
• 

THE LIBRARY OF COUGRESS 
RLrEhENCE DEPARTUEST 
S E i t l A L S D l V I S I O N 
WAS!iI-GTOH. D - C 2 0 0 2 5 

GRAT1S 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO. ILLINOIS 60629 

L_I"T~I~H-J/\IVII/\JM \A/ORLD-WID OAILY 
TELEFONAS (312) 585-9500 

VoL LXXIV Kaina 25 c PIRMADIENIS — MONDAY, BALANDIS — APRIL 14, 1980 NR. 87 

SVEČIUOSE AFGANŲ 
PARTIZANŲ GRUPĖJE 

Kovotojams trūksta šoviniu, maisto 
New Yorkas. — "Time" žurna i jog invazijos pradžioje rusai tū

lo korespondentas David De- ' rėjo daugiau nuostolių. Viena-
Voss, norėdamas iš arčiau pa- me mūšyje prie Asmaro mieste. 
matyti, kas vyksta Afganistane, iio šis dalinys nušovė 300 rusų, 
slaptai perėjo Pakis tano sieną tačiau paskutiniu metu rusai, 
i r susirado Jamiat-i-Islam į matyt, pradėjo nešioti neperšau-
sukilėlių grupę, viso 160 vyrų. namas liemenes. Dažnai karei- \ 
Su jais jis praleido penkias die-: vis, net ir pataikytas, lieka gy- į 
nas ir vėliau buvo nuvestas at- j vas. Guleb Seyed, Baragay kai- : 
gal į Pakistaną. Afganų grupės mo vyrų vadas įsakęs savo šau-
vadas pasakė korespondentui: , liams taikyti tiesiai į galvą. 
"Pasakyk Rabaniui (Jamiat-i- j Per savo viešnagę partizanų 
Islam grupės vadui) , kad mums | griupėje korespondentas jgavo 
reikia šovinių ir ko nors numuš-! įspūdį, kad badas afganams pa
ti helikopterius. Net mūsų ar- ' vojingesnis už rusų puolimus ' 
batą beveik baigėsi". 

Iš 160 vyrų t ik keliolika tu-
Atkirsti nuo slėnių, praradę na
mus ir išvedę šeimas į Pakista-

SKILIMAS EUROPOS 
KOMUNISTŲ TARPE 

Afganistano puolimas atidarė italu akis 

rėjo modernius automatinius ną, Afganistano kovotojai netu-, 
šautuvus. Vienas grupės vadų ri ko valgyti. Korespondentas 
Chandra Khan pasakęs, jog ap- matė juos valgančius sausą duo-
siginklavimas priklauso nuo žmo ną su kažkokiais žaliais augalo 
gaus galvojimo. Tu pas mus lapais. Maisto stoką patvirti-
matai t ik tris "kalašnikovus", o no ir grupės vadai, 
aš matau tris šautuvus ir tris 
negyvus rusus, pasakė sukilėlis. 
Korespondentui buvo parodyti 
penkių rusų parašiutininkų kū
nai. Vienas afganas, pasmeigęs 
ant pagalio, nešiojo ruso galvą. n o s " demonstracijos, kuriose 
"Mes juos sukaposime į mažus kalbėtojai agitavo minias prieš 

Irano karininkas, ėjęs apmokymą JAV helikopterių mokykloje, atsisveikina su savo mergina Floridoj 
dienj ir penktadienį, palydimi JAV saugumo įstaigų parei gūnų, iraniečiai išvažiavo namo. 

Ketvirta-

Europa šaltoka 
Demonstracijos -Irane 

Teheranas. — Penktadienį vi
same Irane įvyko "Vienybės die-

k- • • 

rano sankci|oms 
Irano prezidentui nusibodo Įkaity krizė 

gabalus", grasino karys." 
Korespondentas praneša, kad 

pavakare, kada žmonių šešėliai 
ilgiausi, atskrenda rusų heli-

Ameriką ir Iraką. Labai griežta 
kalbą pasakė ir prezidentas Ba-
ni Sadras, grasindamas Irakui 
perversmu, okupacija, o Vakaru 

kopteriai ir šaudo į kalnuose be-' valstybes įspėdamas neskelbti 
sislapstančius partizanus. Kai I r a n u i ^ o k l u sankcijų. 

Prezidentas kvietė visas mu-

Paryžius. — Prancūzijos ko-1 
i munistų partija sumanė sukvies-1 
į t i Europos komunistų partijų į 
j konferenciją balandžio 28 ir 29 
i dienomis svarstyti nusiginklavi-
I mo ir taikos klausimus. Kartu 
i su Prancūzijos komunistais pa-
I kvietimus pasirašė Lenkija. Iš 
\ to daroma išvada, kad konferen

cijai pritaria i r Maskva. Konfe
rencijos tikslas — išvengti Eu
ropos komunistų partijų skili
mo, kurį iššaukė sovietų inva- j 
zija Afganistane. Kaip žinom, 
Italijos komunistų partija šią 

I invaziją pasmerkė. Svarbus 
! "eurokomunistų" vadų susitiki-

mas įvyko Romoje sausio 5 d.;! 
tuoj po sovietų žygio Afganis
tane. Prancūzijos partijos va-
das George Marchais ir Italijos , 
— Enrico Berlinguer aptarė rei- \ 
kalus. Paaiškėjo, kad Marchais j 

- Penktadienio naktį sabota-1 r e m i a M a s k v a - 1 0 ? n u o š ' ° * * " į 
žo veiksmai Puerto Riko saloje • lingueris tik dabar supratęs, 
nut raukė elektros srovę. Guber-! * * Sorirtų Sąjunga nemažiau 
natorius pašaukė kariuomenę :pavojinga pasaulio taikai uz 
prižiūrėti bankų, vyriausybės Ameriką. J i s smlė sukurti v i ; 
įstaigų. Įvyko daug plėšimų, 1 * * Europoje "liaudies.frontą , 
vagysčių kuriame veiktų ne tik komunis-

_ Xew Yorko t ranspor to un i : tai, bet ir kitos kairiosios par
jos sut iko baigti streiką po 11>"J 0 3 - s o c i a l i s t a i ir socialde-
d. Darbininkams buvo pasiūly- mokratai. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

nusileidžia saulė, keliuose pasi
rodo šarvuoti rusų automobiliai. 
Stipriais prožektoriais jie švie-

sulmonų šalis į vienybę. Jis ra
gino paskelbti šventąjį karą Iz-

tas 17 nuoš. algų pakėlimas. 
— Baltųjų Rūmų spaudos se

kretorius Powel pareiškė, kad 
prezidentas Carteris turi numa-

cia i abi kelio puses, pakabina i raeliui- į™* 3 e s a s v ė ž y s m u s u l -
oranžinius žibintus, kurie viską į m o n u kunf- . . J . 

Maskvoje Irano ambasadorius nušviečia, ir paleidžia stiprią 
ugnį į bet ką įtartiną. 

Partizanų dalinys papasakojo, 

Konferencija apie 
popiežiaus vaidmenį 
South Bend, Ind. — šių metų 

balandžio 15-16 dienomis Notre 
Dame universitete South Bend, 
įvyksta konferencija, kurioje 
bus nagrinėjamas popiežiaus 
Jono Pauliaus II-jo vaidmuo So
vietų Sąjungoje ir Rytų Europo
je. Bus iškelta paskirų Rytų 
Europos kraštų katalikų Bažny- žvalgybos 
čios padėtis dabartinio popie
žiaus išrinkimo šviesoje. Kon-

Mohammed Mokri reikalavo, 
kad Sovietų Sąjunga sustabdytų ; 
ginklų siuntimą Irakui. 

Šeštadienį Bani Sadras pr i - | 
ėmė ambasadorius iš : Prancūzi-1 
jos. Vak. Vokietijos. Britanijos, 
Belgijos. Danijos, Airijos, I ta
lijos ir Liuksemburgo. Ambasa
doriai ragino jį paleisti įkaitais 
laikomus amerikiečius diploma
tus. 

Rusai didina jėgas 
prie Jugoslavijos 

Bona. — Vakarų Europos! 
sluoksniai skelbia, \ 

kad Sovietų Sąjunga paskutiniu 
metu perkėlė į Vakarus didesnes 
karines jėgas. Iš vakarinių Ru-1 

Washingtcnas. — Ketvirta- sprendimo ir ateityje daugiau 
dienį ir penktadienį iš Amerikos i šiuo klausimu nesirūpins. J i s 
išvažiavo 209 Irano kariškiai, j "nusiplauja rankas", 
studijavę karo mokslą Amerikos i I Š Vakarų Europos valstybių 
universitetuose, karo mokyklo- j ekonominėms sankcijoms dau-
se, aviacijos bazėse. Kai kurie i giausia palankumo parodė Bri-
pradėjo studijas dar prieš Ira- j tani ja ir Vakarų Vokietija, t a 
no revoliuciją. Norwich univer-1 č i a u ^ pradėtų sankcijas, jei 
sitete buvo 85 jūrų laivyno ka-! j o m s pritartų ir kitos Rinkos 
dėtai, iš jų 25 turėjo gauti bai- valstybės, tačiau kitoms dau-
gimo atestatus gegužės 17 d. j gį a u rūpi iš Irano perkama naf-
Jų ištrėmimą iššaukė Irano vy- j t a p r a n cūzi jos delegatai kon-
riausybės atsisakymas išspręsti; ferenciioje skundėsi, kad prezi- „ . , . . . . 
įkaitų krizę. Tai dalis preziden- d e n t a s Carteris, nepasitaręs su j , T ™ * ° T f Į ^ g f ? * 
to Carterio paskelbtų sankcijų.; E k e l b ė n a u j a s s a n k c i . ! kad balanazio 4 d. Libijoje jvy-

Illinois valstijos seimelyje de-; j a s ^ S m nori. kad visas pa- į ° ^ n t a t a s pnes diktatorių 
mokratų partijos vadas Gerald; įaul ig j a m ritart Prancūzai Muammar Kadafi. Jis persau-
Bradley. remiamas kitų trijų at-1 J

k a d [ k a i t ų k r i z e reikia t a s * £ ? +' S ! T™ 5 5 ^ ! 
stovų, pasiūlė Springfielde įsta-; s p r ę s t i k a n t r i a i f n u o S a i J i a i , de- : £ L l b l j a t u ° ^ p a t Š l ą B m * p a " 
tymą, kuris uždraustų Blinois Į rybomįg. neigė. 
universitetams priimti ateinan-i R i n k i m kampanijoje resnu-1 — K a r 0 ^"^y1 1 0 v a dovybė 
čiu mokslo metų studijoms stu- ' i m ų ,. •,„«.„ •©„„„įJoč' planavo išimti iš atsargos "po 

*• i+ blikonas kandidatas Ronaldas : . . „ . . , • . .... J.. . 
Šis projektas ain" rms «><-" a v n i .p,.r,". 

Prancūzas pasisakęs prieš 
"liaudies frontą". Jo patirtis. 
Prancūzijoje parodžiusi, jog su 
socialistais negalima bendradar-

komunistų liniją. Prancūzams 
nusiginklavimas reiškia tik Va
karų nusiginklavimą. Jiem blogi 
tik "imperialistiniai ginklai", o 
komunistiniai — geri. Tuo tar
pu Italijos partijai atrodo, kad 
Europai blogi visi ginklai. Kal
bant apie nusiginklavimą, ten
ka smerkti ne tik Nato raketas, 
bet ir Varšuvos pakto raketas, 
tvirtina Berlingueris. 

Skirtumas tarp prancūzų ir 
italų liečia ir Europos Rinką. 
Italija pritaria Ispanijos, Portu
galijos ir Graikijos priėmimui į 
Rinką, kada prancūzų komunis
tai priešinasi. 

Italijos komunistų partijos 
laikraštis "LTJnita", paskelbda
mas partijos atsisakymą daly
vauti prancūzų ir lenkų šaukia
moje konferencijoje, rašė, jog 
Maskva bandanti primesti ki
toms partijoms savo valią ir 
siekiant atgaivinti 1956 m. už
darytą Kominformą. Prancūzi
jos partija, šaukdama konferen
ciją, siekianti suskaldyti Euro
pos komunistus, nes prancūzai 
žinoję, kad Italijos partija kon
ferencijai nepritaria. 

Visiems Europos kairiesiems 
labai įdomu, kaip pasielgs kon
ferencijos atžvilgiu Rumunija. 

Rinkimų kampanijoje respu 
. . • , A. i b l dentas iš Irano, šis projektas . . . . 1 . . r ! - F į nr, Reaganas ne kartą y r a kn t i -bus legislaturos svarstomas, & . ~r T — — ;~ 

v ° _.. , . . ; kaves vyriausybę del I rano ir jau šią savaitę. Siūlytojas * . / *~*. , . Afganistano krizes. J o many-Knzes. J O m a n y - . . . . v . • , . v_- i . 
. , . . ., įureivių mašinistų ir technikų. 

._ mu, prie jų privedė Amer ikos : L a o p e r a c i j viršininkas, 
_ silpnumas, neryžtingumas. Į %\ aĄJJį^ E ^ * W a v w J l „ , n a . 

kaltinimą piktai a t sakė prezi
dentas Carteris, kalbėdamas 

ferencijos programoje bus at 
stovaujama taip pat ir lietuvių sijos bazių į Čekoslovakiją, prie 
tautos reikalams. Balandžio 15 į Paseno miesto, perkeltos šešios j r*--
d. paskaitą skaitys kun. Kaz.' pėstininkų divizijos, priklausiu-
Pugevičius apie Lietuvos kata
likų Bažnyčią. 

Konferencijos tikslas — su-

sios reguliarių jėgų 11-tajai sau 
lių armijai. Iš Ukrainos bazių 
į Vengriją perkeltos keturios 

burti Sovietų Sąjungos ir Rytu naujos tankų divizijos. Nauja 
Europos katalikų Bažnyčios | priešlėktuvinių raketų brigada i ekonominių sankcijų. Europos 
specialistus iš JAV ir Didž."Bri- : atkelta į Čekoslovakiją, prie j šalys smerkia nelegalų įkaitų 

laikymą. Ateityje dar bus svar-tanijos, siekiant analizuoti šven Bratislavos. 

Bradley pasakė, kad amerikie
čiams patiems reikia imtis žy 
giv prieš Iraną. Jei visos vals 
tijos priimtų iraniečius drau-
džiančius įstatymus, Iranas tai i A m e r i k o g l a i k r a § č i ų redaktor ių 
greit pajustų. draugijai. Prezidentas pareiš-

Argentma ir INorvegija atsau- . , Tf j _ ., ., . ^ . -.-6 , , . . » _ , , ,ke. kad Kremlius pilnai sutinka kė savo ambasadorius is Tene-i ... _ . . - m su Reaganu, kad invazija Af-
rano. Europos taryba ir Euro- . b ^ „ ; J „ „ * „ -D«»T,a 

_- , .. . . . . » • . » - 1 gamstane ne prezidento Brezne-
pos Bendroji rinka, atsihepda-1 ^ ^ t b 5 u

F
r o k a K ė ^ J A V 

mos į prezidento Carterio ragi-; i d e n t o a t s a k o m y b e . I r A ^ : čių. kurie laukia Havanoje t ran-
nimą paspausti Iraną, paskelbė 1 ^ a m b a g a d u ž ė m ę .< s t uden-; sporto priemonių. Vizos j au iš-
savo solidarumą Amerikos rei- s u t i k m k a n d i d a t u R e a - ; duotos 6.300 kubiečių, 
kalavimams. tačiau nesvarstė; ' . . l t n j . , .-.. • 

?anu. kad Amenka kal ta del jų 
nežmoniško, baisaus elgesio, pa
sakė prezidentas Carteris . 

tęs I ranui daugiau spaudimo \ b iauti . Jis nutaręs visomis je-; 
priemonių, tačiau nesirengia W * r e m t i Maskvos politiką.; 
griebtis karinių veiksmų. ' (Vienas jo motyvų pasitarime 

su Berlingueru buvęs tas, kad 
sovietai aiškiai pralenkia Ame-
riką savo politinės linijos pa-
stovumu ir karine jėga. Todėl! 

jis nutaręs vesti prancūzų par-
tiją Maskvos nustatyta linija. 

Po šio svarbaus susitikimo,; 
kuriame, sakoma, mirė "euro.: 
komunizmas", italų ir prancūzų | 
komunistų delegacijos nuvyko į 
Jugoslaviją, č ia patirta, kad ju
goslavai pritaria Italijos linijai. 
Abi: Jugoslavija ir Italija atme
tė prancūzų pakvietimą į kon
ferenciją. Pr ie jų prisidėjusi ir 
Ispanijos partija. 

Italų-prancūzų linijos skilimas, 
kaip minėta, prasidėjo po Af
ganistano okupacijos. Kada 
prancūzai džiaugėsi "Afganista-
no išlaisvinimu iš Amerikos im- j 
perializmo". italų partija pirmą: 
kartą savo spaudoje paminėjo: 
"sovietų imperializmą". Beriin-1 
gueris, kuris yra Europos par-

kalboje 

ilsio" t r i s karo laivus, tačiau 
paaiškėjo, kad jiems neįmanoma 
sukomplektuoti įgulų. Trūks ta 

admirolas Thomas Hayward pa
reiškė, kad laivyno kadrus pa
lietė "talento nukraujavimas". 

— Šiaurinėje Karolinoje avia
cijos poligone vienas nuo tai
kinio nukrypęs raketos sprogi 
mas sudegino 5.000 akrų miško. 

— Peru priims 1.000 kubie 

lamento narys, savo 
Kai kurie amerikiečiai spor parlamente pasmerkė sovietų 

tininkai planuoja kreiptis į teis- j agresiją Afganistane. 

tojo Tėvo įtaką tarptautinėje 
plotmėje ir iškelti jo asmeninės 
patirties su komunizmu reikš
mę šiuolaikinių įvykių raidoje. 
Apie tarptautines žmogaus tei
ses kalbės aktyvistas Anatoly 
Krasnov-Levitin. Alex Tomsky 
iš Keston kolegijos Anglijoje — 

Stebėtojai įtaria, kad sovietai 
planuoja pradėti didesnį spaudi
mą Jugoslavijai po prezidento 
Tito mirties. 

Rusai primuse 
Amerikos žydus 

Maskva. — JAV ambasada 

stoma. kaip paspausti Iraną. 
Irano prezidentas Bani Sad 

ras pareiškė, kad jis yra darės 
ką gali. dėl įkaitų problemos iš-

apie kat . Bažnyčią Lenkijoje.; Sovietų Sąjungoje paskelbė apie 
Thomas Bird iš Queens kolegi- Amerikos piliečių persekiojimą 
jos New Yorke apie pop. Jono j Sovietų Sąjungoje. Šeši JAV 
Pauliaus II ekumeninius santy- • žydai, atvykę su ekskursija ap-
kius, kun. Brian Hefhir, JAV lankyti giminių Kijeve, Odeso-

Maskva smerkia 
Irano pareiškimus 

Maskva. — Irano revoliuciniai 
— New Yorko transporto dar j vadai kartais pasisako prieš So-

bininkų streikas jau kainavo! vietų Sąjungą, prieš jos invaziją 
biznieriams 1 bil. dol. nuostolių, musulmoniškame Afganistane. 

. . . ,. • J Sovietu Tass aeentūra. strains-
— Kongrese pasiūlyti cigare-1 o u v l C L ų iaa* & . ^ . 

". , s- • i nvie "Nedraugiškas pareiski-
tėms nauji mokesčiai, kurie ps-Į J^_ 
kelio kaina pakeltų 10 centų. 

mus, jei jie negalės vykti į Mas
kvą, dalyvauti Olimpiadoje. 
Jiems vadovauja irklininkė Ani-
ta De Fran tz . kuri yra ir advo
katė. 

— Valstybės depar tamentas 
pripažino, kad Chicagro konsulą-

Tuoj po tos kalbos Berlmgue 
rį į svečius pakvietė Kinijos ko-1 
munistų partija, kuri jau seniai 
ragina Europos komunistus pa
rodyti savo tikrą nepriklauso
mumą nuo Maskvos, šiomis die
nomis Italijos komunistų dele-

to ta rnau to jas Fazeli bandė gau, gacija vyksta į Kiniją. 

kat. konferencijos sekretorius 
tarptautiniams reikalams. — 
apie šv. Tėvo tarptaut inę poli
tiką. 

je buvo gatvėje sumušti. Per 
dvi savaites įvyko keli užpuo
limai. Ambasada neabejoja, 
kad sovietų vyriausybė apie 

Šią konferenciją rengia So-: j U O s žinojo ir už juos atsakinga. 
ciety for the Studies of Religior 
under Communizm ir Notre 
Dame universiteto žmogaus tei-

Paprastai, Amerikos žydai at
siveža sovietų žydams dovanų: 
vaistų, religinių objektų. įteikia 

— Kinijos komunistų partijos 
I laikraštis paskelbė įspėjimą apie 
i vieno asmens valdžią. Valsty
bės vairas turėtų būti kolekty-

! vinės vyriausybės rankose, nes 
! vienas žmogus padaro klaidų, 
kurios pakenkia visai tautai. 

'Nedraugiškas 
mas" kritikuoja prezidento Bani 
Sadro pasikalbėjimą su Libano 

ti politinę globą, tačiau buvo 
išsiųstas namo su kitais ira
niečiais. Jo žmona serganti leu
kemija ir jis manęs, kad Irane 
ji negaus reikalingo gydymo. 

laikraščiu "An Nahar" . Sovietų! Jo b r o l i s 5™ L 0 3 Angeles mies-
agentūra sako. kad prezidentas: te, neseniai gavęs Amerikos pi-

sių centras. Daugiau informaci- \ pinigų darbų neturintiems. Ma
jų galima gauti tel. 312—690-1 noma, kad padidėjus įtempi-
8904. mams. sovietų valdžia pradės 

sąmoningai iškraipė Sovietų Są
jungos ir Irano santykių istori
ją. Bani Sadras teigė, kad So
vietų Sąjunga tariamai kelianti 
pavojų Iranui. Deja, tokie pa-

I reiškimai nežinia dėl kokios prie 
daugiau persekioti turistus, žasties darosi vis dažnesnis reiš 
ypač artėjant olimpiniams žai- kinys Teherano politiniame gy 
dimams 
padidės 

Italijos parti jos vadas, bandy
damas patekti į Italijos vyriau
sybę, siekia parodyti savo nuo
saikumą ir gerus ryšius su Eu-1 
ropos socialistais. Praėjusių 
metų pabaigoje Berlingueris tu
rėjo ilgus pasitarimus su Ispa
nijos socialistų vadu Mario Soa 

Nušovė Liberijos 
prezidentą Tolbert 
Monravia. — šeštadienį pa

saulį pasiekė žinia, kad Liberi
joje įvyko valdžios perversmas 
ir buvo nušautas ilgametis val
stybės prezidentas Tolbert. Val
džią vertusi kariuomenė ir val
džios galva pasiskelbė seržan
tas. Jis tuoj pakvietė į prezi
dentūrą JAV ir Sovietų Sąjun
gos ambasadorius ir paaiškino, 
kad vyriausybę jau seniai rei
kėjo nuversti, nes ji nesąžinin
ga, eikvoja žmonių pinigus. 

Kaip žinoma, Liberija yra vie
na seniausių Afrikos juodųjų 
valstybių, kurią įsteigė buvę 
Amerikos vergai. 

Diplomato duktė 
apverkė iraniečius 

Northfield. — Iš Nonvich uni
versiteto buvo ištremti 88 ira
niečiai studentai, karo laivyno 
kadetai. Įdomu, kad su jais 
atsisveikino, graudžiai verkda
ma, ir to universiteto studentė. 
18 metų Allyssa Keough, kurios 
tėvas yra JAV diplomatas, šiuo 
metu laikomas įkaitu Teherano 
ambasadoje. Jo duktė protesta
vo, kad prezidentas Carteris ne
teisingas, jis tremia studentus, 
kurie niekuo nekalti dėl jų vy
riausybės elgesio Teherane. Uni
versiteto vadovybė paaiškino, 
kad iraniečiai gyveno Ameriko
je su diplomatiniais pasais. Jie 
yra Irano karo laivyno nariai. 

lietybę. 
— Vokiečių automobilių ben- j res ir Portugalijos — Felipe 

drovė Volkswagen, kuri jau turi į Gonzales. Kovo 12 d. jis Stras-
automobilių fabriką New Stan- Į burge ilgai kalbėjosi su vokiečių 
ton. Pa. , paskelbė, kad iki 1982 į socialdemokratų pirm. Willy 
m. bus at idarytas dar vienas —', Brandtu, o kovo 24 derėjosi su 
Sterling Heights, prie Detroito. I prancūzų socialistų vadu Mitter-

. Nauja įmonė duos darbų 4.000 į randu. Visuose susitikimuose 
kada turistų skaičius venime. Sunku pasakyti , k a s darbininkų ir pagamins per die- į buvo pripažinta, jog Berlingue-

skatina tai daryti, rašo Tass. I ną 800 automobilių. | ras teisingai vertina prancūzų 

— Sovietų žydų teisių kovo
tojas Anatoly ščeranski buvo 
perkeltas iš Uralo koncentraci
jos stovyklos į Parmos stovyk
lą nr. 25. 

KALENDOKITS 

Balandžio 14 d. : Undas, Jus
tinas, Tibas, Vainila, Visvaldas. 

Balandžio 15 d.: Teodoras, 
Anastazija, Vilnius, Vaidote. 
Saulė teka 5:16. leidžiasi 6:28 

ORAS 
Debesuota, temperatūra dieną 
45 d., naktį 35 L 



DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. balandžio men. 14 d. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJ 
PRANĘ DABŠIENĘ Į 

AMŽINYBC PALYDJJUS 
1980 m. kovo 3 d. Sv. Vincen

to ligoninėje, Los Angeles, mirė 
Pranė Dabšienė. Velionė buvo 
ramaus būdo, kilnios sielos. Ji 
sugebėdavo paguosti kiekvieną 
esantį nelaimėje. Jos gyvenimo 
kelrodis buvo artimo meilė. Kil
me vilnietė, švenčioniškė, gimu
si 1903 m. spalio 3 d. Grikinų šei
moje, Vydiškių vienkiemyje, Ig
nalinos apylinkėse. Pirmasis pa
saulinis karas Pranę su tėvu, 
dviem broliais ir seseria nubloš
kė į Rusiją, iš kurios grįžusi 1918 
m. ir pasiruošusi trumpalaikiuo
se mokytoju kursuose, pradėjo 
dirbti pradžios mokykloje. Vėliau 
išlaikiusi prie švietimo ministeri
jos egzaminus, įgijo mokytojos 
cenzą. Mokytojavo Klovainiuose, 
LaipiŠkiuose ir Titonyse. 

Ištekėjusi už teisininko Alek
sandro Dabšio, buvusio tuo me
tu teismo sekretoriumi Kaune, 
buvo perkelta mokytoja netoli 
Kauno. 1932 m. Aleksandrą Dab-
šį paskyrus Marijampolės apylin
kės teisėju, mokytojavo iš pra
džių netoli Marijampolės kaime, 
o vėliau perkelta į miesto mo
kyklą. A. Dabšiui išėjus į advo
katūrą ir apsigyvenus Radviliš
kyje, persikėlė ten pat ir vėl dir
bo pradžios mokykloje. Čia Dab-
šių šeima pergyveno pirmąją 

LOS ANGELES SKAUTAI 
IR KAZIUKO MUGĖ 

Skautai savo patrono Šv. Kazi
miero šventę mini dviem būdais. 
Vienas — kai iškilmingose suei
gose paminimas šio Šventojo cha
rakteris, kodėl jis yra iškeltas į 
altorių garbę, antras — Lietu
voje nuo seno yra įsigyvenęs pap
rotys, kad didesniu atlaidų 
(švenčių) metu buvo daromos 
mugės. Labiausiai buvo išgarsė
jusios Vilniaus mugės, ruošiamos 
Šv. Kazimiero šventės proga. 

Skautai, sekdami savo krašto 
papročius, taip pat ėmė ruošti 
Kaziuko muges. Jaunimui jos tu
ri keleriopą reikšmę. Mugės su
ruošimas reikalauja sumanumo, 
iniciatyvos ir darbo. Kelis mė
nesius prieš mugę skautai na
muose ir per sueigas ruošia, dir
ba "prekes", kurias pardavus gau
nama lėšų savo organizacinei 
veiklai. Puiki mokykla lavinti 
iniciatyvą, darbštumą, organizuo
tumą. 

Los Angeles šiemet Kaziuko 
mugė buvo suruošta kovo 23 d., 
sekmadienį, po pamaldų parapi
jos patalpose. Ją atidarė v. s. V. 
Vidugiris, kuris šioje kadencijo
je yra išrinktas Lietuvių skautu 
brolijos vyriausiu skautininku. 
Tad Los Angeles yra ir LSB vy
riausias štabas, kurio reikalu ve
dėju — sekretorium yra v. s. Va 

Los Angeles skautų muges atidaryme kalba inž. Vytautas Vidugiris. 
Nuotr. L- Briedžio 

bolševikų okupaciją. Ištrėmimo į lentinas Vamas, Brolijos organo 
į Sibirą išvengė tik laiku pasiša
lindami iš namų. Atvykę enka
vedistai suimti rado tuščius na
mus. 

Vokiečiams užėmus Lietuvą, 
Pranė Dabšienė apsigyveno 
Šiauliuose, kur jos vyras Aleksan
dras advokatavo ir buvo miesto 
juriskonsultas. Artėjant vėl sovie
tu okupacijai, Dabšių šeima 
pasitraukė į Vokietiją. Ilgesnį 
laiką gyveno Uchtėje, o vėliau 
Diepholze, iš kur išvyko į Ame
riką ir apsigyveno Los Angeles 
mieste, nes atvykimo dokumen
tus buvo sudariusi buvusi klovai-
nietė Balčaitienė, ir, Ąžuolaičiu 
prašomas, F. Speecher. Cia ji iš
gyveno visą laiką iki mirties. 

— "Krivūlės" redaktorium v. s. 
Pranas Pakalniškis, kiti yra kito
se pareigose. Ramiojo vandeny
no rajono vadeiva yra v. s. Euge
nijus Vilkas. Šiame rajone — Los 
Angeles yra apie 300 skautų ir 
skaučių, pradedant mažyliais — 
vilkiukais ir paukštytėmis, bai
giant akademikais skautais. 

Kaziuko mugės komendantu 
šiemet buvo ps. Manfredas Priš-
mantas. Didokame parapijos kie
me, palei mokyklos pastogę, buvo 
įruošti įvairiu vienetu stendai, 
o juose stalai apkrauti visokiau
siomis "prekėmis": medžio iš-
piaustymais, lipdiniais, kepsniais, 
baronkomis, Vilniaus verbomis, 
degintais ant medžio paveikslais, 

Dabšiai pavyzdingai išaugino j augintom gėlėm ir t. t , kas tik 
ką sumanė ir mokėjo padaryti. 
Dirbinių įvairumas — panašiai 
kaip matydavom Vilniaus Kaziu
ko mugėse, gal tik tiek, kad čia 
nebuvo vedžiojamos meškos, kaip 
būdavo Vilniuje. 

Šįmetinėj mugėj gražiai įruoš
tus stendus turėjo kone visi čia 
veikiančių skautų vienetai. Mer
gaičių — Palangos tuntas, kurio 
tuntininkė yra ps. B. Prasauskie-
nė, jos pavad. ps. D. Jusionienė, 
turėjo stendus: Šatrijos Raganos 
draugovė, laimėjusi I-ją premiją, 
jos vadovė ps. N. 2ygienė, adju
tante v. si. A Sodeikaitė; D. L 
K. Birutės dr-vė, laimėjusi III 
premiją, draugininke ps. L Bužė-
naitė, adj. si. L. Prasauskaitė; Jū
ratės dr-vė, draugininke A. Bužė-
naitė, adj. Regina Stančikaitė 
Kregždžių (paukštyčių) dr-vė, 
draugininke ps. A. Griniūtė, adj. 
psl. I. Leškytė. Berniukų skautu 
— Kalniškių tuntas, rūminin
kas ps. Manfredas Prišmantas, 
adj. ps. Vytenis Vilkas; stendus 
turėjo — Dariaus ir Girėno d-vė, 
laimėjusi II-rą premiją, draugi
ninkas S. Stančikas; Anykščių 
Šilelio (vilkiukų) dr-vė, draugin. 
J. Bužėnas. Be to, labai gražiu 
dirbinių stendą turėjo Kung. Gra 
žinos vyr. skaučių būrelis, Ūkio 
skyrius ir Skautybės fondas. 

sūnų Rimtautą, kuris yra ne tik 
geras profesionalas inžinierius, 
bet iškilus solistas (taip pat ir jo 
žmona Birutė) ir energingas vi
suomenės veikėjas — LB Vakarų 
apygardos pirmininkas ir Tary
bos narys. Velionė gražiai padė
jo išauginti ir savo vaikaičius — 
Vytautą, Gintautą ir Audrytę. 

Maždaug prieš dvejus metus 
Pranės sveikata ėmė silpnėti dėl 
Širdies negalavimo ir arterioskle-
rozės. Pagaliau gyvenimo siūlą 
nutraukė plaučiu uždegimas, 
kurio susilpnėjusi širdis nepajė
gė nugalėti. Velionės kūnas iš 
Šv. Kazimiero bažnyčios, kurioje 
iškilmingas pamaldas atlaikė prel. 
J. Kučingis, buvo palydėtas į am
žino poilsio vietą — Šv. Kryžiaus 
kapines. Pamokslininko žodžiais, 
ji mirė ne dėl blogos širdies, bet 
kad turėjo per gerą širdį visiems. 
Į kapus palydėjo apie 90 automo
bilių. Čia paskutines religines 
apeigas atliko kun. dr. A. Ol
šauskas. Vietoje gėlių buvo pra
šyta aukoti Lietuvių bendruo
menei. Suaukota 900 dolerių. 

Dabšių šeima dėl a. a. Pranės 
mirties pergyvena didelį skaus
mą, kuriuo dalinasi visi pažįsta
mi. Velionės šviesus atminimas 
ilgai liks visu atmintyje. 

I. Medžiukas 

"Prekyba" ėjo intensyviai, per 
porą valandų stenduose stalai 
liko tušti. Po to publika rinkosi 
į viršutinę salę, kur gražinietės 
turėjo paruošusios pietus, o že
mutinėje salėje akademikai skau-
tai-tės vaišino pyragais, "pun-
ču" ir kava. 

Diena buvo pavasariškai gra
ži, visas "turgus" praėjo pakiliai 
ir rengėjams pelningai. Tatai ska
tina tolimesnę losangeliečiu 
skautų veiklą. Ji kartais atrodė 
lyg ir jaunimo žaidimas, tačiau 
jo prasmė yra gili ir labai ver
tinga. 

/ . Kuprionis 
POBŪVIS RŪTOS LEE 

NAMUOSE 
Kovo 30 d. aktorės Rūtos Lee 

Kilmonytės rezidencijoje, Holly-
woodo kalnuose, buvo surengtas 
pobūvis Reagano rinkiminiam 
fondui. 

Svečiai, kurių buvo per šimtą, 
buvo patenkinti gražiu jų priė
mimu. Daug įtakos tai nuotai
kai turėjo Rūtos Lee giedras nu
siteikimas. Daug reiškė šio speci
alaus komiteto narių ir jų pirm. 
L. Mažeikienės nuoseklus išpla
navimas ir darbų pasiskirstymas. 
Prie to prisidėjo Vidugiriai, Kve-
čai, Markevičiai, Skiriai, A Mažei
ka ir kiti. Užkandėlius paruošė 
Valerija Baltušienė (Mikienė) ir 
jos padėjėjos. Patarnavo būrys 
jaunų studentų. Didžiausias rė
mėjas — dr. Z. Brinkis. Jam teko 
dovanų skirtas paveikslas, pieš
tas ir paaukotas dail. Aldonos Va-
riakojienės. Liko pelno 5,700 dol. 

Califomijos Amerikos Lietuvių 
respublikonų klubas jau gana 
daug pasireiškė politinėj veikloj: 
siuntė telegramas rezoliucijos 
Nr. 200 reikalu. Raštiškai įteikė 
"Republican National Commit-
tee" Washingtone lietuvių pagei
davimus, kurie turėtų būti įtrauk 
ti šių metų respublikonų plat
formoj, parašė protestą, kad Rea-
ganas griežtai pasisakytų prieš 
sportininku vykimą į Maskvos 
olimpiadą ir kt 

Kai kurie nariai dirba "Reagan 
for president" centrinėj įstaigoj. 

B. Sfe. 

Les Angele Baifo :;rek-onu įvažiavimą prisimenant. E kairės: A. Pažiūrienė, 
Balfo c. v. pirm. M. Rudienė, gen. konsulas Vyt. Čekanauskas ir dr. B. Rau-
linaitiene Nuotr. L. Briedžio 

L. D. K. "BIRUTĖS" DR-JO] 

Los Angeles birutiečių gausus 
susirinkimas įvyko vasario 24 d. 
Šv. Kazimiero parap. mokyklos 
klasėje. Pirm. Rūta Šakienė per
skaitė dienotvarkę ir pakvietė 
viešnią iš Sibiro kankinę Eleną 
Juciūtę tarti žodį. 

Savo kalboje, supažindinus 
klausytojas su pasunkėjusia tau
tiečių padėtimi anapus geleži
nės uždangos, pateikė labai gerų 
patarimų siuntinių siuntimo rei
kalu. Klausytojos su dideliu susi
domėjimu ir susijaudinimu iš
klausė šio pranešimo. 

Sekretorė M. Gasparonienė per
skaitė praeito susirinkimo proto
kolą, kuris vienbalsiai buvo pri
imtas. 

Po to pirm. Rūta Šakienė per
skaitė savo pranešimą, kuriame 
kaip filmų juostoje prabėgo pra
eitų metų veiklos apžvalga. 

Buvo sukviesti šeši valdybos po 
sėdžiai ir keturi skyriaus susisirin-
kimai. Belstasi į pasaulio sąžinę 
dėl Pabaltijo kraštų rezoliucijos 
priėmimo. 

Vasaros metu suruošta sėkmin
ga gegužinė. Gruodžio mėn. duo
ta visuomenei kultūrinės atgaivos 
parengimas — koncertas ir tau t. 
audinių paroda. Pasiųsta keli 
siuntiniai sušelpti lietuvius. 

"Kario" žurnalo parėmimui 
drauge su ramovėnais ir šauliais 
suruošta popietė p. p. Sakų sody
boje, kuri davė gražaus pelno. 
Pagal išgales aukota, sveikinta, 
dalyvauta ir paremta visa, kas ar
tima ir brangu kiekvienam kil
nios dvasios lietuviui. 

Malonaus ir neišdildomo įspū
džio palieka ruošiamas mirusių 
narių paminėjimas. Meninėje da
lyje šį kartą pasirodė profesiona
lės birutietės. Akompanuojant 
Amerikos lietuvaitei komp. Onai 
Metrikienei, solistė Alodija Di-
čiūtė-Trečiokienė padainavo "Ne-
grįžtančiai". Tai poetės Alės Rū-
tos-Arbienės sukurtas eilėraštis, 
kuriam muziką pritaikė komp. 
Ona Metrikienė. Šis kūrinys sce
noje pasirodė pirmą kartą. Solis
tė susilaukė gausių aplodismentų. 

Pianistė Raimonda Apeikytė 
paskambino Čiurlinio 'Preliudą'. 
Pabaigai solistė Janina Cekanaus 
kienė, akompanuojant Raimon
dai Apeikytei, įspūdingai atliko 
"Šventasis Miestas". 

Prie kasos iždo papildymo 
daug prisidėjo kelios pasišventu
sios sesės, pardavinėdamos sekma
dieniais 1 kartą per mėnesį ka
vą parapijos svetainėje. Tai mūsų 
nenuilstamos veteranės V. An-
drašiūnienė ir J. Radvenienė ap
siėmusios savo priežiūroje verbuo
ti talkininkes. Joms daugiausiai 
pagelbsti B. Venckienė, K Bulo
tienė, J. Šlapelytė, M. Kairienė — 
Roberts ir daugelis kitų. Iždinin
kė Nelė Apeikienė, daug pasiau
kojimo ir kruopštumo įdėjusi į bi 
rutiečiu veiklą, pateikė metinę 
apyskaitą. Revizijos komisija, ku
rią sudarė Veronika Andrašiūnie-
nė ir Janina Radvenienė, patikri
nę knygas, rado, kad iždas profe
sionaliai tvarkomas. 

Vadovaujant pirm. R. Šakienei, 
kuriai daug talkino Aldona Au-
dronienė, Marytė Kairienė ir ki
tos jau minėtos valdybos narės, 
birutiečių veikla buvo pagyvin
ta. 

Naujai kadencijai išrinkta: 
Agota Dūdienė, Ema Dovydai
tienė, Elena Pažėrienė, Monika 
Gasparonienė, Albertina Milie-
nė ir Adelė Bajalienė. 

Po susirinkimo visi rinkosi į pa
rapijos salę, kur buvo pasivaišin
ta ir pasidalinta įspūdžiais kartu 
su broliais ramovėnais, kurie irgi 
posėdžiavo. 

Šia proga susibūrus bendrame 
ratelyje ramovėnas VI. Šimoliūnas 
pasiūlė pasveikinti generolą St 
Raštikį šiais žodžiais: "Jautriai 
prisiminę Jus, siunčiame savo ge
riausius sveikinimus ir linkėjimus 
kantriai sulaukti sveikesnio, gra
žesnio ir laisvo Lietuvos ryto-

Mūšy kolonijose 
East Chicago, IncL 
LB APYLINKĖS SUSIRINKIMAS 

Kovo 23 d. East Chicago apy
linkės valdyba sušaukė visuotinį 
nariu susirinkimą, kurį pradėjo 
valdybos pirm. R. Pečiulis, pasvei
kindamas gausiai susirinkusius 
apylinkės lietuvius. Susirinkimui 
pirmininkauti buvo pakviestas A. 
Vilutis, o sekretore — A. Domar-. 
kienė. Praeito susirinkimo proto
kolą perskaitė A. Domarkienė. 
Protokolą susirinkimas priėmė be 
pataisų- Metins veiklos praneši
mą padarė pirm. R. Pečiulis, iš 
kurio buvo galima susidaryti įspū
dį, kad valdyba dirbo darniai kul
tūrinį darbą, bendradarbiavo su 
kitomis organizacijomis, rėmė Pa
saulio Jaunimo kongresą, mokyk
las ir spaudą. Piniginę apyskaitą, 
paruoštą ižd. O. Juškienės, per
skaitė J. Valeika, o revizijos ko
misijos aktą —J. Pečiulis. 

Susirinkimą pasveikino Vid. Va
karų apygardos pirm. K Laukai
tis, trumpai nupasakodamas apy
gardos veiklą, planus ir pasi
džiaugdamas apylinkės valdybos 
atliktais darbais. 

Antrų metu kadencijai East 
Chicago apylinkės valdyboje pa
siliko R. Pečiulis, J. Valeika ir 
K Domarkas, o revizijos komisi
joje —V. Damušienė ir J. Pe
čiulis. Valdybai papildyti slaptu 
balsavimu vuvo išrinkti B. Tam-
pauskienė, A. Vilutis, V. Aukš
tuolis ir B. Pūras, o į revizijos 
komisiją — A. Domarkeinė. 

Vid. Vakarų apygardos suva
žiavimo atstovais, be apylinkės 
valdybos ir rev. komisijos pirm. 
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J. Pečiulio, buvo išrinkti A. Bin-
gelienė, B. Vilutienė ir R. Ne-
mickas. 

Po susirinkimo praėjusiu metų 
apylinkės valdyba pavaišino vi
sus susirinkimo dalyvius skaniais 
užkandžiais, gėlimais ir kavute. 
Vaičių metu apylinkės valdybos 
nariai padarė trumpą posėdį ir 
pasiskirstė pareigomis: pirm. A. 
Vilutis, vicepirm. R. Pečiulis, sek
retorius K. Domarkas, ižd. J. Va
leika, kult. reikalams B. Tam-
pauskien. 

Nauja apylinkės valdyba žada 
dar labiau padidinti bendruome
nės veiklą ir prašo apylinkės lie
tuvius paramos ir aktyvaus daly
vavimo visuose parengimuose. 

A.V. 

— Amerikoje berniukų gims
ta daugiau, tačiau jų daugiau 
išmiršta. 1970 m. surašymo me
tu 5-14 metų berniukų buvo 
20,759,233, o mergaičių 19,986,-
482, nuo 15 ligi 24 m. maždaug 
vienodai, po 17 miL, o nuo 25 
ligi 47 m. jau vyrų mažiau visu 
milijonu. 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS B Y L A U S 

m 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2458 W. 8»tb Street, Chicago, m . 

Visi teL 778-8000 
Valandos parai susitarimą. 

jaus . 
Sugiedota "Ilgiausių metų" 

ramovėnų pirm. pulk. J. Andriui 
jo gimtadienio proga ir palinkė
ta sėkmės ir ištvermės naujai iš
rinktoms valdyboms. 

E. Pažėrienė 
LINUTĖ AMBASADORĖ 

Lina Balčiūnaitė, dr. Algiman
to ir Margaritos Balčiūnų, gyv. 
Califomijoje, nelietuviškoje ap
linkoje, dukrelė, lanko vietinį 
vaikų darželį. Ji eina šeštus me
tus (jos broliukas Jonukas tik 
antrus). Vasario mėn. viduryje, 
tėvelių paruošta, Linutė nusi
nešė į darželį gražiais taut. dra
bužiais lietuviškas lėles (N. Jer-
siečių senukės Eitmanienės iš 
Patersono ir Ramutės Cesnavi-
čienės iš Brooklyno, darbo, pado
vanotas močiutės O. B. Audro
nės), prosenelių audinius iš Lie-

• • 

Lina Balčiūnaitė 

tuvos, gintarus ir savo klasei su 
mokytojomis surengė parodėlę ir 
savais žodžiais supažindino su Lie 
tuva, pasakydama kelis žodžius ir 
lietuviškai. 

Priešvelykiniame darželio etni 
niame pasirodyme Linutė nusi
nešė močiutės ir kt. darbo vely
kinius margučius, padekoruoda-
ma audiniais iš Lietuvos, gin
taru, knygomis. Papasakojo apie 
lietuviškas Velykas ir papročius. 
Algimanto ir Margaritos (jos tė
velių) padedama Linutė atljko 
tikrai pasigėrėtiną mažosios am
basadorės darbą savo lankomame 
darželyje. Ir jai pačiai buvo ido-
mu ir klasei su mokytojomis pa
tiko. Dabar Linutė ir visi laukia 
atvykstančio pasisvečiuoti tėvu
ko. Linutė gerai plaukia, slidinė
ja ir jau gerai skaito. 

K. 
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Lietuviai ir afganai 

VIENUI VIENI 
Juozas Brazaitis (1903 -

1972), literatūros mokslų pro 
fesorius, vienas iš ryškiausių 
karo ir pokario metų lietuviš
kosios rezistencijos vadų, suki-
liminės Lietuvos vyriausybės 
1941 m. šešių savaičių minis-
teris pirmininkas, yra parašęs 
(N. E. Sūduvio sip.) 424 pusla
pių knygą "Vienui vieni". Tai 
lietuvių tautos 25 metų vestos 
kovos prieš Lietuvos okupan
tus istorija ir samprotavimai 
ateičiai. Šią visais požiūriais 
reikšmingą veikalą 1964 metais 
išleido "Į Laisvę" fondas, šiuo 
metu leidžiąs to paties J . Bra
z a i č i o r a š t ų 4 t o m u s . 

Knygos pavadinimas "Vie
n u i v i e n i " l a b a i ta ik l ia i 
par inktas . Žodžiai teisingi ne 
t iktai aniems, bet ir šiems lai
kams . Būdingi n e tiktai lietu
vių ginkluotai rezistencijai, 
vykusiai prieš 30 - 35 metus, 
bet ir dabartinei afganų tau
tos rezistencijai. Taigi ir da
bar, praėjus 15 metų nuo šios 
knygos išleidimo, tikrai verta 
šį veikalą iš lentynos ištraukti 
ir paskaityti . 

* 
Knygos įžangoje autorius, 

aptaręs karo ir pokario meto 
Europos rezistencinius judė
jimus, rašo: "Mažiausia betgi 
pasauly garso susilaukė rezis
tencija Lietuvoje ir kituose Bal
tijos kraštuose, nors ten rezis
tencija prasidėjo tuo pačiu 
metu, kaip vakarų Europoje, o 
prasiveržusi 1941 m. ginkluotu 
sukilimu, paskui ginkluota 
rezistencija, t ruko daugiau 
kaip 10 metų. Tik nesulaukusi 
Vakarų paramos nei dėmesio, 
sudėjo ginklus. Rezistencijos 
dvasia betgi ir t a d a nežuvo: pa
keitė uždavinius, metodus, bet 
neatsisakė valios ir pastangų 
išlaikyti lietuvių tautos dvasią 
savarankišką" (10 psl.). 

Didysis mūsų rezistencijos 
kovotojas Juozas Lukša — 
Daumantas (1921 - 1951), 1947 
m. pabaigoje ka ip rezisten
cijos vadovybės a ts tovas pra
siveržęs į Vakarus ir 1950 m. 
gale vėl grįžęs į kovojantį kraš
tą, savo knygoje "Partizanai',' 
paskelbtame 1945 m. veda
m a m dienoraštyje rašė: "Iš 
Daunoro ir Lokio (atvykusių iŠ 
Vakarų pirmųjų ryšininkų) lū
pų apygarda klausėsi tiesiogi
nės informacijos iš Vakarų pa
saulio. Jų pranešimai mus 
nuteikė pesimistiškai. Atrodė, 
kad Vakarų pasaulio sąžinė 
bunda pernelyg lėtai. Priėjom 
išvados, kad mūsų ramių ar
tojų šalims, kažkaip užmes
toms pasaulio politikų užpeč-
kin, dar ilgai teks lieti kraujas, 
kol atgausime laisvę, o tuo 
tikėti nenorėjom" (201 p.). 

O toliau Lietuvos partizanai, 
sekdami pasaulio įvykius per 
iš Vakarų gautą slaptu keliu 
informaciją, padarė tokias 
išvadas: "J ie m u s at idavė mir
čiai Jaltoje, Potsdame... kar
toja ir toliau tas klaidas, neiš-
drįsdami pakelti balso prieš 
mūsų tautos naikinimą, net 
nenorėdami žinoti, kad mes 
dar esam jais ne tik nenusivy-
lę, bet kad tęsiam kovą su jų 
'sąjungininku", nebežinodami 
pralaimėjimo... I r ilgas ir bai
siai kruvinas d a r styro mums 
prieš akis kovos kelias" (Parti
zanai, 306 pusi.). 

Knygos pabaigoje J . Brazai
tis padaro išvadas, kad Vaka
rų politikai visiškai nesirūpi
na žemėmis ir tautomis, kurias 
Sovietai vienu a r kitu būdu už
grobė. Jie tiktai žiūri, kaip su
laikyti komunistų ekspansiją į 
kitas žemes. Jeigu Baltijos 
valstybės būtų Afrikoje, gal 
būt, Amerika ir kiti kraštai jo
mis daugiau domėtųsi. 

Vis dėlto nei materialinės, 
nei moralinės pagalbos iš Va
karų nesulaikusi lietuvių tau
ta visus dešimtį metų rezis-
tavo, nors ta rezistencija jai 
kaštavo keliasdešimt tūks
tančių kritusių kovotojų ir 200 -
300,000 tremtinių. Bet ir čia, J. 
Brazaičio žodžiais, "Sovietai 

MURMANSKAS- SOVIETU TVIRTOVĖ ARKTIKOJE 
Ledu apsuptas miestas grasina daugeliui kaimynu 
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pasirūpino, kad ginkluota 
rezistencija prieš jų okupaciją 
nebūtų girdima ir Vakarų ne
aliarmuotų" (367 p.). 

Lietuva, Latvija, Estija — 
neturtingi kraštai. Juose nėra 
nei naftos, nei anglies, nei kil
nių metalų ar geležies rūdų. 
Pro čia neina ir didieji van
denynų keliai. Bet Afganis
tanas — kas kita. Tai yra var
ta i į Persų įlanką, j Ramųjį 
vandenyną, į nafta be galo tur
tingus arabų kraštus. Val
dydamas Afganistaną ir turė
damas tvirtą kariuomenę, per 
vieną ki tą dieną gali visa tai 
turėti. T a i gerai žino Sovietai, 

•ir todėl pereitų metų gale jų ka
rinės pajėgos įsiveržė ir oku
pavo Afganistaną. 

Afganistanas tad ne Pabal
tijo kraš ta i . Dėl jo okupacijos 
šaukia visi Vakarų kraštai, y-
pač Amerika. Šaukia. Bet ar ką 
daro? Ar Vakarai remia af
ganų taut inį judėjimą, jų rezis
tencijos kovotojus, o gal ir af
ganai y r a palikti taip, kaip 
buvo palikti lietuviai kovoti, — 
J . Brazaičio knygos antraštės 
žodžiais "vienui vieni"? 

Į šį klausimą atsako patys 
kovojantieji afganai. 

Įtakingo ir plačiai skaitomo 
Vak. Vokietijos savaitraščio 
"Die Zeit" bendradarbis And
rejus Kohlschuetteris buvo nu
vykęs i r ilgesnį laiką buvojo 
pas Afganistano laisvės ko
votojus, susitelkusius rytinėje 
krašto dalyje, Kunaro upės slė
nyje, kalnuotoje srityje. Čia jis 
savo akimis matė afganų lais
vės kovotojų kovą, vargus. Jis 
buvojo 700 vyrų dalinyje, ku
riam vadovavo 32 metų afga
nų kariuomenės vyr. leitenan
t a s Asil Khanas , kiek anksčiau 
perbėgęs į laisvės kovotojų pu
sę, savo įspūdžius žurnalistas 
paskelbė "Die Zeit" laikraš
tyje IV.4 * 

Šį dalinį Sovietų kariai, pa
naudoję moderniausius gink
lus bei helikopterius, sumušė. 
Be galo vargingai ir skurdžiai 
atrodė dalinio likučiai: jų gink
lai pasenę, menki, drabužiai 
suplyšę, batai kiauri. Trūko 
maisto, virdavosi ir gėrė žalią 
arbatą. Prieš modernišką rusų 
karinę techniką jie galėję pa
statyti tiktai "peilius, ietis bei 
kirvius", kai kurie iš rusų atim
tus "kološnikovus" ir kitus 
lengvus ginklus. Tuo tarpu ru
sai buvo pasiuntę dideles pa
jėgas, ta rs i ne su sukilėliais, 
bet su reguliaria Vakarų ar
mija būtų reikėję kovoti... 

Asil Khanas toliau sako: 
"Amerik ieč ių p ropaganda 
skelbia, kad mes gauname 
ginklų iš Kinijos, Pakistano ar 
iš amerikiečių CIA. Štai dėlko 
rusai m u s taip smarkiai puola. 
Bet tai yra melas. Mes kariau
jame apsiginklavę su savo tė
vų ir senelių paprastose af
g a n ų k a l v ė s e n u k a l t a i s 
ginklais — šautuvais ir pisto
letais — vakarai mums ginklų 
nėra davę. Tiesa, pagalba 
mums žadama, bet jos nėra. O 
jeigu ji kada ateis, tai j au bus 
pervėlu — afganai bus jau kri
tę kovoje. Šį karą mes vedame 
ne kitų remiami, bet tik vieno 
Alacho globojami, ir kariau
sime iki paskutinio kraujo la
šo". Asil Khanas dar pridėjo, 
kad t a m tikros pagalbos jie 
susilaukę iš savo islamiškų 
brolių, buvusių prieš juos ko
vojančioje raudonojoje armijo
je, kurie šaudydavę ne į afga
nus, bet į viršų... Bet tokie 
daliniai buvę greitai pakeisti 
grynai rusiškais. 

Žinoma, afganai vis dėlto 
yra geriau ginkluoti, kaip bu
vo mūsų laisvės kovotojai, nes 
kai kurie Afganistano kariuo
menės daliniai su ginklais per
ėjo sukilėlių pusėn. Tačiau, 
kad liečia Vakarų pagalbą, ji 
greičiau ribojasi žodžiais ir 
simpatijomis, kaip ginklais. 
Dar nė vienas pasaulio kraš
tas nepasiuntė savo savanorių 
ir ginklų afganams padėti. Tai
gi ir jie, J. Brazaičio žodžiais, 
kariauja vienų vieni... b.kv 

Metę žvilgsnį į Šiaurės 
poliaus plotus, pastebėsime, 
kad per šiaurinę mūsų plane
tos ašį trumpiausiu laiku ir ke
liu gali susisiekti demokrati
niai ir diktatūriniai pasauliai. 
Jeigu po II-jo pasaulinio karo 
bendradarbiavimas, bet ne šal
tasis karas būtų išsivystęs tarp 
šių dviejų visiškai skirtingų pa
saulių, tai šiandien būtų laisva 
mūsų tėvynė ir dabar paverg
tieji Rytų Europos kraštai . 
Kaip mes puikiai žinome, 
komunizmas nėra laisvės, bet 
vergijos įsikūnijimas. Taigi ir 
prie Šiaurės poliaus Sovietams 
priklausančios teritorijos pri
valančios taip p a t tarnaut i 
tiems patiems tikslams. 

P o Suomijos karo 

Šiomis dienomis pasaulis pri
siminė 40-ties metų prieš Suo
miją nukreiptą Sovietų gruo-
bonišką politiką. J au tada 
bolševikai rusai nacionalistai , 
vykdydami toli užplanuotus 
pirmuosius žingsnius, po per
galės prieš Suomiją nuo jos at
plėšė turt ingiausias Karelijos 
žemes ir Petsamo uostą, vie
nintelį Suomijos Šiaurės van
denyne neužšąlantį langą, 
perkrikštydami jį Pečenga var
du. Tuo būdu Sovietai sudarė 
geografines sąlygas, kad tik 
menkai kariškai pajėgi Nor
vegija liko Sovietų kaimynu 
Šiaurės poliaus plotuose. 

Apie dabart inę Murmansko -

BR. A U Š R O T A S 

Pečengos kar inę reikšmę iš
samų straipsnį a tspausdino 
"USN and WR" savai t raš t is 
kovo 3 d. Straipsnį puikiai pa
pildo Šiaurės poliaus sričių 
žemėlapis, supažindinąs skai
tytoją su Sovietų ir laisvojo pa
saulio tų plotų geografine padė
timi. Iš jo skaitytojas gali 
suvokti, kodėl Sovietai skiria 
tokią svarbą šiam šiaurėje 
esančiam ir niekada neužšą
lančiam uostui. 

S t a m b i a u s i a k a r i n ė 
s t o v y k l a 

Kai iš šaltųjų Berento jūros 
vandenų svetimi la ivai įplau
kia į Murmansko uostą, tai juos 
nepasit inka nei nardlaivių tor
pedų angos, nei kreiserių, nei 
kitokių laivų mirtį nešan tys pa
būklai . Net iš sekimo bokštų ir 
tai su puikiais žiūronais gink
luoti sekėjai negali įžiūrėti jo
kių tarpkontinetinėms ra
k e t o m s i š š a u t i į r eng imų. 
Atrodo, kad Murmanskas yra 
visiškai normalus Sovietų šiau
rės vandenyse esąs uostas. 

Deja, ta ip nėra tikrovėje. 
NATO kraštų vadovybė Mur
manską laiko vienu pagrindi
nių Sovietų kariškos jėgos tel
kinių tuose plotuose. Eric 
Morris, britų kariškų reikalų 
žinovas ir rašytojas, teigia, kad 
"Murmanskas yra pajėgiausia 
Sovietų karinė stovykla, įsi
kūrusi arčiausiai t a rp Sov. S-

gos ir JAV tirščiausiai ap
gyventų vietovių". Teigiama, 
kad Murmanske ir t ame pa
čiame fiorde įsikūrusiame Se-
veromorsko uoste bei Kolos pu
siasalyje esančios sutelktos 
galingos Sovietų karinės pa
jėgos. Jos galinčios kovoti že
myne ir ore bei vandenynuose. 

• 
š i a u r ė s l a i v y n o b a z ė 

Sovietų Šiaurės laivynas y ra 
vienas iš stambesnių Sovietų 
keturių karo laivynų. J o smo
giamoji jėga esanti nepapras
ta, da r niekada nebuvusi tuose 
plotuose. 

Suprantama, kad tokie daly
kai, ka ip laivų skaičius, jų var
dai ir tonažas, esanti Sovietų 
griežtai saugojama karinė pa
slaptis. Bet Washingtone įsi
kūrę Sovietų karo laivynų pa
jėgumo analizuotojai žino, kad 
tose platumose Sovietai turi 69 
įvairaus pajėgumo karo lai
vus, jiems aptarnaut i dar pri
skaičiuojami 47 laivai. 

Šio karo laivyno sudėtin įei
na vienas lėktuvnešis (šiuo me
tu j is patruliuoja Viduržemy
je), 9 va i ruo j amų r a k e t ų 
kreiseriai, 2 lengvi kreiseriai, 7 
vairuojamų raketų laivai — 
naikintojai, 6 kito pobūdžio lai
vai naikintojai, 39 fregatos ir 5 
fregatos ginkluotos su vairuo
jamomis raketomis. Prie šio 
viso skaičiaus dar tenka pri
dėti keletą šimtų mažo tonažo 
laivų, laivelių. Iš viso Šiaurės 

Pakistaniečiai darbininkai Saudi Arabijoje. 

Prieš stodami į mūšį su įsiveržusiai i S t ą SOV1 5ais afganai meldžiasi. 

.karo la ivyno sudėtyje priskai-
toma apie 116,000 vyrų. 

Prie šių laivų da r tenka pri
skaičiuoti 102 branduol ine 
energija va romus nardla ivius 
(povandeninius laivus), suda
rančius 2 / 3 šios paskirt ies visų 
Sovietų tur imų laivų. Tikima, 
kad pusė visų jų turimų nard
laivių esan t i sutelkta šiaurinių 
jūrų plotuose. Prie jų dar papil
domai pr iskai tomi 48 balis
t inėmis rake tomis ginkluoti, 
26 cruise tipo raketomis ir 26 
puolamieji nardla iv ia i gink
luoti torpedomis. 

A v i a c i j a i r p ė s t i j a 

Normal ia i tuose plotuose 
išdėstytuose aerodromuose yra 
laikomi lėktuvai — naikinto
jai, hel ippkopteriai ir bombo
nešiai. Tač iau prie Šiaurės ka
ro la ivyno da r y ra specialiai 
priskirtą apie 20 tolimojo skri
dimo "Backfire" bombonešių. 
Pastar iej i gal i nuskrist i be ku
ro papi ldymo apie 3,000 jūrmy
lių (viena jū rmylė — 1,85 km). 
Tai įga l ina šiuos sunkiuosius 
bombonešius, pakeliančius 
branduol ines bombas , pasiekti 
NATO ka r i škus centrus V. Eu
ropoje. Su kuro a tsargų papil
dymu skr id imo metu "Back
fire" ta ip pa t gali pasiekti ir 
J A V svarbiuosius centrus. 

Motorizuotos pėstijos divizi
jos įsikūrusios Murmanske ir 
kitose K a n d a l a k š o s pusiasalio 
vietose. Viena karo laivyno 
pėst ininkų br igada papildo 
pėstijos vienetus . Ir jeigu prie 
šių jėgų pr iskai ty t i artilerijos, 
raketų ir priešraketinio ginklo 
apsaugos divizijas a r br igadas , 
tai būtų ga l ima suskaičiuoti 
dar apie 40,000 kau tynėms pa
rengtų kovotojų. J ų puolamąjį 
pobūdį d a r l ab iau iš ryškina ten 
sutelkti modernūs amfibiniai 
laivai. 

S t i p r i n a n o r v e g u s 

Norvegija — NATO narys . 
Jo s sienos nuo Sovietų Mur
mansko vos 60 mylių atstume. 
Šiuo metu Norvegijoje nėra jo

kių svetimų kariuomenių. 
Straipsnyje atskleidžiama, kad 
pastaruoju metu tarp J A V ir 
Norvegijos yra vedamos de
rybos sudaryti kai kurias gink
lų a tsargas to krašto šiaurėje. 
Ginklams ir a tsargoms sau
goti esą numatoma į Norvegiją 
perkelti apie 8,000 JAV karių. 
Bėdos atveju ši br igada padėtų 
norvegams gintis nuo puolan
čių "detentes šal ininkų" iš 
šiaurės. 

U o s t a s — ty r inė j imų 
c e n t r a s 

Murmanskas nė ra vien tik 
karo reikalams ta rnaująs uos
t a s . Iš jo taip pat vykdomos eks
pedicijos į ledais padengtą Ark
t ikos vandenyną. Šias sunkias 
plaukiojimo operacijas vykdo 
t rys Sovietų branduoline ener
gija varomi ledlaužiai: 'Lenin' 
— 16,000 to t a l p u m o ir 
"Sibi ras" su 'Arktika' abu po 
23,000 to talpos. 

Pastarasis pagarsėjo I977m., 
ka ip pirmasis la ivas vandens 
keliu pasiekęs Šiaurės polių. 
Kiek vėliau "Sibiras" iš Mur
mansko sovietinio šiaurinio že
myno pakrantėmis nuplaukė į 
Ramųjį vandenyną. Tikimasi, 
kad po šių pirmųjų bandymų 
galima būtų at idaryti jūrinį 
susisiekimą iš Murmansko į 
Beringo jūrą. Ta i padėtų iš
naudoti neišsemiamas žaliavų 
a t sa rgas šaltame Sibire. 

Šios linijos a t idarymas taip 
p a t pasitarnautų ir Sovietų ka
ro strategijos reikalui: kariški 
laivai būtų galima greitai per
mesti iš Rytinių Sovietų S-gos 
pakrančių į vakarines (ir at
virkščiai). 

Prisimintina, kad Murmans
kas kanalais yra sujungtas su 
Baltijos jūra: tuo būdu laivai iš 
Barento ar Baltosios jūrų gali 
labai greit atplaukti tuos 200 
mylių į Leningradą atlikti rei
kalingus jų remontus. 

Tikima, kad Murmanske ir 
apylinkėje gyvena apie 1,000,-
000 Sovietų piliečių. Čia jie turi 
daug geresnes pragyvenimo są
lygas kaip kitur. 

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" 
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Moteris, dar iš tolo, jį užkalbino pati pirmoji, 
ir tai visai mandagia i , ne taip, kaip pradžioje 
Cirngiblienė. 

— Labą rytą! Šiandien gražus oras, ne tiesa? 
Matu lev ič ių n u s t e b i n o t o k s p r i e t e l i škas 

sutikimas, bet d a r labiau tai, kad moteris kalbėjo ne 
bavariškai, o taisyklingiausia vokiečių kalba, ir kad 
jos drabužis, išvaizda bei la ikysena anaiptol nepri
minė kaimietės. 

— Labą rytą, maloningoji ponia. Oras šiandien 
yra iš tikrųjų gražus. Ar jūs esate šių namų 
šeimininkė? 

— Ach, kur gi? Ne, šeimininkė viduje, guli 
lovoje, vakar s taiga susirgo, visą naktį pas ją degė 
žiburys. 

— O šeimininkas? 
— Nėra namie, išvažiavo ieškoti gydytojo. 
Supažindintas su aplinkybėmis, Matulevičius 

čia pat apsisuko eiti atgal, tačiau moteris, šnekios, 
kaip atrodė, prigimties, o priedo gal ir gerokai įsinuo-
bodžiavusi be paūgsnės už savo dukrą kompanijos, 
nė nemanė jo ta ip greitai paleisti . 

— Atsiprašau, esate prūsas? 
— O, ne, aš lietuvis. 
— Tai iš Rytprūsių? 
— Ne, iš Lietuvos. 
— Teisybė, yra ir tokia šalis. Viena iš baltiškųjų 

valstybių, jei neklystu. Bet dabar ten rusai , t iesa? 
O aš esu iš Saaro krašto, iš Saarbruecken, išbombar-
duota; vyras Amerikoje, karo belaisvis. Dirba Kali
fornijos vynuogynuose. Gyvenate Čia kur nors neto
liese? 

— Ta ip , l ie tuvių pabėgė l ių s tovyk lo je 
Vaišenšteino pilyje. Dar tik vakar a tvykau. 

Moteris ėmė rodyti didelio nustebimo ženklus. 
— Ką jūs sakote? Iš pilies? Ir esate lietuvis? 
— Taip. 
— Tai vakar ten atvežė ne lenkas? 
- N e . 
— Ar gal sykiu ir lietuvius, ir lenkus? 
— Ne, tiktai lietuvius, be lenkų. 
— Tai, ką jūs dabar man papasakojote, yra labai 

svarbu, — tarė ji, paki ldama nuo suolelio. — 
Atleiskite, bet aš skubu pasidalinti žiniomis su Frau 
Dietl. Ją tai iš karto pastatys an t kojų, nereikės nė 
gydytojo! Vakar kaip tik dėl to ir apsirgo — išgirdusi 
apie lenkus, susmuko vietoje pas krosnį. Labai , labai 
apsidžiaugs! 

Matulevičius pasijuto lyg ir nuskr iaus tas — tary
tum ši moteris kėsintųsi pasisavinti jam priklau
santį atlyginimą. 

— Norėčiau su ja pasikalbėti ir a š pa ts . Ne t 
beveik turiu šiokį, tokį reikalėlį... 

— Ieškote pirkti maisto produktų? — nusijuokė 
moteris. 

— Atvirai kalbant , taip. 

— Čia a te ina daugelis, bet neteko matyt i nė 
vieno, kuriam būtų davusi a rba už pinigus pardavusi 
bent kopūstlapį. Reikalauja pupelių kavos, šilkinių 
kojinių ir amerikietiškų cigarečių. Nebent, žinoma, 
tokių dalykų jūs gali te pasiūlyti. 

— O, ne, kur gi! 
— Tuomet jūsų perspektyvos (Aussichten) yra 

labai menkos. Nors ne geriau sekasi ir man. Net 
nepavyks ta gaut i mergaitei lašiuko pieno. Turime 
gyventi vien iš maisto kortelių. 

— Bet jeigu ši žinia, kaip minėjote, jai taip patai
sytų ūpą... 

— Matau, atspėjote mano mintį. Kaip tik ir 
ket inau šia proga ja i iškelti vieną, kitą projektą. 
Nauj ienas , žinoma, atnešėte jūs, už ta i jums pirme
nybė. Tačiau jūsų asmeniškas pasirodymas prie jos 
lovos gali sukelti labai žalingą reakciją. Pirmiausia 
įsivaizduotų, kad jūs — lenkas. Ko gero, jums dar 
nespėjus prasižioti, ištiktų naujas priepuolis. Gal tad 
susi tarkime šitaip: už jus kalbu aš, ir pasakysiu, kad 
čia laukiate, o paskui viską lygiomis dalinsimės 
pusiau, gerai? 

— Puiku. 
— O aš jūsų neapgausiu, nebijokite. 
Ir neapgavo: ka ip po keleto minučių, dukra 

vedina, vėl pasirodė an t slenksčio, rankoje trium
fuojančiai nešė šviežią, geltoną „žemelį" — nedidelę 
kvietinių miltų bandelę. 

— Tai ir visas mudviejų grobis... Bet nekainavo 
nė fenigio, visai už dyką! Asmeniška Frau Dietl 
mudviem dovana — jums už tokias geros naujienos 
atnešimą, m a n už jos pranešimą. Dabar dalinsimės 
per pusę. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. balandžio mėn. 14 d LAIŠKAI DRAUGUI 
PASKATINIMAI IR MIGLOS 

C L A S S I F I ED G U I DE 
IA> LOMDJAMA — FOR K E N T i M I S C E L L A N E O U S 

mirtis iššaukė šią fotografiją iš 1922 m. Čia jį mato-Nesenai mirusio Kalifornijoje vargonininko Igno Šia pelio 
me tarp chorisčių, kurias suorganizavo keletą metu anksčiau ir tai gan sunkiose sąlygose. Reikia pažymėti, kad bu
vo taipgi gražus būrys vyrų, kurie priklausė jo vadovaujamam chorui, kuris daug prisidėjo prie Šv. Kazimiero pa-
rap., Gary, visokeriopos veiklos. Jų tarpe taipgi veikė Lietuvos Vyčių skyrius. Iš šios grupės dauguma jau amžinybė
je. Tarp gyvųjų dar randasi Wanda Kalinauskaitė, dabartinė Ses. M. Deotilla, kazimierietė (pirmutinė iš kairės 1-oj 
eilėj) ir Ona Zvingilaitė-Petrauskienė (trečioji iš kairės virš. eilėj), gyv. Chicagoje; ir gal dar viena kita gyvenanti 
arčiau ar toliau. 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
PAGALIAU PRAŽYDO 

VYŠNIOS 
asa-tai, kad Jūratė, tikrai pasiturinčių | roito "Dirvoje" graudžiai 

tėvų dukra, baigusi mokslus, ne- j rojo", kad, girdi, nebegaunąs 
komplimentinių bilietų į rengi
nius ir po to rengiamus pobūvius. 
O man regis, kad, jei žmogus te 
sugeba tik iš programos nura-

I syti jos atlikėjų pavardes ir at-
Į liktus kūrinius, jei jo raštai be po-

~ . „ , , . , 'užsidarė saloniniam zurnahzme, 
Sostonen, Washiirgtonan, kas-1 • . . ,. ., , 

j . , ' . . " _, ' v. . i bet, supratusi jo pagrindinę reiks-
dien atvyksta, jei ne tūkstančiai,! , , , . , » . " , . -. « -

. i . ' - ' ' . lL. mę, Kad laikraštininkas turi bu
tai bent šimtai turistu. Manau, L. ' , , , . . , 
. j . j - i v - • ,- ! ti ten, kur verda akimirkos svar-
kad vienas didžiųjų iu antplu- i , . . . : , . . . , , 
dv. ,_ . . .', , j v . bieji įvykiai, nepaisant koks pa-zių būna pirmosiomis balandžio į ~7 J r, . ,. . . 
d i e n o m i s K3.i e i s stsisrs nrsžvsts i ' 

L, & . H . i įnirtingo Vietnamo karo metu I lėkio, be kūrybinio "šarmo", tai 
l a proga rengiami spe- , ° , . . v ., P , ; , . , . -

r ° ° r • dr;so nuvykti net į Keih Sanh ap- i kam jam tuos neapmoKamus bi-
supimą Š. Vietname, kur ištver-1 lietus ir turi duoti, nes daugelis 

i . i_ i mingai laikėsi apsupti amerikie-
met-ankstvvasis pavasaris buvo i , . . _ . . . . \ . . , . »„ u - , . ' v . r , ., ciai. Pavojus ir jai buvo dide saltošcas ir vyšnios laiku nepra-[, v ' ,. 
žydo. Vyko vadinamasis kasmeti-1 ^[* suprato žurnalisto parei 

• "vyšnių žiedų" festivalis,! k a d ^ r a š t i n i n k u i ne tiek svar 

vyšnios 
cialūs festivaliai ir visur matysi 
didelius būrius turistų. Bet šie-

Gyvename ne paskirai, bet 
tam tikrais vienetais — šeimo
mis, organizacijomis, bendruo
menėmis ir t x Todėl natūraliai 
esame veikiami aplinkumos. Ap
linkuma atsiliepia teigiamais ar
ba neigiamais paskatinimais. Su
prantama, pozityvią reikšmę tu
ri pirmieji paskatinimai, antrieji 
kelia abejones, susirūpinimą, daž
nai net nepasitenkinimą. Štai ne
seniai praleidome didžiąsias šven
tes. Jų proga buvome sveikinami 
ir mums buvo linkima. Malonu 
buvo išgirsti PLB valdybos šven
tinius sveikinimus bei linkėjimus, 
įjungusius pasaulyje pasklidusius 
lietuvius į didžiąją bendruomeni
nę lietuvišką šeimą. Ta ip pat 
širdžiai buvo artimi ir vietinės 
bendruomenės apylinkės valdybos 
sveikinimai bei linkėjimai, nes čia 
telkiasi kasdieninis bendruomeni
nis mūsų gyvenimas. Naujuosius 
metus per savo radijo valandėlę 
pasitikime Tautos himnu, ir šis 
momentas parodė mūsų himno 
reikšmę: kiek daug čia mes gau
name kilniausiu minčių ir paska
tinimų... Mažosios Lietuvos him
no pirmoji eilutė mums priminė 
Bendruomenės didįjį siekimą, bū
tent, kad lietuviais esame mes gi
mę, lietuviais turime ir bū t . . 

Šitokiais nusiteikimais šiemet 
mus paskatino Juozo Stemspužio 
Gievelando „Tėvynės garsų" ra
dijo valanda, prabilusi į mus lie
tuvišku žodžiu ir Čiurlionio an
samblio sugiedota lietuviška gies
me. Tai pergyvenome kaip mus 
vienijančią tautinę 'jungtį, api
mančią lietuvišką švietimą, tau
tinę kultūrą, valstybinę nepri
klausomybę, tautinį solidaru
mą, organizuotumą ir visus 
kitus tautinius savo rūpes
čius bei siekimus. Šitiems rūpes
čiams ir siekimams reikia mūsų 

Small Store or Office 
F O B S E N T 

on Lithuanian Plaza Court. $125.00 
per month, heat included. 

BROKER — 434-9611 

IŠNUOM., suaugusiems, 5 kamba
rių butas Marąuette Parke. Skamb. 

436-4898 po 4 vaL popiet; 
šeštad. i r sekmad. 925-0163 

E E A L E S T A T E 

R E I K I A H A M y 
SKUBIAI REIKALINGA 3-4 miega
mų geras šeimos namas. 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 405> Archer Avs. 
Chicaso, I1L 80632, tai. 927-M8* 

KflBeaaeiaaaesaaaaBeaaaeaaasaassaaBBKapaMeaaa 

MISCELLANEOUS 

rt 

PIRKĖJAS 
pirkti gera 

IŠ KITO 
2-jų butų 

STEITO 
namą. 

nori 

IEŠKOMA PIRKTI 4-8 butų namą 
is naujesnių. Gali pirkti be pasko
los. 

Prašome paskambint 
T E L . — 778-9616 

Brokeris P. Zumbakis 

By owner — 6 room f rome. 3 bed-
rooms, 1 Vž baths. Fully carpeted 
throughout. Oak cab. kitehen. New 
aluminum siding. Storais & sereens. 
2 car gar. 50' x 125' lot. St. Nicholas 
Parish. 436-2298 

Pirkite žeme dabar 
Labai geras saugus investavimas. 

Geros pirkimo sąlygos. $6,000 už 
akrą. 

ABROMAITIS R. E. 
1005 Porter St, 

Lemont, m. 60439 
TeL 257-6675 

lliuiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

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

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
llllllillllllllllllllllllillllliuillllllliuillllll! 

V A L O M E 
KILIMUS m BALDUS 

Plaunama ir vaškuojama 
visų rūsių grindi*. 

BUBNYS — TeL B E 7-5168 

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

TeL — WA 5-8068 

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiiiiiHM 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge' 

• 

Dienraėčio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti J-
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobės, taip 
pa t gražiai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite į "Draugo" ad
ministraciją ig pasižiūrėkite. Gal 
rasi te kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugamav 

"Drango" adresas: 4545 West 
8Srd S t . Gbieago, BL 60626. 
iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiuiin 
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VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet rinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias visi 
*ines korteles. 

iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiitiiumimim 
įvairių prekių pasirinkimas ne

brangiai ia macų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPR£SS 

Kreipkitės i 
traciją visais 

"Draugo" 
panašiais 

ašssssB* 
reikalais. 

nis 
bet vyšnių žiedai tuo metu dar 
toli gražu nebuvo išsiskleidę. 

Ir koks nuostabus sutapimas 
šiais metais: vyšnių žiedai pra
dėjo skleistis gražy, saulėtą Ve
lykų rytą. Menu tas malonias 
akimirkas, kai Velykų rytą, vos 
saulei patekėjus, Rock Creak 
Parkway keliu pagal upę skubė
jau į tarnybą. Artėjant prie pre
zidentų VVashingtono ir Jefferso-
no paminklų, beveik pustuštį ke
lią jau kirto eilės pėsčių turistu. 
Ir kai visai prieš akis atsivėrė abu 
paminklai, vienas kairėje, kitas 
dešinėje — už upės, jie jau suposi 

nors dar ir nevisiškai 
;ai išsiskleidusiu, jūroje. O 

apačioje ramiai sau mėlynavo 
Potomocas. Taip maždaug tuo 
pačiu metu, kai bažnyčių var
pai skelbė Kristaus prisikėlimą, 
sostinėje prasiskleidė ir masės vyš 
nių žiedų, o ten už tų sužydu
sių vyšnių medžių, susiliejusių 
beveik į vieną jūrą, už upės tie
siasi Arlingtono kapinės, kuriose 
ilsisi dešimtys tūkstančių Ame-

visų, todėl Bendruomenė taip pat 
Hbiau išprususių motinų, kai j a ^ f a S i . demokratini principą, 

hs, j nori, žymiai genau parašo už kai i n e s j i s s u { k r o ^ t y g a s . Į ^ ^ . 
gą, Į kuriuos mūsų žurnalistus , ku- | n a m r e i k š d s t i e k k u r i a m ą j a i n i . 

L2S-goj yra suregis t ravę ; d a t y v a > tiek pozityviu darbu. 
du 

yra 
šimtus, o bu "salonai", kaip būti ten, kur j pe 

vyksta svarbieji bėgamojo laiko į pensijon norintys išeiti dabarti-
įvykiai, ir apie tai iš vietos infor- į r-iai lietuviškų laikraščių redak 
muoti skaitytojus. 

Lygiai taip, kaip neseniai pa
darė žinomas CBS TV žinių pra
nešėjas visai Amerikai ir VValter 
Cronkite būsimasis įpėdinis Dan 
Father. Tyliai, niekam nerek
lamuojant, jis nuvyko į Afganis
taną ir insifiltravo į afganų su
kilėlių, kovojančių prieš Sovie
tus, dalinius ir prieš jų remia
mo prezidento Karmalio kariuo 

iš kitos pusės j T a i g i Bendruomenes keliuose ran 
dame trijų principų gaires: ji yra 

žiedlapių, 
pi. 

, . _ . visuotine ir demokratine, u domi-
tonai vedamuosiuose užsimena, . ». . - . " . , , . . . . , . , ., t , , . '• si Dei rūpinasi bendraisiais tauti-

niais lietuvybės tikslais. 

Atrodo tai savaime aiškūs ir 
suprantami dalykai. Tai didysis 

,. | svetur gyvenančių ir visame pa-
ta... Bet tikrąjį žurnabzmo k ^ [ r a l y j e _ pasklidusių lietuviv ke-

i .. _<.. . i :1. t „ A n ,iias, kuų mums rodo Lietuvių chat 
ta, PLB konstitucija ir paskirų 
kraštų bendruomenių įstatai. Ma 

kad jau beveik nebėra Kam jų pa 
k?isti. 

Žvelgiu atgal ir į savo praeitį 
Kiek buvo tų reklaminių straips 
nių rašyta, kiek entuziazmo 

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

Pufidauaio raCro 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. Marquette Parke. — 
$52,500. 

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

Ofise veikia automatinis telefonas. 

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

Valdis Real Estate 
2625 West 71 si Street 

Tei. 737-7200 ar 737-8534 

2901 W. M SU, Chicago, UL 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
TeJef. — 925-2737 

Vytautą* Valantinaa 
iiiiiiuimiliiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiiiuiiiiuuiu 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiiiiiiiiuiiuutiiiiiiu 

P L U M B I N G 
Licenaed, Boaded, Inmred 

Nauji daroai ir pataisymai. Virtuvei 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plyteles. Glass blocks. Sinkog vamz
džiai išvalomi elektra. Į automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
dę ir telefoną. 

SERAPINAS — 696-2960 
uiiiiiiiiiiiiiiiiminuiiiiiiiiniuiiiiiHiniiii 

10% — 30% — 30% Pigiau 
u i apdrauda nuo ucniss ir automo
bilio pa mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
Telef. GA 4-9954 
J208V, W. 95th StrMt 

D R A U G A S , 
4545 W. 6Srd 8 t r , 

Chicago, UL 60629 

ilIlIilIlIlililIilIlIlIilHllllilIlIlilIlIilIlIilIH 

i ir prakaitą pajutau tik tada, I 
kai penkias savaites su kun. Alg. ' 
Keziu, kiek trump :au sa J. Bradū-
nu, E. Bradūnaite ir R. Lapu, 

menę. Apsimetęs turku ar kuo ki-j i_'v*'.T.' T>" 
. , , , . . . | braidem po Pennsyr ;an»;os an-

' ,'. J . . , '. ' v t^ " i gliakasių Lietuvą, slankiojom po 
nu dėvimais ruoais, zurn. D a n ; , , , ,. 
r, , , . . . . .^, e senus kasviciŲ urvus, po suodinas 
Rather kur; laiką išbuvo su atga- ., , j i 

antkalnes, ragaudavau aly pras-

nais partizanais uolų urvuose ir 
kalny viršūnėse, savo akimis ma
tė, kaip Sovietu kariai naikina 
partizanus, pravedė pokalbius su 

tuose saliūnuose, nakvodavom 
prasčiausiuose viešbučiuose ar 
kukliose senelių pensininku pa
stogėse. Ir galop tiek filme, spau-

, . . . . - , . , ,. , . . idoje, net ir knveose vėl iškilo tas 
rengė televiznai didelio dėmesio i, „ , . i • „• i i -i u ,. - ' . . , . . , 
susilaukusias vaizdines bei žodi- fc^ į » C S ^ ^ a i ffS r u į e n i A1" 

I vo lyg ir užmirštas, nurašytas., ir tos sušauktame Amenkos Lietuviu 
tikrai net negaliu 

eile partizanu ir, grįžęs namo, pa-

lonu pastebėti, kad daugelis su
vokiame ir matome tokio kelio 
prasmę ir reikšmę. Bendruomenė 
šiandien jau yra ta didžioji šei
ma, kuriai priklausome. Tai šei
ma, kuri įgalina daug ir dideliu 
lietuvišku mūsų darbų. 

Tačiau netrūksta nė tokiu, ku
rie temato tik paskirus savus ke
lelius, sukančius iš bendrojo ke-

rikos ir pasaulio laisvės gynėju. 
Kai antrą Velvkų dieną ban . 

dėm privažiuoti prie prezidento I J ^ ~ bendradarbę 
Washingtono paminklo, kad, įsi
kėlę i jo viršūnę, iš aukšto pa
matytume ankstyvuose žieduose 
paskendusią sostinę, savo norų, 
deja, įvykdyti negalėjom, nes vi
sur automobiliu ir turistu kam
šatis. O kai jau bus įmanoma 
prie paminklo priartėti, tada tik
riausiai žiedai jau bus nubyrėję. 

DAR APIE ŽURNALISTIKA 

Aną dieną po lietuviškų Mišių 
Trijų Karalių parapijos bažny
čios salėje, Georgetowne, vyku
siame mūsų "lietuviškos parapi
jos" socialiame suėjime susiti
kau su dienraščio "Washington 
Star" štabo nare žurnaliste Jū
rate Kazickaite. Ji į lietuviškas 
Mišias buvo atvykusi su kitu 

nes puikiai dokumentuotas pro
gramas. 

Tokių pavyzdžių būtu galima 
daug cituoti, bet pasirinkau tik 
lietuvaitę, didžiosios amerikiečių 

ir pastarąjį 
Ratherio žygį, nes Afganistanas 
tebėra šiu dienų pasaulio įvy
kių centre. 

O kad ką nors panašaus galė
tų išvystyti ir mūsų spauda, 
nes saldūs išankstiniai propagan
diniai straipsniai apie kokią ben
drinę šventę, meno vienetą ar 
menininką, jei parašyti be "šar 
mo", be polėkio, be nuotaikos, 
masių nėra skaitomi. Kiek lietu
viu vyrų dalyvavo Korėjos ir 
Vietnamo karuose, kiek ju įvai
riose pasaulio dalyse eina vieno
kias ar kitokias pareigas, kiek jie 
turi įspūdžių bei pergyvenimų. 
Jei nors viena šimtoji to viso I kia daugiau 
įvairiaspalvio gyvenimo atsispin- j "saloninio' 

kur šiandien, 
nurodyti kieno pove'kyje, lietu
vybė vėl nuostabiai atgijo. 

Neužbaigtas dar ir kitas prieš 
porą metų su kun. Alg. Keziu 
pradėtas darbas — tai pietinio II-
linojaus lietuviu angliakasių pra
eities iškėlimas, suvedant ją su 
dabartimi. Ką padarysi, šiuo me
tu toliai atskyrė, bet tą darbą 
reikės užbaigti, nes tai padaryti 
skatina širdyje jaučiamas laikraš
tininko pašaukimas. Arba atei
nančiais metais minėsime Chica-
gos Lietuvių operos 25 m. sukaktį. 
Tai proga, kai, dar tebeturim ne
maža dokumentinės ir mintyse 
užsilikusios medžiagos, bus gali
ma prabilti spaudoje ar per ra
diją spalvingesniais vaizdais, re
tesnėmis istorinėmis detalėmis. 

Tad man atrodo, kad mums rei-
gyvybinio", o ne 
žurnalizmo, nors 

dėtų mūsų spaudoje bent kiek i tikslus kronikinis mūsų kultūri-
kūrybinio polėkio turinčiuose re-Į nių įvykiu užfiksavimas labai 

amerikiečiu. Trumpai su Jūrate Į portažuose, mūsų spauda būtų Į pravers ateieis istorikams. Tai 
pasikalbėjom lietuviškai ir tuo j daug gyvesnė bei spalvingesnė, i daugiausia atlieka redakcijų sta-
užsimezgė šiokia tokia pažintis, i Štai koks įdomus naujasis "Drau- į bu nariai arba jų pasirinkti tam 
O ją seniai gerbiau, kaip tikrą, \ g0" bendradarbis M Silkaitis. Į reikalui bendradarbiai. 
urąsią žurnalistę. Mane žavėjo Į Vienas korespondentas iš Det-i VL. R. 

kongrese buvo priimtas nutan-
mas, esą švietimui ir kultūrai 
skiriamos organizacijos negalin
čios turėti savo politiniu komisi
jų. Būdinga, kad čia dangstoma-
si švietimo ir kultūros vardais, 
todėl ši rezoliucija daug ką klai
dina: kam ji ištikrųju taikoma — 
mokytoju sąjungai, ateitininku fe
deracijai, lietuvių skautu sąjun
gai?... Bet paaiškėjo, kad nutari
mas taikomas PLB. Kartu išryš
kėjo ir tokio nutarimo nesusipra
timas. Juk tokį nutarimą tegailėjo 
priimti tik toks Amerikos Lietuviu 
Kongresas, kurio nutarimu komi
sija, prezidiumas ir .patys kongre
so dalyviai neturėjo nė mažiau
sio supratimo, kas yra pati Lie
tuviu Bendruomenė. Atrodo, kad 
niekas nebuvo skaitę nei Lietuviu 
chartos, nei PLB konstitucijos, 
nei JAV LB įstatų. Dėl to tokie 
nutarimai ir yra niekas kitas, kaip 
visuomeniniu miglų skleidimas. 
Deja, jas nepadeda orientuotis, 
bet visuomeninį mūsų gyvenimą 
temdo ir daug ką tik klaidina. 

We'll help you make rhe right movė 

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

Kreipkitės i 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Putoki Road 

Tel. — 767-0600 
Independently owned and operated 

iiiiiiiiimiiimiiiiiiiimiiiiiiimiimiiiniii 
M. A. Š I M K U S 
DfCOME TAX SERVICX 

NOTABY PUBLIC 
4256 So. Maplewood, toL 364-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINŲ iftkvUtim&i. pileoml 
PILIETYBĖS PRAŠYMAI Ir 

kitokia blankai 
iiitiiiiiiiiiiinmiiiiiuiiiimiiiiiiiuHiiiiHH 
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Lietuvos atsiminimai 

Radijo Valanda jau St metu* tar> 
nauja N e * Jersajr, N»w York Ir Cotk-
n*cticut liaturiams ! 
K u toatadien} nuo * iki l vai. po
piet U WEVD Stotie* Knr York* 
1S30 ktl., AM ir nuo T Iki i T»1 
rak. S7.9 m«c- FM. 

Direkt , DR. JOKŪBAS S T U K A S 
234 S u M t Drlve 

W*tobong, N . J. 070M 
TEL. - 7SMCM (311) 

*!IHrll!H1lliillliiilililllllllimillllllHIIIIH 

Ap«iaiok» skelbtis disn. DRAUGE, 
ass jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skalbimu 
KM yra 

iiiiiiiuiiiiiiifiiiiiimiiiiniiiinniiiiriiiiiii 
4 botai. Mūrinis. Lemonte. 
1-jų butų mūrini!. Gerai užlaiky

tai. Marąuette Parko rajone. 
Reeotranas tu namu ir visais jren-

SIMAITIS REALTY 
Insuranee — Income Tax 

Notary Public 

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

iHimmmiiimiiimiiimiimiiuiimiiimi 

iHiiiiiiiiiiiiiimiiiuiimiiimiimiiiimiiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiHiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S T V 
tm W. 0tfa St., taL 77I-148C 

iimiiiiiiinmiiiiiiiuiiiiiiiimiiuiimiiiiu 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

į Vizitinių kortelių naudojimas yra 
{ražus paprotys . Bianieriai j a s pla
čiai naudoja. Bet tinka ir v i sų luo
mų ats tovams turėti gras ias visi-
tinei korteles. 

Kreipkitės i "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų pasaraavi-
mu. 

HELP WAJSTED — VYRAI 
m i IMI II • • • s — • « — ^ — i a— i s— • i • ! — « S B X S i 

E X P E R I E N C E D M A C B I N E 
ASSEMBLER 

Needed immediately. Mušt speak 
Engl ish. Apply — 

MALBACH ENGINEEREVG 
6139 W. Ogden, Cicero. 652-8990 

SCREW MACBINE SET-UP 
OPERATORS 

Experienced. Davenuort, Brown & 
Sharpe. Full time. Overtime avail-
able. Many company benefits. 

TeL — 237-0034 

VYRAI tB MOTERYS 

CUSTOMER SERVICE 

We train for position wi th public 
contact. Mušt speak good English 
and Polish, and type 20 w.p.m. 

CALL MR. SKI — 489-2300 
Squal Opportuaity Employar M./F. 

H E L P W A N T E D — M A L Ė U F E M A L E 

Jr 

8829 S. Kedzie Av. — 778-2233 
Stasys Barzduicas «««mnniiiiiiiiiimumuuiuuuiimiiiu t 

M A C H I N I S T S 
W« have IMMEDIATE 0PENINGS for: 

V TOOL & DIE MAKERS (Joumeymen — Days) 
V HYP0 TOOL &RIHDERS (Days) 
V TURRET UTHE (loumeymen - ITights) 
V HARDINGE BENCH UTHE SET-UP & 0PERATE 

(Journeymen - Nights) 
TOP WAGES . . . UNION B E N E F I T S . . . OVERTIME 

Company paid medieal plan Inctuding eye and dental care. 
APPLY M P E R S O N OR CALL — 6 7 1 - 3 0 0 0 

BINKS MANUFACTURING COMPARY 
9201 W. Belmont Avenue Franldm Park, IL 

An £quai Opportunity Employer M/P 

J 



ĮSIVERŽIMAS - LIETUVIAMS NE NAUJIENA I 
Amerikiečiams primine apie Lietuvą Palm Beach 

dienraštis Vasario 16 d. proga 
BR. AUŠROTAS 

Pietinės Floridos lietuviai, susi- j County proklamacijos paskelbi-
proga ten dalyvavęs "The būrę į tris stiprias LB apylinkes ir.o 

ir keletą klubų, vis dažniau ir ak 
tyviau pasireiškia, garsindami 
Lietuvos vardą amerikiečių žinių 
tarnybų pranešimuose. 

Viso laisvojo pasaulio lietuviai, 
išsisklaidę plačioje žemėje ir į 
Floridą atsikėlę ilgesniam poil
siui mūsų tautiečiai, kasmet mi
ni dvi sukaktis: Vasario 16 d. ir 
Baisųjį birželį. Pirmoji yra 
džiaugsmo diena, o antroji — 
Lietuvos tragedijos paminėjimas. 
Šie du minėjimai visiems lietu
viams, kur jie begyventų, sudaro 
puikias progas priminti tų kraštų 
šeimininkams Lietuvos okupaciją. 

Suglaustos gretos 
Aktyvieji lietuviai, vadovau-

Evening Times" dienraščio bend
radarbis Chauncy Mabe kreipėsi 
į apyl. p-ką Z. Strazdą, prašyda
mas suteikti interview apie Lietu
vą. 

Įvykusio draugiško pasikalbėji
mo metu, kuriame, be Z. Strazdo, 
dalyvavo ir Vincas Ignaitis, Vasa
rio 16 d. prelegentas iš Toronto, 
minėtam žurnalistui buvo suteik
ta daug įdomios ir vertingos me
džiagos apie Lietuvos praeitį ir 
dabartinę sovietinę okupaciją. 

Mūsų visos apylinkės lietuvių 
maloniam nustebimui pasikalbė
jimas tarp minėtų bendruomeni-
nįnkų ir dienraščio 'bendradarbio 
tilpo Vasario 15 d. "The Evening 
Times" laidoje. Tai ilgokas, ob
jektyvus straipsnis, supažindinąs 
amerikiečius su mūsų istorija bei 
dabartine kova už laisvės atgavi
mą. 

Svarbi parama 
Šas mintis čia nariu paskleis

ti todėl, kad maža yra to, kad 
mes vieni susirenkame į sales 

Romas Sakadolskis (kairėje) užnašo pasikalbėjimą per Amerikos 
Balsą į Lietuvą s u JAV LB pirm. inž. Vyt . Kutkumi. 

Nuotr. i. t rbono 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Sunny Hills, Fla. 

LIETUVTLJ SEIMU ŠEIMOJE 

įami Valerijono Balčiūno, prisi
mindami, kad "vienas vyras ne 
talka — vienas žodis ne šneka", 
jau 1975 m. gausiame būryje mi
nėjo Vasario il6 d. A. ir V. Mo 
šinskų erdviuose namuose. Po mi
nėjimo įvykusiame steigiamaja
me LB apylinkės susirinkime bu
vo įsteigta LB Floridos Auksinio 
Kranto apylinkė. Ir su šiuo aktu 
buvo sudarytas plataus bendruo
meniško veikimo pagrindas. Po 
pusmečio tai apylinkei priklausę 
Palm Beach County lietuviai at
siskyrė nuo Auksinio kranto, į-
steigdami Palm Beach (County) 
LB apylinkę. 

Naujoji LB apylinkė, vadovau
jama energingo Jono Jakubaus
ko, švęsdama 1978 m. Vasario 16 
d. Lake Worth kaimyniniame 
mieste, į šį minėjimą sutraukė li
gi tada dar niekada nematytą 
tautiečių skaičių. Tautiniais dra
bužiais pasipuošusios moterys bu
vo išgarsintos vietinėje spaudoje. 
Taip pat ir viena radijo stotis pri- į s i u f atvykusių, didžiuosius dar-

amerikiečiams klausyto 

kas ir kun. Juozas Pragulbickas. 
Aplankiau Eleną ir Matą Milu
kus. YpaČ rūpėjo aplankyti Mi-

lukienę, kuri taip ilgai ir sunkiai 
sirgo. Milukai patenkinti savo 
buvojimu Floridoje. Aplankėme 
Sofiją ir Henriką JCačinskus, nors 
jis sirguliuoja. Jau įsikūrė ir V. 
Mamaičiai. Vincas Mamaitis tuoj 
visus įtraukia į dainą. Labai gra
žiai įsikūrę Atsimainymo parapi
jos Maspeth parapiečiai Julija ir 
Balys Čapukai ir Valė ir Henri
kas Zitikai. Ilgiau pabuvojome 
pas kun. Antaną Račkauską, ku
ris turi vieną gražiausių sklypų 
ir gražų namą. Cia jam nesant 
atostogauja jo pažįstamieji it 
draugai. Matėme ir Aleksandra
vičių namus ir vieną pirmųjų Emi
lijos Putvytės namą. Rodė ir kitus 
jau esamus ar dar statomus na
mus. Kun. L. Budreckas taip pat 
įsigijo gražų sklypą. Po- trumpos, 
bet labai mielos viešnagės lietu
vių Sunny Hulls su giliu dėkin
gumu visiems, ypač V.G. Belec
kams, buvom išlydėti į St. Peters-
burgą baigai atostogų. 

Kun. Stasys Raila 

DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. balandžio mėn. 14 d. 

— Geriausias žmogus dažnai. — Grožis be dorybės — pa
ėsti nulietas ii klaidų. našus \ gėlę be kvapo. 

Šekspyras Pranrūsu patarlė 

Kovo 12 atskridome į patį šiau
rinį Floridos pakraštį. Panama 
City laukė Vytautas Beleckas, 
kuris jau buvo atvykęs su žmo
na ir dukrele parsigabenti dvie
jų keleivių —kun. L Budrecko 
h manęs į šią naujai įsikurian-
čių lietuvių vietovę. Buvome ve-

"paverkiame, kad tėvynė okupuo- j žami 30 mylių į Sunny Hills. Vy
ta", dar surenkame kelis centus tautas Beleckas įdomiai aiškino 
"jos išvadavimui", na, tai ir vis- apylinkės grožį, Panama City ir 
kas. O mūsų visų laisvėje gyve- kurorto įžymybes. Sunny Hills 
nančių pareiga vienokiu ar kito- šviesoje skendėjo didžiulė užra
ki u būdu kovoti už jos išlaisvini- §o lenta. Mūsų globėjas Vytautas 
mą. Manau, kad kiekvienas tau-1 atskubėjo pas Milukus, kur mudu 
tietis privalėtų atiduoti ne tik cen pusryčiavome. Aplankėme sun-
tus, bet ir dalį savo laiko už šiosf įįaį sergančią Onos Zubavičienės 
kovos sėkmingą užbaigimą. Ar Į motiną nedidelėje ligoninėje. Vė-
mes visi, neskriausdami savo šei- • Hau lankėme beveik visus įsikū-
mų ir asmeniško gyvenimo, vi- į rūsius lietuvius, daugiausia iš 
suomet tai atliekame? Verta susi-! New Yorko ir New Jersey. 
mąstyti. 

Ten, kur susibūrė gausūs tau-
Vytautas Beleckas pasakojo, 

kad jau apie 500 lietuvių yra įsi

m i n ė 
jams, kad šio krašto lietuviai su 
okupfe&fa tėvyne švenčia 58-fą 
Lietuvos atsfeigimo s'ukaktf. 

Bendruomenininkus taip pat 
nudžiugino tada buvusio gub. 
Reuben O'D. Askew paskelbtas 
atsišaukimas Floridai, 'kad "Va
sario 16 d. skelbiama Floridoje 
Lietuvos Nepriklausomybės die
na". Storoki ledai į amerikiečių 
visuomenę buvo pralaužti. 

Pasiekiama TV tarnyba 
LB Palm Beach (County) apy

linkė, darbuodamasi kultūrinės ir 
finansinės veiklos baruose, išvarė 
gilią vagą anksčiau neišdirbtose 
žemėse. Eilinių metinių parengi
mų, c ypač Vasario 16 d. minė
jimų metu buvo sutelkta žymios 
pinigų sumos, kuriomis aktyviai 
paremta LB krašto valdyba, lie
tuviškoji spauda bei LF. 

Ligi 1979 m. per pastaruo
sius 'ketverius metus Vasario 16 d. 
proga mūsų LB apylinkės v-bą 
priimdavo apskrities vadovybė ir 
paskelbdavo Vasario 16 d. atsi
šaukimą: ši diena mūsų apskrity
je būdavo skelbiama "Lietuvos 
Nepriklausomybės diena". Susi
tikimuose su apskrities v-ba daly
vaudavo ir fotografai, jų nuotrau
kos puošdavo vietinės spaudos 
puslapius. 

Tačiau šiais, 1980 m., apskrities 
v-bos proklamacijos paskelbimas, 
vadovaujant nepavargstančiam 
apylinkės p-kui Z. Strazdui ir vi
sada šiems darbams talkininkau
jančiai valdybai, buvo taip pat 
filmuojamas ABC TV 12 kanalo 
bendradarbių. Sis įvykis buvo vi
suomenei parodytas to kanalo 
vakarinių žinių tarnyboje. TV 
korespondentai pažadėjo nufil
muoti ir Vasario 16 d. minėjimą, 
įvykusį II. 10, puošnioje Holiday 
Inn viečbučio pobūvių salėje. 

Ir tikrai pažadas buvo įvykdy
tas. Minėjimas buvo filmuojamas 
atkreipiant dėmesį į mūsų mote
rų tautinius drabužius. Tos die
nos vietinių vakarinių žinių tar
nyboje Vasario '16 d. minėjimas 
buvo rodomos vietinei visuome

nei. Jai priminta Lietuvos praeitis 
ir okupacija. 

bus atlikusių pensininku. Tačiau 
ir mes, nors ir "atsargoje", sten
giamės atlikti savo pareigą tėvy
nei. Tai mums padeda mūsų su
sibūrimas į darbingas LB apylin
kes, kurioms vadovauja pasišven
tusios valdybos. 

OLANDO ŪGIS 
Olandijos karinė vadoyvbė ofi

cialiai informuoja, kad vidutinis 
olando ūgis 2200 metais turėtų 
būti 2 metrai 10 centimetrų. Tai 
apskaičiuota iš naujoku ūgio. 
1865 m. jis vidutiniškai buvo 
176 cm. 1921 m.— 183cm, 1952 
m.— il88cm, 1971 m. —189 cm. 

jm # 

tiečių būriai, šis darbas, skverbtis j gįję sklypus. Čia bus įvairu ir ma 
į plačiąją JAV žinių tarnybą, yra j l0nu netdiimoje ateityje 
: p n ^ i a u i'-T^omas, negu po:!- ^ . ^ ^ ^ ^ r e i k m e n Ų ! 

galima už kelių mylių esančiame 
miestelyje, į kurį nemokamai nu
veža ir parveža specialus auto
busas. Turį savo automobilius, 
važiuoja 30 mylių į Panama Ci
ty miestą. Maža lietuvių bend
ruomenė jau susidarė savo lietu
višką veiklą. Jau gražiai buvo 
paminėta Lietuvos Nepriklauso-
somybės šventės sukaktis. Didė
jant gyventojų skaičiui ir lietu
viška veikla bus dar gyvesnė. 

Nedidelis lietuvių skaičius čia 
įsikūręs, bet jie visi sudaro lietu
vių šeimų šeimą. Šios lietuvių šei
mų šeimos pirmtakai yra Vytau
tas ir Genovaitė Beleckai ir jų 
šeima. Jie čia pramynė pirmuo
sius takus, pergyveno įsikūrimo 
sunkumus, o svarbiausia, jie bu
vo ir yra visų sekančiųjų gyven-
ojų nuoširdūs prietėliai ir glo
bėjai. 

Šia proga Beleckų iniciatyva 
buvo surengta keturiems kuni
gams lyg ir klebonija šioje vieto
je, kur buvo jų susitikimui sureng
tas šaunus pobūvis. 

Over 500,000 
homeless, siek 
ref ugees f rom 
AFGHANISTAN 
Send your help 

THROUGH 

C1 A U17AFGHAN 
J1\M\MJ REFUGEE FUND 

208 S. LaSalle Street 
Chicago, IL 60604 

Pradedant pobūvį visus pasvei
kino Vytautas Beleckas, palinkė
damas svečiams nuotaikos ir pa
kviesdamas kun. Antaną Rač
kauską sukalbėti maldą. Jis pa
laimino valgius ir visus susirin
kusius, padėkojo šeimininkams ir 
visiems pobūvio rengėjams už 
taip draugišką keturių kunigų 
pavaišinimą. 

Anksčiau Vytautas mudu nu
vežė pas Zubavičius, kur jau sve
čiavosi kun. Antanas Račkaus-

Bsamus straipsnis 
Vasario 8 d. Palm Beach 

Tėveliui mirus, 

ALBINUI KURKULIUI 
ir visai šeimai reiškiame užuojautą. 

Viktorija Dirgelaite 
Gina Endrukaitis 
Gražina Kasparattiene 
SauHus Kuprys, Tomas Petkus 
Rima Skorubskaite-Tamošiūnianė 
John Utz, S. Povilas žumbakis 

A D 
1980 m. kovo 6 d. po sunkios ligos mirė mūsų mylimas vyras, 

tėvas, senelis, vos sulaukęs 64 m. amžiaus. 

A. f A. JONAS JANUŠAUSKAS 
Širdingą padėką reiškiame giminėms, draugams, pažįstamiems 

už dalyvavimą šermenysa, pamaldose ir palydėjimą j, kapus. 
Nuoširdžiai dėkojame kleb. prel. J. Kučingiui už rūpestingą 

lankymą ligos metu, kun. dr. V. Bartuskai už sukalbėjimą rožinio, 
kun. dr. A. Olšauskui ir prel. P. Celiešiui už atlaikytas gedulingas 
šv. Mišias ir palydėjusiems j kapus. Rožinio ir šv. Mišių metu gie
dojusiems choristams, komp. B. Budriūnui bei solistams; J. Ce-
kanauskienei, A. Polikaičiui ir O. Deveikienei. 

Ypatinga padėka J. Daumanto kuopos šauliams-ėms, jų pirm. 
K. Karužai už taip įspūdingai pravestą organizuotą atsisveikinimą 
su velioniu. Prie karsto stovėjusiai garbės sargybai ir karsto nešė
jams. Už tartus jautrius atsisveikinimo žodžius kapuose, teisn. S. 
Paltui, pirm. K. Karužai ir J. Naujokui. 

Gili padėka visiems draugams, pažįstamiems, giminėms Lietu
voje, Australijoje ir kituose steituose, užprašiusiems šv. Mišias, už 
gėles, už užuojautos korteles, už laiškus, paminėjusiems velionį 
straipsniais spaudoje, aukojusiems Liet. Tautos Fondui velionį įam
žinti ir už gausų dalyvavimą laidotuvėse. 

Visiems reiškiame nuoširdžiausią padėką. Su Jumis visais 
mūsų skausmas buvo lengvesnis. 

Nuliūdę: žmona Irena, dukra Ina, žentas Albinas 
ir anūkėliai Vaidukas h- Vilytė bei gimines 

Los Angeles, California 

A. f A. 
REGINAI INGELEVIČIENEI mirus, 
vyrą VLADĄ, dukteris REGINĄ KUD2MIENĘ ir MA
RĄ VYGANTIENE, žentą VYTAUTĄ VYGANTĄ, 
anūkes MONIKĄ ir KRISTINĄ, anūkus LINĄ ir DARIŲ 
nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi — 

Jeronimas ir Emilija Landsbergiai, 
Algirdas, Joan, Paulius ir Albertas Landsbergiai 
Mamertas, Gražina ir Ligija Erčiai. 
Algimantas, Teresė, Landsbergiai ir šeima. 

Mylimai mamytei 

A. f A. ELENAI KARAJTIENEI 
amžinon tėvynėn išėjus, giliai liūdinčius: sūnų ALGIR
DĄ, marčią VIKTORIJĄ, vaikaičius GINTARĄ ir AUŠ
RINĘ su šeimomis bei kitus gimines ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime. 

Juzefą ir Viktoras Simaičiai 

Brangia i Motinai 

A. f A. URŠULEI PETRAUSKIENEI 
LIETUVOJE MIRUS, 

sūnų PETRĄ PETRAUSKĄ ir jo SEIMĄ skausmo 
valandoje užjaučiame ir kartu liūdime. 

Felicija b? Norbertas 

A. f A. BRONIUI KATILIUI mirus, 
broliui KAZIUI ir žmonai VALENTINAI reiškia
me nuoširdžią užuojautą. 

LV. Puodžiūnai 
Ona Junkerienė 
J, Poderienė 

<f 
Giedros Nasvytytei-Gudauskienes 
KOMPOZICIJOS 

NORĖČIAU SKRISTI — Naujos dainos mafinma ir jau
niems. Kaina $2.00 

4 DAINOS — Sopranai sa piano akompani
mentą. Kaina $3.00 

VIEŠPATIES 
PASAULIS 
METŲ LAIKAI 

— 2smam balsai. Kaina 1.00 
— Populiarių dainų ciklas. 

Kaina $2.00 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Str., 

Chicago, 111. 60628. Blinojaus gyventojai prideda 5% taksų. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas — YArds 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 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

T e l . 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

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

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

11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, 111. Tel. 974-4410 

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

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

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

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 50th Ave.. CICKRO. ILL Tel- O I vmpic i- lOOi 



X Akt. Jonas Retežius, mū
sų mėgiamiausias aktorius, vi
sad pateikiąs mūsų visuomenei 
giliai išieškotus personažus, 
Carminos Buranos spektakliuo
se atliks labai įdomų prekijo 
vaidmenį — partiją, kurią visad 
atlieka geriausieji pasaulio ar
tistai. 

X "Chronicle of the Oatholie 
Church in Lithuania", 37 nr., 
anglų kalba jau išspausdintas ir 
siuntinėjamas leidykloms, biblio' 
tekoms ir amerikiečių informa
cijos centrams. Kronika išvers 
ta Vitos Matusaitytės, redaguo 
jama kun. Kazimiero Pugevi-
čiaus. 

X Cicero Šv. Antano parapi
jos mokyklos 1955 m. baigusių
jų laida planuoja susitikimą. 

x "Pirmieji žingsniai", Kr. 
Donelaičio mokyklos laikraštė
lis, einąs keturis kar tus per me
tus, išėjo iš spaudos. Spaudai 
paruošia mok. D. Bindokienė. 

DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. balandžio mėn. 14 3. 

X Vytas iKasniūnas m , 10 
metų amžiaus, slidinėjimo lenk
tynėse Colorado kalnuose laimė-
jo antrą vietą ir sidabro medalį. 
Jo sesuo Nina, 8 metų, ta ip pat 
pasižymėjo slidinėjimo sporte. 

X Bi ta Markelytė - Dagienė, 
mėgiama liaudies dainų daini
ninkė atliks meninę programa. 
Beverly Shore Balfo skyriaus ir 
Lietuvos dukterų draugijos se
niūnijos rengiamoj pasario šven 
tė j — pietuose, kurie įvyks ži
nomame Stankūnų restorane. 

x Balzeko l ie tuviu kultūros 
muziejaus biuletenio anglų kal
ba išėjo kovo-balandžio numeris. 
Jame y ra nuotraukų ir žinių iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo. 

X Teofilė ir Zigmas Mišaus-
kai auksinį vedybų jubiliejų mi
ni gegužės 10 d. V. Jonyno sa
lėse, Chesterton, Ind. Sukaktu
vių minėjimą ruošia sūnus Rai
mundas su marčia Sofija. 

X Vincė PliopBenė, čikagiš-
kė, atnaujino prenumeratą sau 
ir dar vienam asmeniui, o taip 
pa t atsiuntė auką mūsų spau
dos darbams paremti. Ačiū. 

X Stasys Jurkūnas, čikagiš-
kis —parėmė mūsų spaudos 
darbus 10 dolerių auka. Dėkoja
me. 

x Stasė Kowbell, Harrow, 
Ont., Kanadoje, prie prenume
ratos mokesčio pridėjo 10 dole-Laikraštėlio viršelius piešė Da-, 

Ha Polikaitytė. Numeryje apstu į r i V ^ ^ ^ L f ™ ! f * 
mokinių piešinėlių, rašinėlių ir 
nuotraukų. 

Dalis svečių Vokietijos centriniame Vasario 16 d. minėjime. Pirmoj eilėj iš kairės: LB pirm. Andrius 
Šmitas, miesto architektas Beck, Baden-Wuerttembergo vidaus reikalų ministerio atstovas Haun, Va
sario 16 gimnazijos Kuratorijos pirm. kun. A. Bernatonis ir kiti. 

Nuotr. J. Sabo 

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

— The Gongressional Club 
kvietimu O. Bačkienė kovo 27 d. 
dalyvavo pietuose, kuriuos su 
ruošė senatorių i r kongresmanų 
žmonos. Tas renginys buvo ski 
riamas diplomatų Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse žmonoms 
jas pagerbti ir parodyti ameri 
kiečių šiltus jausmus jų atžvil 

vimą. Gegužės 4 d. rengia moti
nos dienos minėjimą. Programo 
j e : 2 v. p . p. St. Pau l of the 
Cross bažnyčioje pamaldos. Šv. 
Mišios b u s atnašaujamos už gy
vas ir mirusias motinas. Tuojau 
po pamaldų minėjimas bus tęsia 
mas J u n o Beach metodistų baž 
nyčios patalpose. Minėjime bus 
paskaita ir meninė dalis. Minė
jimas baigsis pietumis. Infor-

giu. O. Bačkienei kiek ilgiau te m u o t i s p ^ p i r m Mhinii p ^ p a 

X lietuvių Tautodailės insti
tu to Chiragos skyrius, kuriam 
vadovauja Aldona Veselkienė, 
balandžio —18 d., penktadienį, 
7:30 vai. vak. Jaunimo centro 
kavinėje rengia Tamošaičių " I i 
thuanian National Costumes" 
knygos pristatymą. Kalbės kny 
gos autoriai A. ir A. Tamošai
čiai ir Elena Bradūnaitė. Bus 
rodomi filmai ir skaidrės. Visi 
kviečiami susipažinti su šia re 
t a ir įdomia knyga. 

ko šnektelti su Anunzio, kurios 
vyras Frank Anunzio šiais me 
tais organizavo Vasario 16 mi 
nėjimą Atstovų rūmuose ir la 
bai gražiai kalbėjo apie Lietuvą. 

— Lietuvos atstovas dr. S. 
A. Bačkis 1980 .4. 3 d. dalyva 
vo ambasadoriaus Abelardo L. 

X Donatas Šatas, Warwick, 
R. I, atsiųsdamas prenumeratą, 
jos mokestį palydėjo 10 dolerių Valdez, protokolo šefo, priėmi 
auka. Labai ačiū. Į m e B l a i r H o u s e surengtame E u 

\ ropos valstybių diplomatinių mi-
x Aukų po 5 dolerius atsiun- į ^^ šefams. p 0 t o Balto jos vais

t ė : Birutė Lesevičiūtė, Tadas | t y D i ų diplomatiniai atstovai dr. Bauža, Alb. Girdauskas. Dėko
jame. 

x Teresė ir Povilas Urbonai, 
kurie pačiame Marąuette Parko 
centre tu r i savo daugelio mėgs
tamą šaltiniu pavadintą jvai-

S. A. Bačkis, dr. A. Dinbergs ir 
Ernst Jaakson turėjo pasitari 
mą —jų veiklos einamaisiais rei 
kalais. 

— Lietuvos Dukterų draugi
jos Juno Beach, Fku, i r apylin-

x Bronius Petrauskas iš Bo-
ca Raton, Floridoje, nuoširdžiai ] reiškia gilią padėką 
įsijungė į "Draugo" knygų pla
tintojų eiles. Neseniai jis išpla
tino knygų už didesnę sumą ir 
gražiai atsiskaitė. Leidykla yra 
patenkinta jo patarnavimu, o 
apylinkės lietuviai džiaugiasi; 
galėdami nesunkiai gauti nau
jausių leidinių. 

x Ramūnas Kondratas gra
žiai įsijungė į lietuviškos kny
gos platintojų eiles. Jis plati r a 
Washingtono lietuvių tarpe, ku 
rie džiaugiasi jo patarnavimu: 
Pardavęs knygų už 241 dolerį, 
gražiai atsiskaitė su "Draugo" 
administracija. Maloniai dėko
jame ir linkime sėkmės lietuviš
ko knygnešio pareigose. 

riaušių gėrimų parduotuvę, bū- \ kės skyrius, įsikūręs prieš porą 
darni nuolatiniais Operos mece-; metų, sėkmingai auga ir dar-
natais, šio sezono naujiems pa- i buojasi. Narės pačios savo dar-
s ta tymams padėti, įteikė 350.00, bu stengiasi uždirbti lėšų. Au-
dol. auką. Lietuvių Opera jiems j kų nerenka. Surado originalų 

(pr.) | būdą — vartotų daiktų išparda 

x Halina Zftldenė, Vincenti-
na Jurkūnienė, Ona Pulkaunin-
kienė, Antanina Dagienė, Jonas 
Kavaliūnas ir k. sudaro komite 
tą, kuris ruošia Beverly Shores 
Balfo ir Lietuvos dukterų drau
gijos skyrių pavasario šventę — 
pietus. Plačiai apylinkės lietu-
viai remia šias šalpos organiza
cijas ir jau daug pakvietimų iš
platinta. Laukiama svečių iš Chi 
cagos. 

X Sol. Praurimės Ragienės 
plokštelės "Yra šalis" sutiktu
vės įvyks gegužės 10 d.. Lietu
vių tautiniuose namuose 7 vai. 
vak. Dėl rezervacijų kreiptis 
pas p. K. Leonaitienę ML 778-
0333 arba pas p, V. Mažeikienę 
438-7041. (pr.) 

Elena B'iandytė ir jos sesuo Ona Jameikienė atlieka religinės muzikos koncerte 
programa Detroite. Dievo Apvaizdos parap. salėje. Nuotr. J. Urbono 

CHICAGOS ŽINIOS 
UfcŠOS MOKSLUI 

St. Xavier kolegija, 3700 W. 
103 St., Chicagos pietuose, nau 
jiems mokslo metams, kurie pra 
sidės rugsėjo mėn., turi stipen
dijų gerai besimokantiems stu 
dentams. Prašymus reikia pa
duoti prieš balandžio 22 d. 

DALINS MEDELIUS 

Chicagos parkų distriktas, 
minint medelių sodinimo dieną, 
balandžio 25 d. 12:15 vai. Grant 
Parke, prie 337 E. Randolph, 
išdalins 1500 —medelių. 

X Olceroje — 49 Ave. ir 14 
S t apyl. parduodamas 2-jų bu
tų mūr. namas. 6 kamb. ir 7 
kamb. Uždari porčiai. Pilnas 
rūsys. Atskiri šildymai karštu 
vandeniu. 2 maš. garažas. Arti 
bažn., krautuvių ir autobuso. 
Skambint nuo 5 iki 9 v. v. tel. j patarimai Chicagos 
656-6889. (sk.) h 85 N. VVabash Ave 

MOKSLAPINIGIAI 
Studentams, norintiems gauti 

lėšų mokslui eiti, bus balandžio 
23 d. nuo 7 iki 9 v. v. duodami 

kolegijoje. 

x Lietuviu Enciktopedijos lei
dėjas J. Kapočius šiuo metu lan
kosi Chicagoj. Kas norėtų už
sisakyti leidyklos leidinių, pra
šom skambinti šiuo telefonu: 
858^837. (sk.) 

atstovas 
kis. 

KRISTAUS GYVENIMAS 
šv. 2emės vietovėse susuktas 

Kris taus gyvenimo filmas "Jė 
zus" yra įspūdingas, sukurtas 
pagal šv. Luko evangeliją. Daug 
t ikrov^kų vaizdu. 

MIRĖ APDEGUSI 

Depant Eubanks šeimos bu 
bute Elgine, apdegė 18 mėn. mer 
gaitė ir mirė nugabenta į Lojo 
los ligoninę. Gaisras kilojo s 4 
metų broliukui žaidžiant su žieb 
tuvėliu. 

MĖNESINIAI BILIETAI 

Chicagos regionalinio susisie 
kimo valdyba iš Miestų susisie 
kimo valdybos gavo 700.000 dci. 
paramos, kuri įgalins atspaus 
dinti mėnesinius bilietus, ir jie 
liepos mėn. jau bus pardavinė 
jami gyventojams važinėti po 
miestą ir priemiesčius. 

PREMIJOS UŽ DAILĖS 
DARBUS 

Lietuvių dailininkų parodai, ku 
ri bus atidaryta gegužės 16 d. 
Čiurlionio galerijoje, Inc., pa
kviesta tokios sudėties Jury ko 
misija: dail. Anthony Cooper 
(Skupas), dail. Juozas Mieliulis 
ir dail. Janis —Stroda. Galerijos > dalius. 

vičienę (305) 626-0128. 

— Balandžio 15 d. Lietuvos 
atstovas dr. S. A. Bačkis su 
žmona dalyvaus Somalijos am
basadoriaus Addou išleistuvėse. 
Ambasadorius dr. Abdulabi Ah 
med Addou yra paskir tas Soma 
lijos finansų ministeriu. 

— Pianisto Andriaus Kupre
vičiaus koncertas Kultūros židi
ny. Brooklyne, N . Y., bus balan 
džio 26 d. Koncertą rengia spe> 
cialus komitetas, kurį sudaro: 
dr. Jonas P . Lenktaitis, Renata 
Alinskienė, Aldona Kepaląitė ir 
dr. Marija Žukauskienė. 

— Ignui Malėnui. gyvenan-
nančiam Clevelando apylinkėje, 
vasario 14 d. sukako 80 metų. 
Šis garbingas sukaktuvininkas 
savo ilgo gyvenimo kely y r a pa
likes stiprių pėdsakų lietuviško 
jo švietimo, kul tūros ir visuome 
ninio darbo baruose. Mokytojas, 
gimnazijų direktorius, univer
siteto lektorius, vadovėlių au
torius, spaudos darbuotojas, pa 
skaitininkas, Švietimo ministe
rijos depar tamentų direktorius, 
tremty Vokietijoje i r čia Ameri
koje tęsęs pedagoginį darbą, 
kiek sąlygos leido. Aktyvus l i e 
tuvių fronto bičiulis, pasirašęs 
1936 m. vasario 23 d. "Į orga
niškos valstybės kūrybą" dekla 
raciją. Kaip pamename, ši pilnu 
tinės demokratijos aktą, siekusį 
išjudinti lietuviškąją visuomenę 
iš politinio sustingimo, kurį su
kūrė 10 metų užsitęsęs autori
tetinis režimas, pas i rašė : J . Am 
brazevičius, dr . P . Dielininkai-
tis, dr. J. Grinius, J . Grušas, dr. 
Z. Ivinskis, J. Keliuotis, dr. A. 
Maceina, I. Malinauskas, Pr. 
Mantvydas, prof. K Pakštas , 
dr. C. Pakuckas, dr. J. Pankaus-
kas, dr. A. Salys, dr . Ig. Skrups 
kelis, A. Vaičiulaitis, B. Vitkus. 
Sukaktuvininkas gyvena gyvena 
382 Royal Oak Blvd., Richmond 
Hts., Ohio 44143. 

Į piučio 9-16 d. Innsbrucke, Tiro
ly (Austrijoje), Haus der Be-
gegnung, Tschurtschenthaler-
str. 2. Pragyvenimas dienai 
Haus der Begegnung patalpose 
— 30 DM arba 210 austrų šilin
gų. Beveik visi kambariai dviem 
asmenim. Pietus (9 DM = 60 
šil.) i r vakarienę (6 DM = 40 
(šil) galės visi valgyti Haus 
der Begegnung valgykloje. Re
gistruotis pas Ireną Joerg, A-
6473 Wenns, TiroL 

VOKIETIJOJE 
— Stut tgar te Lietuvos nepri

klausomybės atstatymo 62-sios 
metinės paminėtos kovo 2 d. la 
bai plačia ir šaunia programa. 
Bad Canstatte, Kolpingo namų 
koplyčioje, šv. Mišias aukojo 
kun. K Senkus, pamokslą pa
sakė ir maldas už Lietuvą kal
bėjo kun. Fr. Skėrys. Giedojo 
solistė Gina apkauskienė pakai 
tomis su visa koplyčia. Tų na
mų didž salėje šventę pradėjo 
dr. J . Norkaitis. Sveikino latvių 
Bendruomenės ir Bažnyčios at
stovai, estų atstovas vokiečių 
kalbomis. Meninę dalį atliko so 
listai Gina Čapkauskienė išMont 
realio ir Ričardas Daunoras, bo
sas, iš Stuttgarto, palydint už-
rainiečių kilmės pianistės Ores-
tos Cybriwsky iš New Yorko. 
Su tautiniais šokiais pasirodė 
estų tautinių šokių grupė "Kun-
glarahvas" iš Stuttgarto, latvių 
"Daugava" iš Ludwigsburgo i r 
Vasario 16 gimnazijos iš Romu-

ARGENTINOJ 
— A. a. Juozas Stalioraitis, 

70 metų amžiaus, staigiai mi
rė kovo 22 d. Velionis buvo il
gametis ir labai uolus Susivie
nijimo Lietuvių Argentinoje vei 
kėjas i r pirmininkas. J is buvo 
tėvas šiuo metu lietuviškoje vei
kloje pasižymėjusio ir kelis kar
t u s buvusio Š. Amerikoje Rau-
lo Stalioraičio. Nuliūdime liko 
žmona (Morkūnaitė), sūnus 
Raulas su žmona, Š. Ameri
koje velionio žmonos brolis kun. 
Simonas Morkūnas, gv. Kazi
miero par. klebonas Sk>ux Ci
ty , Iowa. 

— Pijus Gndelevičius, MEC, 
"Laiko" spaustuves vedėjas ir 
laikraščio adnūnistratorius, vie-jyos, 
nuoliško gyvenimo 50-ties metų _ Vokietijos LB tarybos m 
sukakties proga išvyko * Romą, j ^ i ^ ^ 
ku r anksčmu yra ilgai gyjenęs, j ^ ^ 
o is t e n dar vyks i Vokietiją 
specialiam gydymui. 

— Argentinos sostinės ir apy 
linkių lietuviai vasario 17 d. pa
minėjo Lietuvos nepriklausomy 
bes šventę. Minėjimo programa 
prasidėjo iškUmingomis pamal
domis Buenos Aires arkivysku-

bą, kur i taip pasiskirstė pareigo 
mis: pirm. Andrius Šmitas, vi-
cepirm. Eugenija Lucienė, sekr. 
inž. Juozas Sabas, ižd. Arminas 
Lipšys, narys Vincas Bartusevi 
čius i r kandidatas Antanas Ver
šelis. Į kontrolės komisiją iš
rinkta kun. Fr . Skėris, Ričardas 

bus dail. Mikas Šilei 

pijos katedroje. Šv. Mišias auko! Tendzegolskis i r Antanas Verše 
jo Lomas de Zamora vyskupas j uS) ge n j Garbės teismas suda 
Collino, asistuojamas kun. Aug.įjytag į§ pirm. Justino Luko-
Steigvilo. Mišių metu giedojo lie! š j a u S f pavaduotojo Jurgio Bara-
tuvių mergaičių choras "Žibu- j ^ b n a r ė s A l i n o s Grinienės, 
tės", vadovaujamos dr. Simą-į Kandidatė — Marytė Šmitienė, 
nausko. Po pamaldų lietuviai su | Tarybos rinkimų komisiją su 
vėliavomis nužygiavo į P l a z a i d a r ė miuncheniškiai: Richardas 
de Majo, kur yra Argentinos į Hermanas, Vytautas Paškaus-
laisvės paminklas. Čia kalbą p a : ^ Jūra tė Barasaitė, Pet ras 
sakė Argentinos LB pirm. Ju-!cesūnas ir Jurgis Pauliukevi-
lius Mičiūdas. Lietukų jaunimo į jįug. Kandidatai: Ona Beisin-
grupė, pasipuošusi tautiniais į ger)> Eleonora Vanda Karužie-
drabužiais, prie paminklo pade-i nė, Elena Molner, Rudolfas Lan 
jo gyvų gėlių vainiką. Sekmadieidag i r Raimundas Žagarinskas. 
nio vakare šv. Mišios už Lietu- į Tarybos atstovais į Vasario 16 
vą buvo aukojamos lietuvių j gimnazijos kuratoriją išrinkti: 
Aušros Vartų parap. bažnyčioje; ^ n . Alfonsas Bernatonis, inž. 
Avelenedoje. Po Mišių Lietuvių į j o n a s K Valiūnas, Andrius Šmi 
salėje įvyko minėjimas. Sve-jtas ir Mečys Landas. —Kandi-
čiams Lietuvos nepriklausomy- : d a t a s — Justinas Lukošius, 
bes šventės prasmę ispanų kal-

Bus skiriamos dail. M. Šilei-
kio ir dail. T. Petraičio premi 
jos. Primenama, kad norintieji 
parodoje dalyvauti dailininkai 
atsiliepia iki balandžio 20, at
siųsdami savo kūrinių fotogra 
fijas ar skaidres. Chicagos ir 
apylinkės dailininkai vietoj foto
grafijų ar skaidrių gali pristaty 
ti pačius darbus. Galima siūlyti 
iki aštuonių darbų. Parodai a t 
rinkti kūriniai pristatomi ne vė
liau gegužės 10 d. adresu: 4030 
Archer Ave., Chicago, EI. 60632 

PALAIDOTAS OWENS 

Chicagos universiteto Rocke-
fellerio koplyčioje buvo laidotu
vių pamaldose už Jesse Owens, 
86 m., olimpinj-sportininką, ku
ris 1936 m. Berlyno olimpiadoje 
buvo laimėjęs ketur i* aukso me-

ba apibūdino Argentinos Lietu
vių sąjungos pirm. Gracieiė 
Morkūnaitė. Lietuvių kalba il
gesnį žodį t a rė svečias iš JAV 
PLB vicepirm. Vaclovas Kleiza. 
Meninę dalį atliko lietuvių mer
gaičių choras "Žibutės", tauti
nių šokių ansamblis "Inkaras" 
ir solistė Adriana Monika Jo-
cytė. Buvo priimtos rezoliucijos, 
reikalaujančios atstatyti Lietu
vos nepriklausomybę ir išlaisvin 
ti lietuvius sąžinės belaisvius 
bei žmogaus teisių gynėjus. 

AUSTRIJOJ 
— Europos lietuviškųjų stu

dijų savaitė įvyks 1980 m. rug-

— Pmnebergo apylinkės pir
mininkė yra M. Beretntiene. 
Apylinkėje gyvena tik 8 lietu
viai, kurių 5 priklauso L B 

— Bad Zwischenahno apylin
kė tur i 28 narius. Daugiau kaip 
pusė jaunimo nekalba lietuviš
kai 

— Burgstenfurto apylinkei 
priklauso 8 išsisklaidžiusiai gy
veną tautiečiai. Lietuviškai kal
bančio jaunimo nėra. 

— Dortmundo apylinkėje 10 
narių. Dirbama kartu su Mo
terų klubu. 

— Duessefclorfo LB apylin
kėje yra 6 nariai. 

— Frankfurto apylinkės pir-

Jūra KonSūtė, dienraščio 
16 d. minėjime Lietuvos atstovybėje Washingtone. Iš kairės: J 
•dv. E. Raškauskas, Jūra Končiūtė ir dr. V. Bieliauskas iš Cincinnati, Ohlo. 

Nuotr. D. Bieliauskaitė* 

rnininkui R. Silerrui pa rdškas 
norą pasitraukti iš Bendruome
nės, jo pareigas perėmė Ramu
t ė Rožanskaitė. Apylinkei pri
klauso 7 jaunuol ia i 

— Hamburge i r jo apylinkė
se gyvena apie 4O0 lietuvių, bet 
LB priklauso tik 30. Solidaru
mo įnašus moka v i s i Lituanis
tinę mokyklą steigti "neapsi
moka". 

— Kaiserslauterno apylinkės 
ribose gyvena apie 180 tautie
čių, kurių 65 priklauso apylin
k e i Iš 8593 L S lietuvių kuo
pos narių tik 12 y r a įstoję į LB. 
Jautrūs lietuviškiems reikalam. 

— Bocholto apylinkėj apyl. 
ribose gyvena 44 lietuviai ku
rių 24 yra LB nariai , o ta ip pat 
5 jaunuoliai, kurių 2 kalba lie
tuviškai, o 3 t ik supranta . 

— Salzgitter - Lebenstedto 
apy l pirm. A n t Kairys pažymi, 
kad apylinkei priklauso tik 25 
nariai, nors lietuvių gyvena čia 
keli š imta i 

— Mainzo apylinkės pirm. yra 
V. Yilkutaitis. Y r a 34 na r i a i 

— Memmingeno apy L pino. 
— K. Radzevičius. Kolonijoje 
gyvena 193 lietuviai. Lankomi 
ligoniai. Surengta keli minėji
mai. Liet. pamaldos laikomos 
kas sekmadienį. Lituanistinė 
mokykla nu t raukė darbą 1975. 
Nors vaikų y ra , bet t rūks ta 
mokytojos. 

AUSTRALIJOJE 
— Pranas Sakalauskas i r jo 

žmona Marija pagamino 3 valan 
dų filmą, kurio t ema lietuvių 
dainų šventė Sydnėjuje 1978 me 
tais. Nufilmuota ir tuo metu 
Australijoje koncertavus "Gran 
dinėlė". Filmas susideda iš 4 
dalių, kurių kiekviena dalis vaiz 
duoja chorus, taut in ius šokius, 
dainas. Pateikta i r nemaža Lie
tuvos vaizdų P r . Sakalauskas 
ilgesnį laiką vadovavo "Dainos" 
chorui, dabar y r a verslininkas. 
Į šį filmą jis y r a įdėjęs netoli 
10,000 dol. Jo žmona Marija 
yra vokietaitė, gražiai remianti 
savo vyro lietuvio pastangas. 

KANADOJE 
— CBC radi jas kovo 30 d. 

transliavo programą apie po
grindžio tikinčiųjų Bendrijas 
Sov. Sąjungos valdomuose kraš 
tuose. Programon buvo įjungtos 
giesmės, rekorduotos Sov. Są
jungoje ir kituose kraštuose, 
įskaitant Lietuvą, ir atitinkami 
skaitymai. Programą paruošė 
Vera BlackweU, ateivė iš Čeko
slovakijos, radijui pritaikė John 
Reeves, komentatorėmis buvo 
Vera Blackwell i r Valve Andre, 
estų aktorė. 

BRAZILIJOJ 
— Portugalų kalba išleista 

"Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kronika" ir brošiūrėlė "Lituania 
Catolica e mart i r" . 

— "Sua Excelencia... elo d -
dadao" (Jo ekscelencija... pu
siau pilietis). Pa raše Arnoldo 
Feidmanas. Por tugalų kalba. 
Knyga skirta Brazilijoje gyve
nančių įsipilietinusių užsieniečių 
problemoms spręst i . Leidinys 
įdomus lietuviams, ypač, kad ap 
rašomi įvykiai prasideda Kau
ne. Daug duomenų ir faktų apie 
pirmųjų lietuvių emigrantų kū
rimąsi Brazilijoje, apie jų var
gus bei ekonomines bėdas bei 
dabartines problemas ryšium su 
Brazilijos pilietybe. 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

T e i — 776-870t 
Chicago, Elinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 v a i vak. 
aeštad. 9 vai. iki 1 v a i d. 
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Advokatas 

GINTARAS P. K K M A S 
Darbo vai.: nųo 9 v. r . flri 6 V. • . 

| fieitad. nuo 9 v. r. Ori 12 vai. d. 
ir pagal susitarimą. 

Tel. 776-5162 arba 776-5168 
2649 W. 63 Street 

Chicago, m. 60629 
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