reiškiamas nuo tolimo
jo Pacif iko krantu — sulaukti Lie
tuvai laisvės tefoetesiamas nuo 
1945 m. Tada San Francisco (lie
tuviai minėdami Vasario 16-ją 
paskelbė, kad neatsižvelgiant į 
lietuviu tautos troškimą gyventi 
nepriklausomai, jos valia buvo 
sulaužyta ir jai atimta laisvė. 

Apie Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo aktą ir jo pripaži
nimą de jure JAV teatsiliepė tik 
1922 m. balandžio 28 d. Nežiū
rint pavėluoto ir uždelsto Lietuvos 
pripažinimo, Amerikos lietuviu 
veidai jau senokai buvo nušvitę 
susilaukus savos nepriklausomos 
valstybės, kuriuos liūdesys tik ap
traukė 11940 m. 

San Francisco lietuviai rinkosi 
į Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, 
nes savos parapijos jie neturi. 
Milpito portugalu parapijoje kle
bonauja nuoširdus lietuvis dr. 
kun. V. Pavalkis, kuris mielai su
tiko atlaikyti pamaldas, nemoka
mai užleisdamas salę, pats pa
ruošdamas lietuviu kalba šv. Mi
šių tekstus ir pasaKyuarnas tun-

lietuviu sielovados reikalais. 1950 
m. atvykęs į Francisco, kurį lai
ką dirbo vietos parapijose, o da
bar klebonauja Milpitas portuga
lu parapijoje. 

Didėjant lietuviu skaičiui San 
Francisco apylinkėse, susirūpino 
juos suburti į organizuotą viene
tą ir .pasikvietęs į talką G. Za-
borskienę ir k t surinko net 175 
adresus apylinkėje esančių lietu
viu, kviesdamas i susirinkimą, į 
kurį atvyko tik 13 asmenų..., iš 
kuriu buvo sudaryta valdyba ir 
1952 m. sausio 13 d. pradėjo veik
ti JAV LB San Francisco apy
linkė, pirmininkaujama dr. kun. 
V. Pavaflkio. įsteigtai apylinikei 
dr. kun. V. Pavalkiui teko vado
vauti ketverius metus. 

Jo įsteigtoji LB San Francis
co apylinkė buvo pirmoji prie Pa
driko krantų. Valdyba ir vietos 
lietuviai rado prasminga, šven
čiant Vasario 16 šventę, prisimin
ti ir tuos, kurie rūpinosi, kad iš
eivijos lietuviu tarpe neišblėstu 
lietuvybės dvasia. Dr. kun, V. Pa
valkiui už jo nuopelnus ir paro
dytą meilę savo tautai buvo įteik
tas garbes raštas (labai grąžai 
meniška ranka išrašytas čikagiš-
kės p. Varaneckienės) įkeliant jį 
į šios apylinkės garbės narius. 
Priimdamas garbės adiresą dr. 
kun. V. Pavalkis išreiškė pa
dėką ir kartu pasidžiaugė, kad jo 

Los Angeles "Spindulys" šoka Vasario 16-sios minėjime. Šokiams vado
vauja Danguolė Razutytė - Varnienė, groja Ona Barauskienė ir R. Poli-
kaitis. Nuotr. L. Kanto 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
TEN, KUR JAUNYSTĖ 

SKAMBA 

Vieną šeštadienį Washingtono 
K Donelaičio lituanistinės mo
kyklos 9 skyriaus mokytojas Alo
yzas Aidis pakvietė pakalbėti jo 
skyriaus mokiniams apie Penn-
sylvanijos angliakasiu Lietuvą. 
K. Donelaičio mokykla prisiglau
dusi gerokai nuo sostinės nutolu
siame Rockvillės priemiestyje 
esančiuose gražiuose, moderniuo
se Latvių namuose. Kiekvieną 
šeštadienio popietę čia iš D. C , 

pakrikštyta apylinkė jau subren-1 — 
do, išaugo k šiandien jau šven- j n ė , Alberta Astraitė-Singh, F. Pre-
Čia 28 metu gyvavimo sukaktį, kerytė-Brown, A. Sehga, ir A. Ka-
ikartu įsiterpdama savo darbais į g^fc, Į revizijos k-ją išrinkti A. 
lietuviu išeivijos istorijos lapus. 

Meninėj programos daly Lietu
va .prisiminta vaizduose, parody-

i Atutis ir V. Melinauskienė. 
Pasitraukus iš valdybos P. ir 

i J. Sukeliams, Aleksandrui Aru-
ta Perkūno Krukonio skaidrių, čiui, pirm. Tervydis išreiškė pa-

ningą šventės nuotaikomis pri
derintą pamokslą. Klebonas, ren
kant aukas laisvinimo reikalams, 
paaukojo šimtinę. Tai kilnus ir 
visiems sektinas pavyzdys. 

JPO pamaldų susirinkus į salę 
ir LB pirm. R. Tervydžiui pra
dėjus minėjimą buvo pakviestas 
dr. kun. V. Pavalkis sukalbėti in-
vokaciją. Į garbės prezidiumą pa
kviesti kun. V. .Pavalkis, LB Va
karu apygardos atstovė D. Ba
rauskaitė, J. Liesytė-Fraser. 

R. Tervydis išryškino šios die
nos rnmėjimo prasmę ir esmę, pri-
rnindarnas, kadi ietuviai, kur jie 
bebūtu ,su dideliu susikaupimu 
mini Vasario 16-ją. Priminė pa
siryžėlius ir pasišventėlius kaip 
N . Sadūnaite, V. Petkų ir dau
gybę kitu, jau išauklėtu šio ak
to pavėsyje, ir net jaunesnės kar
tos atstovu, nebijančių okupan
tui pasakyti tiesą į akis. Partiza
nu, 1918-20 m. savanorių —Juo
zapavičiaus, Lukšio ir daugybės 
kitų garbingą prisiminimą ir su
dėtą auką tėvynės laisvei papra
šė pagerbti susikaupimo minute. 

JAV LB Vakaru apygardos at
stovė D. Barauskaitė, perduoda
ma sveikinimus, ragino visus lie
tuvius nepamiršti pavergtos tė
vynės, kovotoju dėl jos laisvės, 
bet ir suvereniteto, kurį atstovau
ja mūsų diplomatai. Ju padėtis 
darosi diena iš dienos materiali
niu požiūriu vis sunkesnė. Susi
durta su teisės kliūtimis — dip
lomatu paskyrimu ir įų parinki
mu, seniesiems pasitraukiant Šias 
kliūtis stengiamas: pašalinti, ta
riantis su valstybės departamentu, 
tikintis teigiamai išspręsti. 

Pabaigoje oficialios dalies buvo 
pagerbtas dr. kun. V. Pavalkis, 
kuris 1950 m., kviečiamas San 
Francisco lietuviu, atvyko į šį 
miestą ir be pastoracinio, tuojau 
ėmėsi visuomeninio darbo suor
ganizuoti LB apylinkę. Kun. dr. 
V. Pavalkis, dar prieš raudona
jai armijai įsiveržiant į Lietuvą, 
buvo išvykęs į Romą tęsti studi
jų ir okupacijų jam neteko per
gyventi. Bet antrojo pasaulinio 
karo sąvartoje pabėgėliams pasie
kus Italiją, jis nieko nelaukda
mas atėjo jiems į pagalbą. Vati
kanas įvertindamas jo karitatyvi-
ndus sugebėjimus paskyrė jį įga
liotiniu pabalriečiu šaLpos reika
lams ir vėliau jis buvo pasiustas 
t Vokietiją ir Austriją rūpintis 

muz'kos ir poezijos montažas 
Manoji Lietuva. 

Pateiktus vaizdus dar laibiau 
sustiprino D. Janutienės vadovau
jama tautinių šokiu grupė, pa
šokusi keletą šokiu ir susilauku
si publikos nuoširdžios padėkos. 

Baigus minėjimą buvo išrinkta 
nauja LB San Francisco apylin
kės valdyba, į kurią pateko: R. 
Tervydis, P. Indreika, D. Janutie-

dėką. Susirinkusius pakvietė prie 
•kavutės ir sumuštinių. 

Kovo 23 d. į San Francisco at
važiuoja Toronto mergaičių cho
ras, kurių koncertas įvyks Latvių 
namuose, 425 Hoffman St. 

Gegužės 3 d. Los Angeles stu
dentų muzikinis vienetas „Viva 
Europa" atsliks linksmą muziki
nę komediją. 

P. Indreika 

Marylandoj Virginijos ir Pennsyl-
vanijos valstijų tėvai suvežą apie 
40 vaikų, kiti sukardami net 100 
ir daugiau mylių kelią. Pamokos 
vyksta popiet, nes iš ryto savo 
namuose mokosi latvių vaikai. 
Tad lietuviams tėvams, vežiojan
tiems savo vaikus į K. Donelai
čio l i t mokyklą, šeštadienio po
pietės iki gilių pavakarių dingsta, 
nes dėl nuotolių retas kuris nelau- '• 
kia, kol mokykloje pasibaigs pa- ' 
mokos. 

Pirmiausia keli žodžiai apie lat
vių namus. Kiek anksčiau viena 
proga man tą visą latvių ansamb
lį, kurį sudaro jų bažnyčia, salė, 
patalpos bendruomeninėms raš
tinėms bei mokyklai, aprodė 
arch. A Barzdūkas. Kai latviai šį 
objektą planavo statyti, kvietė 
prisidėti ir lietuvius. Būtų buvę 
bendri namai. Beje, arch. A. 
Barzduko žodžiais, lietuvių sosti
nėje ir jos apylinkėse tuo metu 
gyveno nedaug ir todėl jie ne
siryžo prisidėti prie latvių siūlo

mo projekto. Tuo tarpu latviai i 
visą ansamblį, esantį plačioje erd
vėje, pasistatė beveik savo ranko
mis. Todėl visi įrengimai, tiek jų 
liuteronų bažnyčioje, tiek ir pa
grindiniame pastate, atlikti labai 
kruopščiai, tiesiog pedantiškai. 
Dar niekur nemačiau tokių jau
kiu, patogių klasių šeštadieninei 
mokyklai, tokios pagrindinės sa
lės, kurios scenai apšviesti yra vi
si reikalingi įtaisai ir, reikalui 
esant, apšvietimą tvarko tu na
mu prievaizda, buvęs Rygos ope
ros scenos apšvietėjas. 

VVashingtono K. Donelaičio Ht. 
mokyklai per paskutinius dešimtį 
metų vadovavo mokyt. Virginija 
Gureckienė, nuo praėjusio ru
dens pradėjusi dėstyti lietuvių 
kalbą Georgetowno universitete, 
kur gausių studentų tarpe nema
žą dalį sudaro Lietuvos Vyčiai, tos 
organizacijos nariai, kuri Wa-
shingtone ir jos apylinkėse labai 
gyva. K Donelaičio l i t mokyk
lai vadovauti atėjo neseniai iš 
iš Lietuvos atvykusi Angelė Krau-
jelytė-Bailey. Jai padeda 7 moky
tojai, kuriu viena — R. Kavolie-
nė atvažiuoja net iš Pennsylvani-
jos valstijos. Yra mokytojų bei 
mokinių ir iš Baltimorės, bei kiru 
tolimesnių vietovių. 

Praėjusį pavasarį K Donelai
čio lit. mokyklą baigė 6 moki
niai, jiems pažymėjimus įteikė 
Lietuvos atstovas Washingtone 
dr. S. Bačkis, o LB VVashingto
no apyl. valdyba abiturientus 
apdovanojo sostinės apylinkėse 
gyvenančių autorių — rašyt A. 
Vaičiulaičio ir dr. J. Balio, o taip 
pat ir čikagietės rašytojos N. Jan
kutės - Užubalienės knygomis. Iš
leidžiant abiturientus buvo gal
vojama rudenį steigti ir 9-tąjį pa
pildomą skyrių. Planas įgyven
tas ir dabar dažną šeštadienį l i t 
mokykloje, be nuolatinių moky
tojų, pamatysi vieną kitą sostinės 
visuomenininką ar kultūrininką, 
mokyt A. Aidžio paprašytą ku
ria nors tema pakalbėti 9 sky
riaus mokiniams. Tai dalis bend-
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ruomeninio — visuomeninio 
mokslo kurso. 

K. Donelaičio l i t mokyklos ren
giniai — Kalėdų eglutė, Lietuvos 
nepriklausomybės šventės minėji
mas ir abiturientu išleistuvės, sa
kyčiau, tai jau "VVashingtono ir 
apylinkės daugelio lietuviu šven
tė, nes tais atvejais į Latviu na
mų didžiąją salę susirenka kar
tais ir gerokai per šimtą tėvų, jų 
draugu, įvairaus jaunimo. Ir šiais 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
Telef. — $37-1285 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Offeas: 

700 Norfh MIcirigMi, Saite 409 
Valandos pagal susitarimą 

metais po mano pokalbio 9 sky
riaus mokiniams vyko mokyklos 
rengtas Lietuvos nepriklausomy
bės šventės minėjimas. Pamo
koms pasibaigus salėn sugužėjo 
per šimtą mokinių, ju tėvų ir ki
tų, Salės gale baltimorietjs, tre
čios kartos Amerikos lietuvis Hen
rikas Gaidis išdėstė tikrai tur-

(Nukel ta | 4 paL) 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS B Y L A I U S 

IR 
VINCAS BEIZGYS 

Teistų daktarai 
2+SS W. 8»th Street, Chicago, HL 

Visi teL 778-8000 
Valandos pagal susitarimą 

LIETUVIAI, BALSUOKIME UŽ 
T H E O D O R E A, 

SW1NARSKI 

Los Angeles, Calif., Vasario 16-sios iškilmių šventės proga, žygiuoja Juozo 
Daumanto šaulių kuopos šauliai, Lietuvos Karių veteranų, skautų ir ateiti
ninkų eisena su vėliavomis šv. Mišioms į šv. Kazimiero bažnyčią vasario 
17 d. Iš k. į d.: J. kp. pirm. K. Karuža, lt. VI. simoliūnas, V. Paplaus
kienė, J. Naujokas, Jud, Paškauskienė, R. Šakienė, J. Paplauskas, Br. Mac
kevičienė ir kt. Nnotr. L. Kanto 
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Peter Kazanauskas. Pres. 

CHICAGO, I L L 60608 

Tel,: 847-7747 
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SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

I 

Iš kairės (stovi) Ldllian Paukštis, Don Smith, Chairman 
John L. Paukštis, Ron Balandis, Theodore A- SWINARSKI, 
Democratic Committeeman of the 12th Ward, Algird Brazis, 
Metropolitan Operos sol.; (sėdi) Elaine Alberts, Angie Mol-
laro ir Dolores Stingley. 

Theodore Swinarski, 12th Ward C<immitteernan, buvo 
pagerbtas Lietuvių sueigoje Polonia Banąuet Salėje, 1980 m. 
kovo U i Dalyvavo virš 300 asmenų. 

JUBILEEYEAR m 1980 

B5a 
THc ką išėjo iš spaudos žymiausio angly XIX imi. 

rašytojo R. L Stevensono 

"SLĖPININGOS NOVELĖS" 
Stevensooa* laikomas tobuliausiu kokį anglai turėjo stilistu. 

Jo novelės gyvos, pilnos įtampos ir neužmirštamos. j c kūryba 
patinka visokio amžiaus skaitytojams. Savo vaizduote pavergia 
savo originalumu žavi suaugusius, savo stiliumi — senuosius. 
Visos trys kartos mėgsta jo spalvingumą, ryžtumą ir poetine 
drąsa. R. L. Stevensonas yra išgarsėjęs ir savo nuotykių romanu 
"Lobių sala". "Slėpiningas noveles" išvertė Povilas Gaučys. 

Kaygos kaina sa persiuntimą $&£6 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W, 63rd St, Chicago, IL 60629 
Illinois gyventojai prideda 36 et. valstijos zsokeačio. 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medkal Building). TeT. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.; pirm., antr., ketv. irpenkt. 1:00 - 5:0O 
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPT0METRISTAS 

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

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

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAWFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akiy ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J 0 K S A 

VAIKŲ LIGOS 
26*6 toest 63rd Street 

Valanaos pagai susitarimą 

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzle Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A.JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

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

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

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

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

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. Šešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Tel. REiiance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt. 
uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

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

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

MOKINIU TELKIMO AKCIJA 
Pasaulio Kūrėjas, kurdamas 

gyvybę žemėje, įdiegė kiekvie
nam, kad ir mažiausiam 
gyvam sutvėrimui, norą išlikti 
gyvam ir kurti ki tas gyvybes. 
Sis jausmas yra ypatingai 
gajus žmonių giminėje, kurios 
kiekvienas narys neatlaidžiai 
visomis išgalėmis kovoja už 
savo teisę gyventi ir kurti. 

Tą patį reiktų pasakyti ir 
apie žmonių junginį tautą. 
Kiekviena tauta Viešpaties va
lia turi teisę gyventi; puoselėti, 
kurti ir ugdyti savo tautinę kul
tūrą, išlaikyti savo kalbą, 
papročius, nežūti kitų tautų 
tarpe. 

Faktas , kad kurios nors tau
tos narys yra gimęs sveti
mame krašte, nenulemia jo et-
n o g r a f i š k o s k i l m ė s bei 
tautybės, lygiai kaip, saky
sime, atsitiktinai, kurioms nors 
sunkioms aplinkybėms susi
klosčius, avių tvarte gimęs 
kūdikis da r nėra avinėlis... 

Taigi reikia pagirti tuos išei
vijos lietuvius, kurie, savo tėvy
nėje ar svetimame krašte gimę, 
už savo tautinį identitetą, už 
tautinės gyvybės išlikimą 
kovoja, kurie yra prisirišę prie 
savosios tautos ir stengiasi jos 
gyvybę išeivijoje pratęsti. 

T a u t i n ė s gyvybės išlai
kymui didžiausią reikšmę, be 
abejo, turi vaiko tėvų apsi
sprendimas. Jeigu tėvai gra
žiai sutaria savo vaikus auk
lėti lietuviškoje dvasioje, jei 
šeimos kalba yra lietuvių kal
ba, lietuvybės jausmo išlai
k y m a s i i š s i sp rendž ia be 
didesnių pastangų. 

Tačiau daugybė įvairių ap
linkybių neteikia galimybės tė
vams savo vaikus lietuviškai 
auklėti ir mokyti. Taigi gerai, 
kai vaikai bei priaugantis jau
n imas dar dalyvauja lietu
viškose organizacijose, tau
tinių šokių grupėse, sporto 
rateliuose, choruose ir kituose 
pasireiškimuose. 

* * * 

Tačiau iš aukščiau minėtų 
pasireiškimų, po šeimos, bene 
didžiausią reikšmę vaiko lietu
viško auklėjimo bei moksli
nimo bare turi lituanistinės 
mokyklos. 

J a u senoji lietuvių išeivija 
buvo prie lietuviškų parapijų 
suorganizavusi daugybę lietu
viškų mokyklų, beveik visais 
atvejais klebonų globojamų ir 
seselių vienuolių vedamų. Iš 
pradžių daug kur lietuvių kalba 
buvo dėstomoji, vėliau ji buvo 
kaip mokslo dalykas dėstoma. 
Šios mokyklos gerokai pratęsė 
lietuvybę šiame krašte, nors 
k l aus imo iš esmės neiš
sprendė. 

Naujoji išeivija ėmėsi kiek 
skirtingų priemonių. Ji sukūrė 
visose didesnėse lietuvių kolo
ni jose š e š t ad i en ines litu
anistines mokyklas. Tokių 
mokyklų buvo keliasdešimt i r 
pradžioje jas lankė daugiau 
kaip 5000 mokinių. Tačiau dėl 
įvairių priežasčių moksleivių ir 
mokyklų skaičius ėmė kas 
metai mažėti. 1978—9 mokslo 
metais JAV-bėse veikė 28 litu
anistinės mokyklos, kuriose 
dirbo 247 mokytojai ir mokėsi 
1925 mokiniai. Iš to skaičiaus 
1577 pradžios, 310 aukštesnėse 
mokyklose ir 38 Pedagogi
niame lit. institute. Šiais 1980 
metais veikia 32 lit. mokyklos, 
jose dirba 262 mokytojai, bet 
mokinių skaičius yra nukritęs 
Ugi 1726. Vadinasi per viene
rius mokslo metus sumažėjo 
apie 210 mokinių, arba apie 10 
procentų. 

* « * 

Skaičiai kuklūs ir nedžiu
ginantys. Ateitis dar galės būti 
blogesnė. Taigi labai gerai, kad 
dabart inė JAV Liet Bend
ruomenės krašto valdyba, Vy
tauto Kutkaus vadovaujama ir 
Švietimo taryba (pirmininkas 
J o n a s Kavaliūnas) susirūpino 
mokinių skaičiaus mažėjimo 
reikalu ir š.m. kovo 4 dieną pa

skelbė mokinių telkimo akciją, 
i š l e i s d a m a š i u o r e i k a l u 
specialią instrukciją LB apy
l i n k ė m s ir l i t u a n i s t i n i ų 
mokyklų vadovams. 

Šios akcijos tikslas — remti 
lietuvišką švietimą ir pakelt i 
lituanistinių mokyklų mokinių 
skaičių bent 10 procentų. 
Kitaip tariant , jeigu ne padi
dinti mokinių skaičių, ta i bent 
jų kritimą sustabdyti. 

Šiai akcijai pravesti lie
tuvių kolonijose sudaromi spe
cialūs komitetai, kuriuos su
daro L B apylinkės valdyba, 
lituanistinės mokyklos vado
vai. Veikiama glaudžiai bend
radarbiaujant su tėvais. Pa t i 
•akcija vykdoma nuo rugpiūčio 
15 ligi spalio 1 dienos i r ypa
tingai r išama su rugsėjo 8 d. 
švenčiama Tautos švente. 
Ypač pa ta r iamas naudoti as
meninis kontaktas su būsi
mųjų mokinių tėvais. J ie kalbi-
n a r n i l e i s t i v a i k u s į 
lituanistines mokyklas, aiški
namos ir Salinamos priežas
tys, dėl kurių mokiniai lit. 
mokyklų nelanko. LB apy
linkės vadovai įpareigojami 
padėti suorganizuoti vaikų ve-
ž i o j i m ą į l i t u a n i s t i n e s 
mokyklas. Je i l i tuanistinė 
mokykla toli, tėvai ska t inami 
vežti vaikus į mokyklą bent 
kartą per mėnesį. Bus sudaro
mos sąlygos tokius va ikus 
mokyti namuose, tėvų priežiū
roje, pagal mokytojų nuro
dymus ir duotą medžiagą. 

PLANUOJA UŽIMTI VIDURIO AMERIKA 
F.Castro, Sovietų remiamas, ruošiasi nauj iems žygiams 

Dar neprabėgo pilni metai, 
ka i Nicaraguos sukilėliai, talki
ninkaujami Amerikos ir Kubos 
komunistų bei kitų kairiųjų 
pasaulinių judėjimų, užėmė šią 
strategiškai svarbią Vid. Ame
rikos valstybę. 

Anastasio Somoza, buvęs tos 
valstybės prezidentas, pirmoje 
eilėje pasirinko Miami, kur 
tikėjosi ilgiau pasilikti. Tačiau 
vos po kelių dienų „poilsio" 
savo nuosavuose namuose A. 
Samoza su savo palydovais 
susikrovė turimą turtą į kelis 
nedidelius laivus ir išplaukė 
nežinoma kryptimi. 

„Conservative Digest" savo 
sausio laidoje rašo, kad „A. 
Samoza šiuo metu gyvena 
Paragvajuje. Suteiktame pasi
kalbėjime „Houston Chro-
nicle" laikraščio koresponden
tui Jack Cox Samoza tvirtinęs, 
, j o g jis turėjęs palikti JAV teri
toriją, nes jam grasinę grąžini
mu į Nicaraguą, jeigu jis susi
tiksiąs su R. Reaganu". 

Šiuo metu atrodytų, kad 
komunistai, pašalinę Nica
raguos grėsmę savo „išlaisvi
nimo karams" , dar per daug ne
skuba viešai pasirodyti, kad jie 
ir F. Castro ruošiasi naujiems 
užsimojimams Vid. Amerikoje. 
Tačiau, nejausdami rimto 
pavojaus pašonėje, jie jau pra
deda planuoti naujus išlais
vinimus Karibų jūros pakran 
čių gyvenančių tautų tarpe. 

Jei mokykla nepasiekiama, 
bus s u d a r y t o s g a l i m y b ė s 
m o k y t i s k o r e s p o n d e n c i n i u 
būdu. Reikalingą medžiagą ir 
mokslo priemones paruoš Švie
timo taryba. 

Lituanistinės mokyklos dau
gelyje vietų veikia parapijų bei 
jų k l e b o n ų g l o b o j a m o s . 
Parapijų vadovai bus prašomi 
šiame reikale ypatingai padėti . 

Lituanistinės mokyklos turi 
ir finansinių rūpesčių. J ų 
metinis biudžetas siekia 160— 
200,000. Didžiąją dalį šios 
sumos sudeda patys mokinių 
tėvai mokslapinigių keliu. Švie
timo taryba leidžia ypač bran
giai kaštuojančius mokykli
nius vadovėlius, skait inių 
knygas , organizuoja mokslo 
p r i emones . L a b a i m a l o n u 
pastebėti, kad čia mokyklom į 
pagalbą ateina Lietuvių Fon
das, kurio finansinė paga lba 
kiekvieneriai8 metais darosi j 
vis didesnė. 

# * * 

Tačiau ir to dar negana . Li
tuanistinės mokyklos y ra ne 
vien mokinių tėvų, n e vien 
mokytojų, ne vien t iktai mūsų 
švietimo darbuotojų, bet ir 
visos lietuvių visuomenės, 
kuriai tik rūpi ilgesnis lietu
vybės šiame krašte išlikimo 
reikalas. 

Negerai, kad mūsų ta rpe dai 
yra tokių tamsių tautiečių ir jų 
organizacijų junginių, kurie lit. 
mokyklų ne tiktai neremia, bet 
lituanistines mokyklas puola, 
niekina jų vadovus, švietimo 
darbuotojus ir pačią Lietuvių 
Bendruomenę, kuri š i a s mo
kyklas išlaiko. Laimei, kad 
tokių lietuvių yra nedaug, o 
ateityje jų skaičius na tūra l ia i 
dar mažės. 

Už ta t reikia pagirti jaunus 
tėvus, kurie savo va ikus į 
lituanistines mokyklas levd-
žia. Cia ypatingai dideli nuo
pelnai priklauso jaunoms ma
moms. Net ir gera dalis 
tautiškai mišrių šeimų savo 
vaikus į lituanistines mokyk
las leidžia. Reikia gerą žodį 
pasakyti lit. mokyklų mokyto
jus, kurie menkai a t lyginami 
sunkiose sąlygose šiose mo
kyklose dirba. Taigi visų lie
tuvių neeilinė pareiga lituanis
t ines mokyklas remti ir daryti 
viską, kad jų mokinių skaičius 
ne tiktai nemažėtų, bet dar 
padidėtų. b . k v 

S l a p t i p l a n a i 

S a v a i t r a š t i s „ S p o t l i g h t " 
savo kovo 3 d. numeryje rašo, 
kad „Sovietai ir Kuba esančios 
slaptai planavusios dar šiais 
metais užimti vrUateiuaią, T?1 

Salvador, Columbiją, Haiti ir 
Domininkonų respubliką". 

M i n i m o s a v a i t r a š č i o 
bendradarbis W. Riley, nese 
niąi grįžęs po ilgesnės studijų 
kelionės po Karibų salas, tvir
tina, kad „kai kurie Kubos DGI 
(Direccion General de Inteli-
gencia — DGI) paruošti doku
mentai, bendradarbiaujant su 
Sovietais ir KGB įstaiga, buvę 

BR. A U Š R O T A S 

nufotografuoti ir pateko į prieš 
Castro kovojančių kubiečių 
rankas. Dalis šių dokumentų 
ta ip pat patekusi ir į Guate-
malos, EI Salvadoro, Kolum-
oijo8 ir Domininkonų komu
nistų štabus". 

S u s i t a r t i i r v e r b u o t i 

Viename tų dokumentų, skir
tų Kolumbijos komunistams, 
rašytame š.m. sausio 30 d., 
reikalaujama, kad „kuo grei
čiausiai būtų užbaigti visi 
kairiųjų grupių vietiniai nesu
tarimai. Visos grupės turinčios 
susitarti ir išsirinkti visiems 
tinkamą vadovybę. Doku
mente įtaigojama, kad jung
tinė vadovybė yra būtina 
pas i ruoš t i r evo l iuc in iams 
žygiams EI Salvadore ir Guate-
maloje". 

Tame raš te kom. partijos 
nariai yra skatinami verbuoti 
ūkininkus iš narkotikus augi
nančių sričių (kaip mari juana 
ir aguonos). Verbuotojai yra 
instruktuojami, kad jie žadėtų 
tiems ūkininkams visokią 
paramą, nežiūrint vyriau
sybės draudimo šias nuodin
gas žoles auginti. „Ir kai komu
nistai laimės, tai ir ateityje 
jiems bus leidžiama verstis šiuo 
pelningu ūkininkavimu", ta ip 
apmokomi verbuotojai. 

(Past: Iš nelegalios marijua-
nos, rūkymui skiriamos žolės, 
auginimo ir gero derliaus tie 
ūkininkai uždirba bilijonus 
dolerių, nuodydami bevalius 
žmpnes. Prie šio „ūkininka
vimo" y ra prisidėję tūks-
u i u u a i uA.11m.1xv4 11 vicii ui m ii" 
kų). 

Minėtoje Kubos žvalgybos 
instrukcijoje verbuotojai y ra 
skatinami išnaudoti v isas 
transporto priemones naudo
jamas nelegalioje narkotikų 
prekyboje, taip pat ir jas aptar
naujantį personalą, kaip sunk
vežimių šoferius, lėktuvų pilo
tus, laivų kapitonus ir jų 
jūrininkus. 

Sovietų raketos Kuboje. 

V e i k l a p r a s i d ė j o 

K o l u m b i j o s k o m u n i s t a i , 
a t s a k y d a m i į šią DGI direk
tyvą, š.m. vasa r io 2 d. sušaukė 
„ spaudos konferenciją", ap ie 
kurią p r a n e š ė J A V žinių agen
tū ra U P I savo i spanų ka lbos 
biuletenyje. Toje san t rauko je 
y ra p a s a k y t a , kad „Kolum
bijos kom. par t i ja ir kitos n u o 
jos a t sk i lus ios grupės užmirš ta 
v isus b u v u s i u s nesu ta r imus , 
Jo s s u d a r ė vieningą vadovybę 
kovoti pr ieš d a b a r t i n ę vyriau
sybę" . 

I r ve ik la su pas iga r s in imu 
prasidėjo. Vasar io 27 d. įvyko 
Domin inkonų respublikos at
s tovybės užgrobimas Kolum
bijoje, Bogotoje, k a i pas ta 
r o j o j e b u v o s u s i r i n k ę 
kvies t in ia i d ip lomata i švęst i 
Domin inkonų respublikos ne
p r ik l ausomybės met ines . Šis 
i žg rob imas gal i bū t i k a i p 
v i enas tos j ung t inės komu
nis tų vadovybės drąsių ir, ga l 
būt , pavykus ių žygių. (Past. 
r a š a n t š ias eilutes padėt is 
Bogotoje tebebuvo neaiški) . 

Šį Kolumbijos revoliuci-
jonierių žygį būtų ga l ima paly
gint i su 1978 m. va sa r ą Nicara-
guoj įvykdy tu pa r l amen to 
rūmų i r kelių š imtų a smenų 
užgrobimu. P o kapi tul iacinio 
sus i t a r imo komuni s t a i — san-
d in i s ta i laimėjo milijonus dole
rių ir i š la i sv ino savo vadus iš 
kalėj imų. 

G a l i m a prileisti, kad ka ip 
Nica raguą , t a i p ir daba r t i n i s 
į s iverž imas į Domininkonų res
publ ikos a ts tovybę Bogotoje 
buvo p l a n u o t a s DGI smegenų. 

C I A ž i n o j o 

Pr ie s t ra ipsnio ta ip pa t 
p r ike rg ta s lapto CIA doku
m e n t o kopijos dal is (rašyto 
1979.V.2). Iš jos tur inio mato
m a , k a d „CIA žinojo apie 
KGB—DGI p a s t a n g a s Nica-
raguoje ir Guatemaloje , Kolum
bijoje i r EI Sa lvadore sujungti 
v i s a s ka i r iąs ias grupes po 
komunis tų spa rnu . Jung t i 
n ė m i s jėgomis būtų lengviau 
nuve r s t i tų kraš tų legal ias 
v y r i a u s y b e s " , ka lba rapor tas . 

J A V n e s i v e l s 

V iename DGI dokumente iš 
1980.1.29 te ig iama, kad „ J A V 
vyr iausybė , įklimpusi Art. 
Ry tuose dėl Sovietų grėsmės 
A f g a n i s t a n e i r I r a n e , 
nes ik iš ian t i į Lotynų Amerikos 
pol i t inę k l ampynę" . 

K u b o s ž v a l g y b i n i n k ų 
nuomone , jeigu JAV veiktų 
prieš jų planą, t a d a Sovietai 
būtų davę p a k a n k a m a i pinigų 
subvers ine i veiklai palaikyt i , 

kad „JAV turėtų ką veikti" 
Karibų jūros plotuose ir ki tur L. 
Amerikoje. Galvojama, kad 
J A V įsivėlimas Karibų jūroje 
įgalintų Sovietus pradėti nau
j a s operacijas Art. Rytuose. 
Ta ip veikdami Sovietai iš
vengtų betarpiškos JAV kari 
nės grėsmės. 

Kubiečiai taip pat teisingai 
vert ina, kad „Amerikoje dar 
tebėra gyvas revoliucinis nusi
teikimas prieš karinių jėgų stip
rinimą". Kubiečių anal is ta i 
mano , kad, „Amerikai pasiren
gus priešintis Sovietų grėsmei 
Art. Rytuose, mažiausiai dve
jus metus nebus rimto pavo-

Kubos diktatorius F. Castro taria
si su savo broliu Raulu, krašto ap
saugos ministeriu, dėl Sovietų ka
rinių įrengimų stiprinimo Kuboje. 
Amerika visa tai ramiai pakenčia. 

jaus iš Amerikos pusės, kai 
Kuba — Sovietai vykdys savo 
planus Karibų jūros valstybių 
socialinės santvarkos pakei
time, atseit, šiuo metu JAV 
neturinti kariškų išteklių toms 
užmačioms sugniuždyti". 

K u r i p i rmoj i 

„Mažoji Afrika" ar Haiti 
esanti pirmoji valstybė, kuri 
turi nukristi į komunistų glėbį 
šių metų bėgyje. Komunistai 
tikėję, kad jau 1978 m. sausy 
Haiti bus jų kontroliuojama. 
Bet apsirikę. 

Šiuo metu komunistų ver
buotojai — instruktoriai iš 
Kubos atrenka „t inkamą me
džiagą" iš Haiti — Domininko
nų respublikos pasienio. Užver
buotieji siunčiami į apmokymo 
stovyklas Kuboje, kurių viena 
esanti Havanos pašonėje, Arro-
jo Arenas vietovėje. Jos direk
torius yra dr. Leonei Soto. Tai 
esąs tas pats L. Soto, kuris 
„sausio 2 d. paskelbė, kad 51 
portorikietis baigė ,mokslus' 
Kuboje ir grįžta į tėvynę kovoti 
už jos išlaisvinimą. Nauji kovo
tojai jau pakeliui į Kubos 
mokyklas", skelbė dr. L. Soto. 

O J A V vyriausybė planavo 
užmegzti diplomatinius santy
kius su revoliucionierių ir diver
santų vadovais. Jeigu apie 
šiuos reikalus r a šoma atvirai 
spaudoje, tad jie žinomi ir JAV 
vyriausybei. 

BROŠIŪRA APIE PABALTIJO 
VALSTYBES 

Baltic States. A. Domestical 
issue, an international problem. 
Latvian national fundation? 
Stockhoim i980, 32 LPP. 

Latvių tautinis fondas išleido šią 
brošiūrą dvejais tikslais: pirma, 
kad įrodytų, jog nežiūrint į 40 metų 
rusų svetimos teritorijos okupa
vimą, Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
valstybių teisinė padėtis vis tebė
ra rimta tarptautinių teisių prob
lema. Be vienintelės Naujosios 
Zelandijos, viena Vakarų demo
kratija nėra pripažinusi šių vals
tybių juridinės nepriklausomybės 
nustojimo, nors faktiškai jas val
do Sov. Sąjunga. 

Antra, kad įrodytų, jog Pabal
tijo valstybių problema nėra vien 
akademinių diskusijų klausimas, 
bet gali įtaigauti ir Vakarų demo
kratijų politiką, kaip tai parodė vy
riausybės pakeitimas 1974 metais 
Australijoje ir po to užsienio poli
tikos pakeitimas. 

Nors ši brošiūra skirta šių dviejų 
problemų aptarimui, tenka pri 
durti, kad Pabaltijo klausimas yra 
ir pasaulio sąžinės klausimas, nes 
jėga nėra teisingumas. Nepriklau 
somybės teisių grąžinimas Pabal
tijo tautoms yra ne vien Europos, 
bet ir viso pasaulio raktas į taiką. 

Brošiūroje Australijos diploma

tas ir senatorius John W. Knight 
aprašo vyriausybės krizę Australi
joje 1974 m., kada tuometinis mi
nistrų prezidentas Gough Whitlam 
savavališkai pripažino Pabaltijo 
valstybių okuaciją de jure. Tai su
kėlė protestų audrą pabaltiečių 
bendruomenėje, leiboristai nusto
jo pasitikėjimo, per sekančius rin
kimus laimėjo liberalai ir 1975 m. 
Gough Whitlamo pripažinimą pa
naikino. Vėliau ir leiboristų par
tija pakeitė savo politiką Kremliui 
ir apie savo tokį nutarimą 1978 m. 
pranešė pabaltiečiams. 

"Australijos latviešu" laikraš
čio redaktorius Emils Dėlinš, da
bartinis Latvijos vicekonsulas 
Australijoje, nušviečia savo pasi
tarimus Berne 1976 m., Stokholme 
1977 m. ir Helsinkyje 1978 m. su 
Šveicarijos, Švedijos ir Suomijos 
atsakingais diplomatais. Nė viena 
šių valstybių Užsienio Reikalų 
ministerija nėra pripažinusi de ju
re Pabaltijo valstybių užgrobimo. 

Brošiūros priede yra JAV 83-ojo 
Kongreso komisijos pranešimas 
apie Pabaltijo valstybių inkor
poraciją į Sovietų Sąjungą. Pra
nešime pasiūlyta JAV delegacijai 
Jungtinių Tautų visuotiname susi
rinkime pareikalauti, kad Sovietų 
Sąjunga pasitrauktų iŠ Pabaltijo 
valstybių. A.T. 

POKARIO METAI 
A L B I N A S B A R A N A U S K A S 

Ištrauka iš baigiamo spausdinti 
"Vinco Mazurkevičiaus romano" 

pradžioje pagalvojo , k a d j is užmuš tas plėšikų — 
kepurė nulėkusi į š iaudus , veidas pamėlynavęs , 
marškinia i a n t k rū t inės perplėšti. Bet netrūko nė 
kapšiuko, nė p in igų — net nea t rodė lįsta į kišenes. 
Žmona, jį a p k a b i n u s i , susmuko vežime be sąmonės; 
senoji Daugi rd ienė susivokė pas iųs t i mergai tę į 
miestelį va i s t in inko , kuris t ada pas m u s buvo 

tik jos dalies — dėvėdavo juodą odinę pirštinę, bet 
valdydavo be pastebimų sunkumų. Už tai atly
ginant, jam, kaip rašt ingam žmogui, davė tarnybą 
policininku į mūsų miestelį. Neteko girdėti, kada ir 
kaip susipažino su Daugirdaite. Labai galimas daik
tas, kad pirmoji į jį dėmesį atkreipė ne ji, o jos senelė. 
Mazurkevičienė juokdamosi užsiminė, kad tėtei vos 

vienintelė medic inos p a g a l b a . Šis a tbėgo drauge su atvykus į mūsų apylinkę, mama jau žinojusi, jog ją 
žandaru M a k a r e n k a . Maskolius, t r i s ka r tus persi-

~~~ žegnojęs, tuoj paž ino: „Ale šičia ne razba inyka i , šičia 
perkūnėlis!" V a i s t i n i n k a s pa tv i r t ino . Žiniai plačiau 
pasklidus, Geis ter iškiuose a t s i rado ir liudininkų. Bet 

Niekad taip pat neteko išgirsti ko nors apylinkėje našlei tai n e a t n e š ė jokios paguodos . Likusiąją savo 
sakant: „Šteinių ponulis", „Šteinių poniutė" ar „Štei- gyvenimo dalį ji vos pa jėgdavo t r u m p a m atsikelti iš ranką ir turįs valdišką tarnybą su pastovia alga, 
nių panelės". Sakydavo: „Šteinys", „Šteinienė", lovos. Vyresnioji dukra , Mazurkevičienės motina, butpinigiais, kuru, arkliu bei pašaru. O bet kokias 
„Šteinių mergiščios". Buvo jau ne tie laikais ir ne tie turėjo tekėti vos sulaukusi šešiolikos, netrukus po 
žmonės. Kai senosios Daugirdienės nustojau klaup- nepriklausomos Lietuvos a t s i s t a tymo. Nebuvo kitos 

išeities. Ir pa s i t a ikė g a n la imingai . 

ves. Ir nieko nuostabaus: tėtė visuomet veda mamą, 
o mama išteka už tėtės. Šiaip a r taip, reikia 
pripažinti, kad pati dar buvo vaikas. Skaitytojui 
lengva įsivaizduoti, ką Daugirdynei atnešė šitoks 
žentas, jau tada gaunąs piniginę kompensaciją už 

tuvėje bematyti (gal 1932 ar 33-čiais), šion prieš 
sumą atsisėsdavo šveicorius, per sumą — Eidukevi
čių tėtukas (buvo seniausias apylinkės žmogus, dėvė- 2 
davo trumpu mėlynu apsiaustu su siūle aplink visą 
liemenį ir su kišenėmis, kaip kunigo, už nugaros), o Apie Šteinį t ekdavo ne ka r t ą išgirsti , kad buvęs 
per suplikacijas — zakristijonas su rūkstančia smil- evangel ikas , perėjęs į kata l ikybę tik prieš pačias 
kytuve ant nykščio, laukdamas, kada kunigas atsi- vestuves. Ta i ne t iesa . Darosi a išku jau vien dėl to, 
stos žengti prie altoriaus. Daugirdų poniutės nuo kad jeigu bū tų užg imęs evangel ikas , būtų save laikęs 
tada paprasčiausiai neatsimenu. 

Taip pa t tik dabar, Mazurkevičienei pasakojant, 
sužinojau, kokiomis dramatiškomis aplinkybėmis 
tada ištiko minėtoji tragedija. Geisteriškiuose 
žmonės pastebėję, kad kažkas sustojo po medžiu nuo 
lietaus, ir girdėję, kad visai netoliese trenkė griaus
tinis, bet niekam neatėję galvon, jog pataikyta. 
Lietui greitai praūžus ir vėl išlindus saulei, arklys 
neraginamas truktelėjo ir ramiai parvežė sukniu
busi šeimininką namo. Išbėgusios kieman moterys 

vokiečiu, k a i p i r kiti to tikėjimo atė jūnai iš Prūsų. 
Katalikai , p r ieš inga i , vienos a r dviejų kar tų bėgyje 
taip susil iedavo su viet iniais , kad apie jų kilmę teliu
dijo pavardės : Šneideris , Bergeris, Mileris, Bigelis, 
Zomeri8, Bendler is , Šėferis, Breneizeris, Butkiera 
(Boettcher), B u n k a r t a ar B u n g a r d a (Baumgarten) , 
Lenkas (Lange) ir t.t. š t e inys , ki lme iš Zanavykų 
Paprūsės n u o Slavikų, buvo ne tik lietuvis pat r io tas , 
bet ir s avanor i s kūrėjas , sužeis tas v iename pirmųjų 
susirėmimų, netekę ka i rės r a n k o s p laš takos , visos a r 

jaunamar tės abejones turėjo išsklaidyti jaunikio uni
forma, garbanoti plaukai, linksmos akys ir minkšta 
Paprūsės tarena . 

Tarnybos policijoje, tarp kitko, netrukus teko 
atsižadėti. Dar tą pačią žiemą p a s mus sugrįžo 
Pranelis Kardoka, kilęs iš Grajauskų kaimo, gerokai 
senstelėjęs viengungis, profesionalas policijos pa
reigūnas, dant is pravalgęs žandaru Gudijos pelky
nuose, kažkur t a rp Pripečio ir Berezinos, dabar 
pėstute parmovęs į savo gimtąjį kraštą nuo 
bolševikų ir lenkų. Besikuriančiai valstybei visur 
ieškant specialistų bei mokovų, šitoks galėjo gauti 
tarnybą su pasirinkimu. Pasirinko, savaime supran
tama, čia pat tėviškėje, pas saviškius, šteiniui 
valdžia davė kitur. 

(Bus daugiau) 
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iaž. Valerijonas ir ELla Radžiai Nuotr. Mariaus Kasniūno 

Dzūkijos dvasios milžinų įpėdininkystės keliu 
Inž. Valerijonui Radžiui 70 metų sukaktį švenčiant 

ŠACHMATAI 
— Islandija. Reykjavike vyk

sta tarptautinis turnyras, kuria
me dalyvauja du JAV didmei-
steriai (W. Browne ir B. Byr-
ne), du sovietų dm Kupreičik 
ir Vasiukov; viso 14 dalyvių. 
Po keturių ratų pirmavo gudų 
dm Kupreičik iš Minsko ir Angli
jos dm A. Mails, abu turėjo po 
3 tš . , bet 5-me rate Mails pra
laimėjo Kupreičikui ir pastara
sis tapo lyderiu. Po 8 ratų Ku-
preičikas turėjo 6V^ taško (3 
partijas užbaigė lygiomis), o 
JAV dm W. Browne ir Olandi
jos dm Sosonko po 5M> taško. 

— Bostono tarpklubinėse, So. 
Bostono LPD šachmatininkai 
(R. Grauslys, K. Merkis, G Zo-
za, K. Makaitis ir B. Skrabulis) 
kažkodėl nesulaukė Mass. uni
versiteto komandos paskirtom 
kovo 7 d. rungtynėm So. Bos
tono LPD klube, mūsiškiai pel

nė 5 0, be kovos. Nuostabiau- Engei "C. C. Olympiade VUI, Į DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. kovo mėn. 17 d. 
sia buvo tai , kad tą vakarą į 
So. Bostono L P D klubą atvyko 
Harvardo universiteto komanda, 

Finai" rungtynėse, Dr. Palčiaus-
kas, žaisdamas JAV rinktinėje 
po 6 užbaigtų partijų turėjo 

su kuria mūsų vyrai turi rung- j 3)6 taško, bet dabar paskelbta, 
tis pagal tvarkaraš t į kovo 14 j kad jis prieš olandą Kramer pra-
d. Po septynerių, rungtynių i laimėjo. Sektų, kad jo rezulta-
So. Bostono L P D šachmatinin- Į t a s dabar išsilygino ZY2—3Vo
kai tur i 4V2—2V2 t š . Beliko 
trejos rungtynės . 

— Korespondeaicmėse "World 
Championship X, Finai" pirme
nybėse ICCF organas vasario 
nr. paskelbė, kad Palčiauskui 
pripažintas laimėjimas prieš Dr. 

Merkis 

IEŠKO TAUTINIŲ BALSŲ 

Sen. Edv. Kennedy ketvirta
dieni lankėsi įvairiose Chicagos 

Kalbėdamas apie Dzūkiją, jos I rys; kun. Židanavičius — žymus 
gamtos nepaprastą grožį, žmonių • Amerikos lietuvių veikėjas, rašęs 
linksmą būdą, jy nuoširdumą, i Seiriju Juozo slapyvardžiu; rašyt, 
draugiškumą gali duirti pirštu Į žurn. inž. Vytautas Volertas; raš. 
( ta ip dzūkai sako, bet taip ne- Albinas Andriulionis k daug kitu. 
daro) į mž. Valerijoną Radį ir I n ž Valerijonas Radys, kaip ir 
atspėsi, kad jis yra grynakraujis dauguma jo tėvynainių, pasižy-
dzukas iš R-usoniu kaimo, Seiri-1 m i d i d e l e t aie rancija, kitų nuo-
ju valsčiaus, Alytaus apskričio, j m o n i u gerbimu, nuoseklumu. 
Jei .parapijos knygas atversi, rasi, i Stiprus savo įsitikinimuose, at-
kad jo šeimos įpėdininkystės dzū-i yį^ p a s a k ę s Savo nuomonę, 
kiškas gyvenimo kelias ilgas. O j e įd a mas pareigas pasiduoda de-
įei metrikų knygose lapus var- į k r a t i š k a i daugumai. Kartais apvil-
tysi, rasi± kad Valerijonas Radys į t a s a r apsivylęs, vįsados dzŪkiš-

t o ; „^Tvvĵ t-į skriaudas. Būdamas 
pareigingas, kartais 

švenčia 70 metų sukaktį. <o<razus;tai užmiršta skriaudas, 
amžius, apvainikuotas darbais,! kruopščiai 
atliktais savo tautai , tėvynei, tė
vynainiui lietuviui, artimam bro-

atidirba ir už kitus, darbą .paly
dėdamas dzūkiška daina. 

Ir 70 metų sukaktį sutiko su 
visą gyvenimą lydėjusią dzūkiš
ka šypsena, gera nuotaika. Per 
40 jo draugų, bičiuliu susirinko 
atšvęsti jo gimtadienį. Sveikino 
klulbo valdybos nariai, aktorė Ire
na Jonynienė, Balfo vietos sky
riaus pirm. mokyt. Jonas Kava
liūnas, kaimynas inž. Kazimie
ras Pocius ir kiti. Laiškais sveiki
no sūnūs, giminės, draugai. Gi
minių vairdu kalbėjo prof. dail. 
Arvydas Algminas ir savo žody
je didžiavosi savo uošviu. O garsi 
Beverly Shores lietuviu apylin
kė didžiuojasi savo vadovu. 

Vytautas Kąsnis I 

Pasiilgęs gražios Dzūkijos, jos 
ežeru, upių, kalvy, piliakalniu, 
Valerijonas ir jo šeima ieškojo 
vietos, panašios į Seirijus ir įsikū
rė prie didžiojo ežero, Beverly Sho
res, aukštos kalvos viršūnėje, gra 
žioje sodyboje. 

Mokslą apvainikavęs inžinie^ 
riaus diplomu, ilgesnį laiką dir-
bcr-EErceio miesto vandentiekio ir 
elektros skyriuje IT buvo jo vedė
jas. Įsijungęs į visuomeninį dar 
bą, dirbo tautinėse organizacijo
se. 

Vokietijoje ilgesnį laiką gyve
n o Lebenstate, ku r daug prisidė
jo prie stovyklos suorganizavimo 
ir buvo komendanto pavaduo- j 
tojas, Raudonojo kryžiaus pirmi-; 
ninkas. Netrukus Wadenstate pra 
dėjus veikti lietuvių gimnazijai,1. 
dėstė matematiką, fiziką, chemi: 
ją, važinėdamas apie 6 km. S 
savo gyvenamos vietovės. 

Atvykęs į Ameriką, dėdės pre- j 
la to kun. Igno Albavičiaus,dzūko : 
nuo Lazdijų, kviečiamas apsi-gy- i 
veno Ciceroje. Cra jis aktyviai vei j 
kė skautų rėmėjų eilėse, eida-j 
mas vicepirmininko, pirmininko Į 
pareigas, daug prisidėdamas prie 
dr. Stepono Biežio organizuo-Į 
jamos skautoramos. Abu sūnūs ir j 
dukra buvo skautai. 

Apsigyveno Beverly Shores, įsi- j 
jungė į Lietuviu klubą IT čia j 
abu su žmona prisidėjo prie akty 
vios veiklos. Šiuo metu jis yra pir 
mininkas, išrenkamas toms parei
goms įau ketvirtą kartą. Išaugęs 
tautiniai užgrūdintoje šeimoje, 
dirbdamas visuomeninį darbą pa 
sižymi dideliu kuklumu, taktiš
kumu, energija ir sumanumu. Ir 
jei nusikeltume mintimis į gim
tuosius Seirijus, grynai lietuviškas 
apylinkes, prisimintumėme, kaip 
čia aktyviai veikė lietuviai, kiek 
daug iš tos apylinkės yra išėju
sių šviesių žmonių. Iš Seirijų 
yra kilę: dr. Simas Janavičius, 
žymus tautininkų veikėjas; daili
ninkas Antanas Žmuidzinavičius, 
diplomatas JBronius Balutis — 
ikonp. Neo Lithuania garbės na-

Didžiajam Lietuvos pedagogui, visą savo gyve
nimą švietusiam bei auklėjusiam lietuviškąjį jau
nimą, o taip pat savo gausiais raitais skleidusiam 
lietuvybę, 

A. f A. 
V A C L O V U I Č I Ž I Ū N U I 

mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame jo žmo
nai REGINAI ir sūnui PSTUČIUI su šeima ir drau
ge su jais liūdime. 

Pranė ir imas Jasiai 

Brangiai MOTINAI Lietuvoje mirus, sūnų 
DR. JONĄ IR JANINĄ ŠALNUS 

S U ŠEIMA 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Roma ir Viktoras Masciai 
Prudencija Bičkiene 

Tragiškai žuvus 
A. t A. ALGIMANTUI MIKUTAICIUI, 

seseriškai užjaučiame jo liūdinčią M0TIN$, sesę 
JANINJį, jos vyrą, šeimą ir artimuosius. 

Mega Barniškaite 
Izabele Jonaitiene 
Nijolė Kersnauskaitė 

i l I l I i l t l IMI I I I I I I I I I IKI I I I I I I I I in i l l l l l l l l I t l I l I l I l I l I l I l I l I l I l I lHI I I I IHI I I I I I I I I I I I I I I I IHI l r i l i . 

PUTKI DOVANA ŠVENČIŲ « KITOMIS PROGOMIS 

5V. RAŠTO NAUJOJO TESTAMENTO Į 
A N T R A L A I D A | 
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- Prd. Juozu Karate = 
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S 0 P H I E BARČUS 
RADK> iETMOS VALANDOS 

Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4:00 
vai. p.p. iki 5:30 vai. p.p. per tą pa
čią stotį. Šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 494-2413 
1490 AM, 

7159 8- MAFLEWOOD A VE 
CHICAGO. ILL. 80629 
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Naujasis Testamentas yri pratUko formato, Įrištas kietais viri*- E 
i liais. Vertimas padarytas gražia lietuvių kalba. Mecenato dėka laida s 
į parduodama prieinama kaina s 

s 
Gaunama "DRAUGO" knygyne s 

B 
į Kaina — $8-00 į 
j niinois gyventojai prašomi pridėti 50 centu mokesčiams ir persiuntimui 1 
: (Kitur gyvenantieji pridekite 25 centus). = 
\ Garą proga visiems jaigytl NauJaJJ Testamentą. Siųskit* atsakymus: | 

j DRAUGAS I 
4545 Wwt 63rd Street i 
Chicago, Illinois 50629 | 
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A. + A. 
RAIMUNDUI AMBRAZIEJUI 

m i r u s , 
Jaunimo centro studentu ansamblis reiškia 
gilię. užuojautą jo mylimai Mamytei, sesu
tėms Irenai ir Angelei. 

Ansamblis skaudžiai sukrėstas Raimun
dui iškeliavus amžinybėn ir kartu liūdi su 
jo šeima 

T. Borevičius, SJ 
Mokytojai — 

Leokadija Braždiene 
Pranciška šiutiene 
Julius Ringus 
Arūnas Kaminskas 

A D E K A 
Mano Mylimam Vyrui 

A. + A. 
ADOLFUI VENCLAUSKUI 

mirus, širdingiausiai dėkoju visiems dalyvavusiems šermenyse, pa
maldose ir palydėjusiems į kapines. 

Nuoširdžią padėką reiškiu visiems užprašiusiems šv. Mišilas, 
atsiuntusiems gėlių, aukojusiems Skautų Fondui, pareiškusiems 
užuojautą asmeniškai, laiškais ar per spaudą, paminėjusiems Ve
lionį straipsniais spaudoje. 

Širdingą ir gilią padėką reiškiu v. s. Petrui Moliui už suorga
nizavimą ir pravedimą atsisveikinimo, už jo jautrius atsisveikinimo 
žodžius, Ramintai ir Petrui Moliams už jų nuolatirų rūpestį ir nuo
širdumą dar ligos metu ir dabar liūdesio valandoj, skm. Olegui 
Gešventui ir Liudmilai Gešventienei už buvimą su mumis nerimo 
valandomis ir dabar gedulo dienomis. 

širdingiausias dėkui Velionies Skautiškajai šeimai: "Nerin
gos" ir "Nevežk)" Tuntų skautams ir skautėms stovėjusiems gar
bės sargyboj prie Jo karsto, Bostono Skautininkams, Jo bran
giems buvusiems "Aušros" Tunto skautams ir skautėms, sktn. 
Apolinarui Skopui ir buvusiam Diepholzo "Margio" Skautų Vyčių 
Būreliui. Širdingas ačiū tarusiems atsisveikinimo žodžius tunti-
ninkei R. Grigalaitienei ir mirtininkui R. Jakubauskui. 

Širdingiausia padėka mieliems Dr. Vinco Kudirkos Šaulių Kuo
pos šauliams ir šaulėms, stovėjusiems garbės sargyboj, Naujosios 
Anglijos Šaulių Rinktinės pirmininkui A. Zenkui už atsisveikinimo 
žodžius. 

Nuoširdžiausias ačiū mieliems klebonui kun. A. Miciūnui ir 
kun. A. Jankauskui už atlaikytas gedulingas šv. Mišias, už jautrius 
žodžius ir palydėjimą į kapines. 

Širdinga ir gili padėka kun. F. Skėriui ir Jo Vasario 16 Gim
nazijos Evangelikų Jaunimo Rateliui. 

širdingas ačiū Lietuviškosios Radijo valandėlės direktoriui 
Edvardui Meilui už lietuviškos muzikos paruošimą per atsisveiki
nimą ir paminėjimą Velionies per radiją. 

Širdingiausias dėkui Velionies bendradarbiams, Jo buvusiems 
mokiniams, mano kolegoms ir kolegėms, šv. Onos seselėms, ma
no esamiems ir buvusiems mokiniams ir solistei Margaret Konkol 
giedojusiai bažnyčioj. 

Liūdinti žmona Aldona Venclauskienė 

A. f A. IRENA SEKMOKIENĖ 
STADZEVICrCTt 

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėj. 
Mirė kovo 13 d., 1980 m., sulaukusi brandaus amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Vilniuje. 
Amerikoje išgyveno 30 m. 
Velionė buvo našlė a. a. Prano Sekmoko. 
Laidotuvėmis rūpinasi Ona ir Pranas MicheleviCiai bei Vanda 

ir Juozas Gasperai. 
Priklausė Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos Chicagos skyr.. Liet. 

Moterų Federacijai, Balfui ir R. Lietuvių Bendruomenei. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71 

Street 
Atsisveikinimas bus pirmadieni 7:30 vai. vak. 
Laidotuvės įvyks antradienį, kovo 18 d. 15 koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta j šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

NuoSidžiai kviečiame visus- gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę DRAUGAI 
Laid. direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476-2345. 

miesto dalyse, kur gyvena etni
nės grupės, stengdamasis laimė
ti daugiau jų balsų. Vidurvaka-
rių kaimyninių organizacijų su
važiavime, kur dauguma iš 200 
delegatų buvo čikagiečiai, Ken
nedy bandomajame balsavime 
gavo daugumą balsų. 

VHRA2Ų LANKYMAS 
Chicagos istorikų draugija 

kovo 29 d. nuo 10 v. r. iki 1 v. 
p. p. turės turistinę kelionę po 
miestą, lankant vitražus. Auto
busas veš j tris bažnyčias. Va-
davaus dekoratyvinio meno ku
ratorius Sh. Darling. 

Daug gerų darbų padariusi, amžinybėn iškeliavo 
A. f A. PRANE DABŠIENĖ 

Liūdesiu dalindamiesi, vyrui ALEKSANDRUI, 
sūnui — LB Vakarų apyg. pirm. RIMTAUTUI su šei
ma, seseriai JULIJAI, broliui TEOFILIUI u kitiems 
giminėms bei artimiesiems užuojautą reiškia 

Los Angeles Lietuvių Fronto 
Bičiuliai 

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 — Y A r d s 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

P E T K U S 
M A R Q U E T T E F U N E R A L H O M E 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 



DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. kovo mėn. 17 d. 

X Elzbieta Kalvynienė, Wor-
cester, Mass, maloniu laiškeliu 
padėkojo "Draugui" už jos mi
rusio vyro a. a. Petro Kalvyno 
tinkamą paminėjimą dienrašty
je ir atsiuntė auką. Ačiū. 

X Danguolė Tamulionytė bai 
gia parengti vadovėlį pradžios 
mokyklos mokiniams, nemokan
tiems lietuvių kalbos. 

x Inž. Jaunutis Dagys iškėlė 
klausimą Beveriy Shores lietu
vių klubo susirinkime, kad rei
kia padovanoti Michigano mies
to naujai bibliotekai lietuvių en 
ciklopediją anglų kalba. Šiam 
sumanymui pritarus, be jo, po 
vieną tomą pažadėjo padovano
t i inž. Eugenijus Bartkus, inž. 

vertina^ jos kilnius darbus Baž- j Jonas Jurkūnas, inž. Kazimie-

X Marijanų Bendradarbių 
draugija savo 53- jį seimą ren
gia kovo 23 d. Marijonų vienuo
lyne (6336 So. Kilboum Ave.). 
Prasidės 11 vai. šv. Misiomis, 
kurių metu bus pamokslas, o 12 
vaL vienuolyno svetainėje bus 
pietūs. Po to apie 1:30 vai. pra
sidės pats seimas. Kviečiami vi
si vienuolijos rėmėjai, gerada
riai ir gerbėjai, kurie mato ir 

nyčiai ir savo tautai . 
X Ses. M. Antanina, šv. Ka

zimiero seserų, vienuolijos narė, 

ras Pocius, inž. 
kus ir klubas. 

x Eugenijaus 

Edvardas 2it-

Kriaučeliūno 
pergyveno didelį skausmą, kai i vardo jaunimo premijos įteiki-
netikėtai mirė jos sesuo, ta ip j me, kuris įvyks kovo 30 d., sek-
pa t vienuolė ses. M. Angelika, į madienį, 3 vai. p. p . Jaunimo 
pranciškietė, nuo širdies smū-! centro kavinėje, meninę progra-
gio. Taip pat jai buvo netikė- ; mos dalj atliks Jūratė Tautvi 
tumas, kai po kelių dienų mirė 
čikagietė ses. M. Augustina 

IŠ ARTI IR TOLI 

Dariaus - Girėno mokyklos jaunesnieji mokiniai dainuoja vasario šešioliktosios minėjime Nuotr. A G. Plačo 

Šiaudvytytė. Jos kilusios iš 

laite ir Renata Bielskytė. Vi
suomenė kviečiama dalyvauti. 

X Branduolinės medicinos 
Town of Lake Chicagoje. Arti- naudojimo Šv. Kryžiaus Įdo 
mieji reiškia užuojautą seselėms j ninėje dėl labai geros priežiū-
pranciškietėms. Abi seselės pa
laidotos šv. Kazimiero kapinėse 
Pittsburghe, Pa. 

x Pet ras Klimas iš Paryžiaus 
rašo redakcijai: "Ką tik gau-

ros ir gerų rezultatų mokestis 
General Elestric bendrovės su-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 

DARIAUS GIRĖNO 
MOKYKLOJE 

1980 m. vasar io 16 d. Dariaus 
Girėno lituanistinė mokykla J a u 
nimo centro salėje minėjo n e 

mažinamas iki 5 procentų, kai | priklausomybės atkūrimo šven 
kitose ligoninėse už įtaisymus įte- Retai pasi taiko toks sutapi 
ir naudojimą ima 10 procentų. 

tame "Drauge" (nr. 18) radau j Tai džiugina ligoninės vadovy 
mas su 1918 metais. Nes t a d a 
buvo šeštadienis, 1 vai. 30 min. 

žinute, ku r aprašomas Simo Ku- j bę ir pacientus, turinčius šia me ;
 T a i g i » j*» mokyklos minėjimas 
buvo šeštadienį, t ik vieną valan 
dą anksčiau. 62 laisvės ir ver -

dirkos apsilankymas Paryžiuje.! dicina pasinaudoti. 
Ten pažymėta, kad po filmo j x Kun. Vytautas Bagdanavi 
vykusiose diskusijose vertėju į čius, eilės religinių ir filosofinių I S1 Jo 3 metaič Tik 22 šventėse 
buvo Pet ras Klimas. Tai ne tie- į knygų autorius, šeimų atsinau- į buvo džiaugsmo šventės, o 40 
sa . Vertėju a š nebuvau. Pra-1 jįnlmo dienose, kurios bus kovo I metų po okupanto jungu. O 
šau tai pažymėti jūsų redaguo- j 23 d. Ateitininkų namuose, kai- į kiek dar tokių liūdnų sukakčių 
jamam dienrašty". Tai ir p a - j b ė s apie maldą, kaip būdingą! minėsime, vienas Dievas žino. 
darome, — kaltė y ra korespon- j krikščioniškos religijos bruožą, j Reikia būt i tvirt iems ir ištesėti 
dento iš Paryžiaus. P . Klimą i kuriuo tikintysis bendrauja su i ta is likusiais nežinomaisiais me 

Pirmo ir an t ro skyrių moki
niai padeklamavo eilėraštį ir a t 
liko šokių bei dainų pynę "Leis
kit į tėvynę". Paruošė skyrių 
mokytojos ir tautinių šokių mo
kytoja R ū t a Galinaitienė. 

Septinto skyriaus mokiniai su 
plakatais ir piešiniais padekla
mavo patriotinį eilėraštį. Paruo
šė Gerda Česienė. 

Trečio ir ketvirto skyrių mo
kiniai pašoko tautinį kombinuo 
tą šokį "Noriu miego". Išmokė 
Rū ta Galinaitienė. 

Aštuntojo skyriaus mokiniai 

niai, liečia LF įsikūrimą, augi
mą ir dabartinę padėtį. Čia bus 
straipsnių ir pirmųjų L F orga
nizatorių bei buvusių jo pirmi
ninkų. Šiai pirmajai daliai di
desnė pusė medžiagos jau gau
t a ir paruošta. Dar laukiama ke 
lėtos pažadėtų straipsnių. 

Antroji dalis apims 4,700 pa
vardžių su visais gyvais ir mirų 
šiais L F nariais. Čia bus įtrauk
ti ir įamžintieji mirusieji su 
juos įrašiusiais aukotojais. Jie 
bus išspausdinti ne pagal sumos 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Magdalena Strungienė, gy

venanti Waterbury, Conn., at
šventė savo 102-jį gimtadienį. 
Ji y r a gimusi ir augusi Lietuvo 
je, Vilkaviškio apskrity. J i dar 
gana gerai laikosi, su ja galima 
daug ką pakalbėti, nes ji labai 
gerai viską atsimena, tik blo
giausia, kad ji j au nebemato. 

— Tinie-Union" laikraštis 
Rochester, N. Y., kovo 8 d. lai
doje išspausdino stud. Pauliaus 
Klimo laišką, kuriame kviečia 
visus aktyviai veikti prieš So
vietų Rusijos propagandą. Ilga
me laiške, kuriam duota dides
nė antraštė, P. Klimas primena 
Lietuvos okupaciją, primena, 
kad komunistų buvo suimtas jo 
tė^ras dr. A. Klimas. Iškelia Mas 
k t _ norą visus laikyti savo pi 
liečiais. Taip pat prašo palaiky
ti prez. Carterį, kviečiantį boi
kotuoti olimpiadą Maskvoj, kad 
būtų suduotas komunistų propa 
gandai smūgis. 

— "SpinduBo" ansamblis, 
Los Angeles, Calif, jau baigia 
įdainuoti plokštelę. Šokių visos 
grupės (tie patys ir dainuoja) 

KANADOJE 
— Pro! , dr. Romas Vašto

kas, kandidatavęs į f ederalinį 
parlamentą, Toronte Lietuvių 
namuose pasi tarė su lėšų telki
mo fondo komiteto nariais ir j o 
rėmėjais. Dr. R Vaštokas pa
reiškė padėką komiteto nariams 
ir rėmėjams už finansinę para
mą. Paskutiniuose rinkimuose 
buvo pr iar tė ta arčiau rinkimi
nės pergalės i r pralaimėta t ik 
1110 balsų skirtumu, o 1979 m. 
gegužės 22 d. vykusiuose rinki
muose šis ski r tumas buvo 6403. 
Hastings - Frontenac rinkiminė 
apylinkė j au keletas dešimtme
čių yra atstovaujama konserva
torių atstovų, ir liberalų partija 
buvo labai nustebinta dr. R 
Vaštoko populiarumu, politine 
taktika ir įgytu pasitikėjimu 
šioje farmerių apylinkėje. Libe 
ralų parti jos sudaryta minėtoje 
apylinkėje rinkiminio vajaus o r 
ganizacija bus plečiama ir se
kančiuose rinkimuose, kaip rašė 
vietinė spauda, dr. R. Vaštoko 
išrinkimas bus užtikrintas. Dr . 
R. Vaštokas ragino lietuvius do 
mėtis pagrindinių partijų veikla, 
aktyviai prie jų prisidėti, nes 

stropiai ruošiasi Tautinių šokių J tik per j a s galima turėti įtakos 
šventei. Dalyvaus per šimtą šo i valdžios įstaigas, parlamento 
kėjų ir dainininkų. "Spindulys" 
dar surengs "generalinę repeti
ciją — 24-ją tradicinę Jaunimo 
šventę. J i įvyks birželio 8 d. Ve
teranų salėje, Los Angeles. 

— Great Necko lietuviai kas
met surengia savo Lietuvos ne

atsiprašome. 
x A. a. Edvardas Rorke, Į 

gyv. Keamy, N . J., nuvykęs | | 
Floridą, staigiai mirė. Velionio: 

duktė Barbara ir jos vyras dr. 
Juozas Plikaičiai, kurie gyvena 

Dievu. Šeimos kviečiamos atsi
naujinimo dienoje dalyvauti. 

X "Atlanta 
laikraštis, einąs 

tais. 
Minėjimą pradėjo mokyklos 

Constitution" vedėjas J . Plačas t rumpa įžan-
Atlanta. Ga.,įgine kalba, ragindamas ir jau-

kovo 11 d. laidoje išspausdino '• nimą dalyvauti kovoje už lais-
iigesni straipsnį apie aktorius, vę. Yra užtenkamai ir j iems 

Chicagos priemiesty, tuo metu | s t a s e i r j o n ą Kelečius. Straips-, darbų, kad t ik jie būtų atlieka-
nyje minimas jų atvykimas j mi. Tolimesnės programos vedi-
JAV, šeimos sudėtis, o taip pat \ mą perėmė aš tunto skyriaus mo 
ir pavergtos Lietuvos padėtis, j kine Natal i ja Mackevičiūtė. 
Cituojami J. Kelečiaus žodžiai, \ Vaikų darželis, vedamas Dai 
kad Sov. Rusija geruoju nepa-. vos Barškėtytės , gražiai padek-
srtrauks iš Afganistano, prime- j iamavo vieną eilėraštį. 
na, kad amerikiečiai gerai ne-! 
žino, kas tikrai yra laisvė. Urie Į x F . Oollins^KaraJiūnas, Los 
straipsnio pridėtos ir aktorių i Angeles, Calif., prie prenumera-
nuotraukos. Į t o s mokesčio pridėjo 10 dol. au-

xEug . Likanderis, Chicago, Į ką. Maloniai dėkojame. 

X Dėkodami už kalendorių, 
aukų po 5 dol. a ts iuntė : Povilas 
PLkšnys, O. Ūselis, Koste Dičiū 

buvo ka r tu su tėvais. Laidoja
mas New Jersey pirmadienį. 

x Antras Kaimas, satyros ir 
humoro teat ras iš Chicagos, ba
landžio 12 d. vyks ta į New Yor 
ką, kur atliks programą Kultū
ros židiny, Laisvės Žiburio ra
dijo pavasario koncerte. 

x A. Užgirienė ir L Tijūnė-
lienė organizuoja darželio ir pir
mo skyriaus vaikams skaitinių 
rengimą, švietimo taryba juos 
leis nedidelėmis knygutėmis. 
Pirmosios turėtų išeiti šią vasa
rą. 

x Uršulė Astrienė kovo 22 
d. 10-12 vai. ir 1-9 —vai. p. p. 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje mokys, kaip reikia dažy
ti lietuviškus Velykų margu-

dydį, bet alfabetine tvarka. 
deklamavo eilėraštį su LKB Kro i Prie kiekvienos pavardės bus! priklausomybės šventės minėji-
nikos intarpais. Paruošė moky- ; rašoma ir paaukotos sumos dy- į *ą. Surengia paprastai savaitę 
to j a Vilija Vakarytė. Į dis, pradedant šimtu dolerių ir į P° minėjimo R n Yorke. Šie-

Penktojo ir šeštojo skyrių mo I siekiant net keliasdešimt tūks-
kiniai deklamavo eilėraštį ir pa 

UI., padėkojo už kalendorių, kor 
teles ir aukojo 10 dol. Dėkojam. 

X Lietuviškų knygų ir muzi
kos plokštelių "Drauge" už di
desnę sumą nusipirko Antanas 
Titenis. Eug Karelis. 

x Lie t Bendruomenės Brigh 
ton Parko apylinkės valdyba pa 
skyrė "Draugui" 20 dolerių au
ką ir ją per iždininką Simą Jo

čius. Norį daugiau informacijų; k ū b a i t | atsiuntė. Dėkojame 
gali skambinti teief. 523-55231 
nuo 9 ligi 3:30 vai. p. p. 

x A. Valys, detroitiškis, at
naujindamas prenumeratą, at
siuntė 12 dol. auką. Nuoširdžiai 
dėkojame. 

X Senatorius Savickas yra 

x Algis ir Julija Dantai, gy
venantieji Puerto Rico, džiau
giasi, kad juos "Draugas" aplan 
ko. Atnaujindami prenumeratą, 
atsiuntė 10 dol. auką. Labai 
ačiū. 

nienė, S. Kaunas , Vaclovas Ma
žeika, M. Pocius, A. J. Simo
naitis, O. Sapowis, Charles An-
čiukaitis, V. Petruševičius, A 
Sprainait is , Al. Dailidis. Visiem 
maloniai dėkojame. 

X Lietuviškų knygų "Drau
ge už didesnę sumą nusipirko: 
Ag. Kizys, Vincas Valkavickas, 
Vytau tas Koste. 

x Aukų: po 7 doi. atsiuntė: 
Ant. Kamštai t is , Gary, 
VI. Česnakavičius, Hamburg, 
V. P . Kuzma, London. 

Visiems dėkojame. 
x Lietuvių opera Chicagoje 

x Ona Razutienė, žinoma 
vienintelis lietuvis senatorius L 0 3 Angeles lietuvių veikėja, pa-
kurį mes turime. J is daug gero \ r e m ė mūsų spaudos darbus 10 i išleido skoningą anglų kalba są-
yra lietuviams padaręs, pade- j d ° l . a u ^ a . Ačiū. ; lanką, kur ia supažindinama su 
dant lietuvių kursams įsisteigti į * Vytautas Juodišius, čika- ; būsimų operų Carmina Buraną 
Ulinojaus Universitete ir pakei- ' giškis, nusipirko "Drauge" gerų | ir Pajacų solistais ir iš viso su 
čiant 69-tą gatvę, pagerinant iš- j lietuviškų knygų už 66 dolerius. | Lietuvių opera, 
vaizdą ir pakeičiant vardą į I i - į 
tuania Plaza C t Mes balsuoto- Į 
jai turime jam padėti ir paremti Į 
tuos kandidatus, kuriuos sen.i 
Savickas paremia, kad jis toliau ! 
galėtų padėti mūsų lietuviams į 
ir mūsų kolonijai sustiprėti ir j 
vis toliau gerėti. Antradienį, 
kovo 18 d. balsuokime u i Ed 
Btrrke, kuris yra demokratų: 
kandidatas į States Attorney,į 
Cook County. Balsuokime už Į 
FA Rurke ir toliau padėkime sen. ! 

Savickui stiprinti ir gerinti mū-1 
sų lietuvių koloniją. (sk.). 

x šokių šventės rengimo ko
mitetui reikalinga sekretorė-rius 
dirbti Jaunimo centre bent 2-3! 
d i savaitę už atlyginimą . į ie twi , |i0**™9 «*%*«** M ^ Vąsaitis L- diryjento asistentas Arūnas 

* . . . . ' „,J : Kaminskas tariasi Carmiros Buranos ir Pajacų ooeros orkestro muzikiniais 
Skambint p . Jakaičiui teL Zo7-: reiKaiais. Sių veikalų spektakliai bus šj pavasarį. 
W l (•*-) i NiMtr. Jono Kaprio 

šoko šokį "Vaikų dyvai". Išmo
kė tautinių šokių mokytoja Ni 
jolė Pupienė. 

Toliau sekė dainos: jaunes
niųjų, vyresniųjų ir visų. Išmo
kė ir dirigavo muzikas Faustas 
Strolia. Minėjimas baigtas mo
kyklos i r tautos himnais. 

Po minėjimo tėvų komitetas 
suruošė kavutę minėjime daly
vavusiems tėvams ir svečiams. 

Tėvas 

BAIGIAMAS RUOŠTI 
LIET. FONDO VARDYNAS 

Lietuvių fondo leidinio redak
cinės komisijos kartu su fondo 
vadovybe posėdis įvyko kovo 7 
d. LF būstinėje. 

Leidinio redaktorius Apolina
r a s Bagdonas plačiau susirinku
sius supažindino su j au paruoš
t a medžiaga. Pati knyga — Lie 

met toks minėjimas buvo vasa-
tančių. į rio 23, šeštadienį, Elks klube. 

Trečioji dalis, vadinamasis ai; Mmejimą rengė LB apylinkės 
bumas apims nuotraukas tų, ku; valdyba. Jį ir pravedė valdybos 
rie suspėjo j a s atsiųsti. Nuo-1 pirmininkas Henrikas Miklas. 
traukos dėl vietos stokos bus ne | Invokaciją sukalbėjo kun. PI. 
didelės, šiek tiek didesnės negu! Barius, OFM. Kalbą pasakė ra-
pasinės. Nuotraukos irgi bus ke; šytojas Paulius Jurkus. Eufemi 
lių rūšių: pavienių asmenų, šei-IJa Cibienė padeklamavo Bern. 
mų ir net organizacijų bei jų 

J valdybų. Albumą tvarkys dail. 
i P. Aleksa. 

Knygos didumas apytikriai 
bus 400-500 puslapių ir enciklo
pedinio formato. Tikimasi vi
są medžiagą per vieną kitą mė
nesį apdoroti ir perduoti spaus
tuvei 

Po šio pranešimo kilo gyvos! 
diskusijos, kuriose išryškėjo kai ] 
kurie nauji aspektai, bet esmė 
nepasikeitė. 

Posėdyje t a rp kitų dalyvavo 
ir L F kūrėjai dr. A. Razma. dr. 
Ged. Balukas, Alicija Rūgytė ir 
kiti. Posėdis praėjo labai dar-

tuvių Fondas — apims tris da- Į nioje nuotaikoje ir buvo užbaig-
lis. Pirmoje dalyje bus straips- i tas prie kavose puodelio. A.PJ8. 

CHICAGOS ŽINIOS 

narius ir tuo laimėti pagalbą ne 
tik mums kaip etninei grupei p a 
lankių įs tatymų pravedime, be t 
ir padėti mūsų pavergtos Lietu
vos laisvinimo baruose. 

— Dail. Reginos Ziūraitienės 
dailės paroda buvo surengta va
sario 15 — kovo 2 d. Old Bron-
te Post Office Gallery Oakvillė-
je, Ont., kur dailininkė gyvena 
jau 30 metų. Joje buvo išstaty
ta 15 aliejinių ir 15 akvarelinių 
paveikslų, vaizduojančių Kana
dos gamtą. Paroda buvo labai 
sėkminga — susilaukė gausių 
lankytojų, kurie nupirko du 
trečdalius paveikslų. Abu vieti
niai savaitraščiai išspausdino la 
bai palankias recenzijas ir įdėjo 
nuotraukas. Dailininkė mokėsi 
Ontario meno mokykloje pas žy 
mius dailininkus. Pagrindinė jos 
tema — gamtovaizdžiai. 

0KUP. LIETUVOJE 
— Prie Dovines upės nusilei

do ir buvo pagaut i du pašto ba
landžiai su žiedeliais ant kojos. 
Nustatyta , kad vienas jų buvo 
iš Rytų Vokietijos, kitas iš Len
kijos. 

— Pelėdos Lietuvoje dabar 
nyksta. Seniau jų buvo 12 rū
šių, dabar sutinkama tiktai 3-3 
pelėdinių sparnuočių rūšys. 
Kiek daugiau yra naminių ir au 
sytųjįl pelėdų, kurios mažaisiais 
apuokais vadinamos. Daug pe-

Simas Kudirka jo garbei Pr. LB vai-1 ledų žuvo pereitą gilią ir šaltą 
dybos suruoštame priėmime Paryžių- žiemą, bet esą žuvusių ir šią 
je sausio 23 d. Matyti S. Kudirka, 
Eglė KLimaitė ir Živilė Bačkienė. 

Brazdžionio eilėraštį, solistas 
Mečys Razgaitis padainavo dvi 
dainas. Palydėjo fortepijonu 
Mykolas Cibas. 

IEŠKO MUZIKŲ 

Chicagos parkų distriktas ieš 
ko muzikos studentų, grojančių 
saksofonu, trimitu, trombonu, 
elektriniu basu, elektrine gita
ra, pianinu a r būgnais. Galima 
įsirašyti antradieniais Holstein 
parke, 2200 N. Oakley —Ave., 
tel. 276-3189. 

SCENOS MENAS 
Garfield parke, 100 N. Cent

ral park Ave., Chicagoje ant ra
dieniais ir penktadieniais t a r p 
4 vi ir 10 v. v. priimami daini
ninkai, šokėjai, vaidintojai, in
strumentalistai, kurie norėtų da 
lyvauti programose. Daugiau in 
formacijų galima gauti telefo
nu 826-3175. 

VENECIJOS NAKTYS 

Šiemet Chicagos paežerio fes 
tivalis bus liepos 25 d. Nebebus 

MILIJONAI NUO CIGAREČIŲ 

Cook apskr. ta ryba nuo bir
želio 1 d imdama po 5 ct. mo
kesčių už pokelį cigarečių, su
rinksianti apie 24 mil. dolerių, 
kurie bus skirti finansinių sun-

ITALIJOJ 
— A. a. diakonas Augustinas 

Lisauskas staigiai mirė kovo 
pradžioje šv. Kazimiero lietuvių 
kolegijoje. Velionis kovo 11 d. 
būtų sulaukęs 69-rių metų am-

kumų spaudžiamai Cook apskr.: žiaus. A a. Augustinas Lišaus-
ligoninei, Į k 3 5 Lietuvoje kurį laiką buvo 

BEMOTORINIS LĖKTUVAS 

Chicagos mokslo ir pramonės 
muziejuje kasdien 11 v. r., o sa 
vaitgaliais 11 v. i r 2 v. p. p. ga
lima matyti filmą, kaip "Gossa-
mer Albatross" — bemotorinis 
lėktuvas — pirmą kartą per
skrido Anglijos kanalą, 23 my
lių pločio. Filmas spalvotas. 

KANDIDATŲ DEBATAI 

Keturių respublikonų kandi
datų debatai ketvirtadienio va
kare buvo perduoti Chicagos te 

Kauno katedros zakristijonas, 
pokario metais gyveno Vak. Vo
kietijoje, o vėliau emigravo į 
JAV ir ilgiausiai gyveno Tole
do, Ohio. kur buvo įšventintas 
diakonu. Atvykęs į Romą pra
dėjo studijuoti teologiją ir ruoš
tis kunigystei, kurios jau nespė
jo gauti. Palaidotas Romoje. 

AUSTRALIJOJE 

akrobatų Daley aikštėj, nei ka- j levizijų ir radijo stočių. Deba-
raliaus Neptūno parado, nei pro j tai vyko Continental Plaza vieš-
gramos Chicagos upėje, bet bus 1 buty. Kandidatai Ronald Rea-
išpiėsta Venecijos naktis paeže 
rėje. Tą patį savaitgalį įvyks 

gan, George 

— PreL dr. Vytautas Bal
čiūnas iš JAV-bių atvyksta į 
Australiją ir keliose lietuvių ko
lonijose praves gavėnios reko
lekcijas. 

— Australijos l i e t . fondas 
250 dolerių premija atžymėjo 

Bush ir Phillrp j iškyliausią Australijos lietuvių 
Crane daugiau savo pareiški-

aviacijos ir vandens sporto šven i mus buvo nukreipę prieš kong« 
tė. Pereitais metais Venecijos j resmaną John Andersoną iš 
naktis sutraukė apie 500,000' Rockfordo, kuris y ra susilaukęs 
žmonių, kainavo apie 200,000 stiprios spaudos ir kitokios pa-
doL I ramos. 

jaunuolį Joną Mockūną. Aka
deminio skautų sąjūdžio Adelai
dėje pirmininką. Jis yra gyvas 
lietuviškoje veikloje, šoka tau-

| tinius šokius, gerai kalba ir ra-
1 šo lietuviškai. 

žiemą. 

— Kamanų pelkės Mažeikių 
apskrityje (dabar Akmenės ra
jone) paverstos trečiuoju Lietu 
vos rezervatu. Jo bendras plo
tas 3660 ha ir apsauginė zona 
— 1542 hektarai . Kamanų aukš 
tapelkės amžius apie 12,000 me
tų. Tai jauna ir tebeauganti pel 
kė. Pelkėse yra daug įdomių 
augalų ir laikosi daugybė van
dens paukščių. Jų medžioklė da
bar uždrausta . 

Advokatas J0KAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

TeL — 776-8700 
Chicago, Ulinois 60629 

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

iinHimniniiiiuiiuiiimiuiiiryiiiimiiiHii 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EKNAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v. 
Šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 arba 776-5168 

2649 W. 63 Street 
Chicago, HL 60629 
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