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Kratos, tardymai, areštai 
šydamas spręsti Pabaltijos tautų 
pavergimo klausimą. 

1980 m. ibirželio 30 d. į Geno
vaitės Šakalienės butą (Vilniuje, 
Užupio 19 — 33) įsiveržė milici 
jos mjr. Leščenko V. S. ir kaž-

(Tęsinys) 

1980 m. balandžio 15 d. buvo ores, 
tuotas Petras Lukoševičius ir KGB 
nurodymu paguldytas į Naujo
sios Vilnios psichoneurologinę 
ligoninę. 

Petras Lukoševičius g. 1915 | koks civilis. Be prokuroro sankci 
m. Marijampolės apskrityje ir už j j o s nekviesti svečiai žvilgčiojo po 
augęs giliai religingoje 7 vaikų lovomis, į spintas; apžiūrėjo net 
šeimoje. 1944 m. buvo^ nuteistas kaimyno butą. Leščenko pareiškė, 
pagal 58 str. 1 b. dalį 25-rių me- I kad kratos motyvas — dingusio 
tų bausme. Perėjo visą Gulagą i "politinio recidyvisto" Danutės 
— Minsko, Gorkio, Taišeto, Om i yy,^ Vlado Šakalio ieškojimas 
sko ir kt. lagerius. 1956 m. po 11 | Į šakalienės protestą dėl neteisė-
metų kalinimo pagal amnesti-į tŲ veiksmų, majoras atsakė: 
ją paleistas. Grįžęs rašo Gulago 
prisiminimus, bet 1973 m. čekis
tai juos konfiskavo. 1977 m. jo 
bute (Panevėžyje, Tulpių g-
vėje) saugumiečiai daro kratą ir 
paima daug "Aušros", "Dievo 
ir Tėvynės", "LKB Kronikos" 
numerių. Kratai vadovavęs pa-
pulkininkas Urbonas pareiškė: 
"Jeigu nesiliausi, būsi patalpin I kratos metu paimta daug pogrin 
tas į psichiatrinę ligoninę", j dinės literatūros ir rašomoji ma 

1980 m. vasario mėn. į Kauno i š i n e l ė - Dabar Abrutis kalina-
psichiatrinę ligoninę iš Cernia-1 m a s „L,ukl§ku* " į ? " ? \° ™ 
chovskio psichiatrinės ligoninės 

majoras 
"Mes ir toliau taip elgsimės, nes 
tai mūsų pareiga!". 

Vladas Šakalys nėra suimtas, 
bet slapstosi. 

1980 m. gegužės 23 d. Maskvoje 
suimtas V. Abrutis (gyv. Vilnių 
je, Talat Kelpšos g-vėje). 1980 
m. balandžio 9 d. Abručių bute 

kalėjimo pervežtas Voldema 
ras Karaliūnas. Gydytojas Belo-
koptovas jį amžinai "gydo" nuo 
tautinių ir religinių įsitikinimų. 
Dabartinė kankinio būklė labai 
sunki — mieguistas, judesiai su
kaustyti, kalba lėta, tačiau kol 
kas mąsto ir kalba logiškai. 

Voldemaras Karaliūnas 
tus teistas už Lenkijos sienos per': 
ėjimą. 1977 m. patalpintas į <3er, 
niachovskio psichiatrinę ligoni- j 

na i Editai pranešta, kad Abru 
čiui iškelta baudžiamoji byla pa 
gal LTSR BK 199 str. 1 d. Abru 
čiai yra padavę pareiškimus iš
vykti į užsienį. 

1980 m. liepos mėn. saugumie 
čiai pranešė giminėms, kad Anta
no Terlecko ir Juliaus Sasnausko 

, , I byla uždaroma. Terleckui jau 
1 leista susipažinti su bylos medžią 

TRUMPAI ' 
1$ VISUR 

— Sovietų Sąjungos — Afga
nistano pasirašytame komunikate 
žadama toliau "stiprinti ir gi
linti" ryšius ir bendradarbiavi
mą. Afganistanas išreiškia neiš
matuojamą dėkingumą už pagal 
bą". Sovietai sako, kad "afganai 
toliau gali tikėtis sovietų liau
dies solidarumo ir tarptautinės 

I paramos". 
— Italijoje buvęs gynybos mi 

nisteris Arnoldo Forlani sudarė 
kabinetą iš keturių partijų. Ko 

j alicijoje yra krikščionys demokra-
I tai, socialistai, socialdemokratai 

ir respublikonai. 
— Egipto prezidentas Sadatas 

i su aukštais valdžios pareigūnais 
lankė Sinajaus kalną, kur žadėjo 
pastatyti krikščionių, žydų ir 
musulmonų šventyklas. 

— Filipinuose sprogo teroristų 
: padėta bomba tarptautiniame ke 
I lionių agentūrų suvažiavime. 

MUSULMONŲ ŠVENTE 
NESUSTABDĖ KOVU 

Nauji Irano reikalavimai Amerikai 
Bagdadas. — Irano — Irako ka

ras nesustojo ir sekmadienį, ka
da prasidėjo musulmonams svar 
bi šventė "Id— Adha". Ketu 

tams savo dešinės kojos padą, ku 
ris sužalotas buvusio šacho polici 
jos, kuri kasdien jį per padus 
mušdavusi. Policija buvusi orga-

rių dienų šventę mini Abraomo! nizuota ir apmokyta Amerikos 
paklusnumą Dievui, kuris įsakė 
paaukoti savo sūnų, o pamatęs, 

CIA agentūros. Premjeras pabrė
žė, jog prezidentas Carteris žinąs, 

kad Abraomas pasiryžęs įsakymą | jog amerikiečiai yra sveiki ir sau 
vykdyti, pakeitė jį, priimdamas gūs, o jo šeima nieko apie jį ne-
avinėlio auką. Koranas draudžia J žinojusi, kai jis dvejis metus buvo 
šios šventės metu lieti kraują, ta- j šacho kalinamas ir kankinamas. 
čiau kovojančios šalys ignoravo 
musulmonų reikalavimą skelbti 
karo paliaubas. Irano lėktuvai 
daužė šiaurinius Irako miestus. 
Irako artilerija toliau naikina 
Abadaną. Į kovas iš uosto pusės 
įsijungė ir karo laivai, apšaudy
dami gerokai apnaikintą Abada
ną. Musulmonų valstybių atsto 

• Buvo sužeista 18 žmonių, jų tarj vas. Islamo konferencijos gen. 
' pe 7 amerikiečiai. Salėje buvo Fi! sekretorius, tunisietis Habib Cha 
i lipinu prezidentas Marcos ir daug j tti išvyko iš Teherano neįtikinęs, j įlankoje. 

Valstybės departamentas ati
dengė, kad tuo metu, kai žvalgy 
bos lėktuvai, keturi Awasc, buvo 
siunčiami į Saudi Arabiją, rugsė
jo 28 d. Iranas buvo painformuo 
tas per Šveicarijos ambasadą. Se 
kretorius Muskie pabrėžė, jog tie 
lėktuvai skirti tik gynybai, jų pra 
šė Saudi Arabija ir Amerika jų 
neatsiims, kol bus grėsmė naftos 
šaltiniams ir keliams Persijos 

ministenų. 
— Turkijos gyventojų surašy 

jog reikia skelbti karo paliaubas. fc€-fa p r Q g a I n m o r a ( j i j a s 

Irano premjeras Rajai išvyko iš! transliuoja religinius pareiškimus. 

ga-
J. Sasnausko artimiesiems če 

Naujųjų Lenkijos darbininkų unijų "Solidarumo" centro vadas Lech Walesa 
aplankė Krokuvą, kur jis buvo sutiktas 30,000 minios. Savo kalboje Walesa 
(dešinėje) žadėjo užbaigti savo Gdanske pradėtą darbą, nors teismas ir ne
patvirtina naujų unijų. Mes turime 6 milijonus narių ir pradėsime darbą, 
lyg biurokratai mus būtų pripažinę, pasakė Walesa. 

• • 

nę - kalėjimą. Ligos "simpto- j kištai sugrąžino visą religinę li-
mai": vienoje Kauno gamykloje teratūrą, draugų lais 
dėl darbo sąlygų pagerinimo or 
ganizavo streiką, atsisakė sovieti 
nės pilietybės kreipėsi į SNO pra 

I se mažai liečiamas nacionalinis 
klausimas 

(Pabaiga) 

I • «... 

e/lK£/OS 
unijų sunkumai 

Teismas dar nepatvirtino unijų legalumo 

menė apsupo ir užgniaužė afga 
nų kariuomenės brigados sukili 
mą, kuriame dalyvavo apie 3,600 

| kareivių. 
— Kinija gerokai sustiprino sa 

vo karines jėgas Hainan saloje, 
i kur atsiųsta daugiau karo laivų 
: i* aviacijos. 

— Alžiras nutraukė Al Asnam 

m a s . ^ ^ d T u . ^ T - g 3 n S i N w Y o r k o į A 1 Ž i r ą - Spaudos į Teherane vienas ajatola prašė na 45,217,556 žmonių. Apie 45 k o n f e r e n c i j o j e R a j a i p a s k e l b e n a u j A , h k a d į$ - ^ ne_ 
nuos. gyvena miestuose )]m r e i k a I a v i m u s Amerikai, jei j i ! tikėliui Saddam Hassanui ir pa 

7 ~: : <3- J O - n Q r i a t g a u t i { k a k a i s l a i k o m u s d i p 

lomatus. Amerika turinti paspaus 
ti Jordaną, kad jis nepadėtų Ira 
kui, turinti atšaukti savo žvalgy 
bos lėktuvus iš Saudi Arabijos. 
Valstybės sekretorius Muskie, kai 
bedamas ABC televizijos "Issues 
and Answers" programoje, atme
tė Irano reikalavimus išvežti žval 

: gybos lėktuvus, tačiau nurodė, 
miesto, sugriauto žemes drebeji-. ^ I n m u j ] e J c Į u s . ^ . ^ A m e 

rika kalbėtųsi apie ginklų siuntų 
užšaldymo atšaukimą. Amerika 

mo, gyvųjų ieškojimą. Dabar 
I griuvėsius pradės valyti didieji 
! traktoriai. 

— Bolivijos karinė valdžia pa-
ritarimą "Aš! skelbė, jog visi politiniai kaliniai 

bus paleisti per 20 dienų. Pavo 

siųstų jį į degančias pragaro 
liepsnas. Irako presidentas Has-
sanas lankė žuvusių karių šei
mas, gyrė kariuomenės vadus, 
nes Irano geresni ginklai nesu 
stabdę arabų karžygių, mušan
čių persus. 

JAV - Izraelio 
naftos sutartis 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
40 - TAS SUVAŽIA VIMAS 

Chicaga. — Šeštadienį, spalio jungos sveikinimą perdavė T. 
18 d., įvyko Amerikos Lietuvių BĮinstrubas. Lietuvos Atgimimo 
Tarybos 40-sis metinis suvažiavi. Sąjūdžio vardu sveikino V. Joku-
mas, kuriame dalyvavo 40 tary j baitis ir Vilniaus Krašto Lietuvių 
bos narių, 31 įvairių organizacijų j S-gos J. Gaižutis. BALFo pirmi-
atstovas, spaudos reporterių ir! ninkė M. Rudienė savo sveikini 

Varšuva — Sekmadienį Lenki darbininkams savo p: 
jon atvyko sovietų užsienio rei- su jumis", kalbėio kardinolas.. 
kalų ministeris Gromyko daly- \ "Jūs laimėsite ir atnešite Ti*f-jįjį"?.^jf^bės saugumui bus 
vauti Varšuvos pakto valstybių į nei daug gero", pasakė kardinolas. | ištremta I užsieni, 
pasitarimuose. Tai pirmas aukš- Varšuvos unijų vadas Zbignievv 

i to sovietų pareigūno vizitas po Bujak pareiškė, jog kardinolo pa 
Lenkijos komunistų partijos vadų! rama labai svarbi, 
pasikeitimo ir darbininkų strei-

Washingtonas. — Praėjusią 
negali paveikti Jordano, kad jis'savaitę Amerika ir Izraelis pasi-
neremtų Irako, nes Jordanas yra j rašė 14 metų sutartį, kuria Ame-
suvereninė šalis, kuri pati sprenį r įk a garantuoja Izraeliui naftos 
džia savo reikalus, pasakė Mus tiekimą. Valstybės departamen
t e . 

svečių, viso 169 asmenys. Suvažia 
vimas praėjo 40 metų ALTo veik 

los ženkle. Atidarydamas, pirm. dr. 
K. Šidlauskas paminėjo, kad Ta
rybos uždaviniai nepasiekti, Lie
tuva tebėra nelaisva, todėl jokių 
džiaugsmo švenčių Taryba ne
švenčia, tačiau jis pasidžiaugė, 
kad šiame jubiliejiniame suvažia 
vime dalyvauja dar du pirmojo 
suvažiavimo dalyviai: Eufrozina 
Mikužiūtė ir Povilas Dargis. Iš 
toliau suvažiavimą seka trečioji 
steigiamojo suvažiavimo dalyvė 
Alena Devenienė, kurios laiškas 
vėliau buvo perskaitytas. 

Sudarius suvažiavimo prezidiu 
mą, sekretoriatą ir darbo komisi
jas po kun. J. Prunskio invokacijos 
prasidėjo sveikinimai. Konsule J. 
Daužvardienė priminė, kad kaip 
tik šią savaitę prieš 40 metų pir 
moji ALTo delegacija buvo pri 

mą papildė supažindndama susi 
rinkusius su neseniai Amerikon 
pasitraukusiu Lietuvos pogrin
džio rezistentu Vladu Šakaliu, 

ko. Sakoma, kad Varšuvos pakto 
m'nisteriai tarsis, kaip laikytis 
Madrido konferencijoje. Lenkijos 
užsienio reikalų ministerija šia 

Naujų unijų vadas praėjusį sa 
vaitgalį turėjo susitikti su prezi
dentu Henryk Jablonskį ir ap
svarstyti susidariusią padėtį. Teo-

— Kinija paskelbė, kad jos sosi Irano parlamento pirminin-
tinėje Pekine yra 9 mil. gyven Į kas sekmadienį pasakė, kad įkai-
tojų. 

Izraelis arabų religinės 
Šventės proga paleido iš kalėjimų 
28 palestiniečius. Izraelio vyriau 
sybė paskelbė, jog kalinių palei-

; dimas yra metinis paprotys, ne-
retiškai, komunistų vyriausybėj t u r j s politinės reikšmės. 

tų klausimas bus išspręstas iki 
savaitės pabaigos, tačiau kitas 
įtakingas parlamento narys kal
bėjo, kad įkaitai nebus paleisti, 
kol vyks karas su Iraku. 

Irako radijas skelbė, kad sek
madienį buvo numušti keturi proga atšaukė savo ambasado-. . . . . - - -

rius iš svarbiuiu Vakaru valstvl ? a z a d e ' ° darbinimams teisę steig, _ Palestinos Laisvinimo Orga ; Irano lėktuvai ir sunaikinti 10 

ybių 
vidaus reikalus. 

Lenkijos žinių agentūra PAP 
patvirtino, kad Varšuvos vaiva
dijos teismas dar neužregistravo 
naujųjų darbininkų unijų cen 

biu. Bus apsvarstytas Vakarų ' U n a u j a S . u m ' a S , Š,S p a z a d % b,U"' ™'zaciJa ? r a n e s e 5 * * P 1 * " * u z . t a n k ^ 
valstybių "kišimasis" į Lenkijos j Y°, ! " " " 5 2 ^ "J?.*?0 l d - ; baigti Irano - Irako karą. Irakas B u d 

kada komunistų partrjai vadovą Įtmčs pažadėti pasitraukti į savo 
vo sekretorius Edward Gierek.! s j e n a s 5 0 Iranas turės sutikti pra-
Jis buvo pašalintas rugsėjo 6 d. 

kurį susirinkę priėmė šiltais ploji- j tro, nes šis nesutinka su legaliu 
mais. j reikalavimu patvirtinti komunistų 

V. šakalys trumpame žodyje pa I P 3 * 1 ' 3 vadovaujančiu 
į darbo ur 

Apie : 

Kol kas pažadai liko pažadais. 
Komunistų partijos pareigūnai, 
teisėjai daro viską, kad pažadai 
nebūtų įgyvendinti. Įstatymri 

e i k s n i u i r e , k a l a u ] a n a u i a s urn*!as i r eg' s t-

dėti tiesiogines derybas, nesusiri 
šusioms musulmonų šalims tar 
pininkauįant. 

Estų demonstracijos 
Maskva.; — Užsienio korespon-• L . L . _utibi ••fflliii ' r u o t i t e , s r n e ' kuris turi pripažinti 

brėžė, kad užsienio lietuvių para j d a ^ K 5 . u n ' ' ų v e i i c !° l e - .. j naujas organizaciias. Statomos' dentus pasiekė Taline leidžia
ma okupuotai Lietuvai buvo ir Į A P i e z u naujųjų unui vadų j . . tįįįtfS. Senosios unijų ; mas laikraštis „Sovietskaja Esto-
. i u • - - A ^„„-i,„c! sekmadieni atvvko i Krokuvą, kur^ l , , . . , . ' . «. . i .. „ . . » . 
bus labai reikalinga. Amerikos. .* . -. vadovvbės išformuotos, tačiau ju ruia , kuris rašo, jog teisingumo T • t_ T - un; «,«^;t,r » t^lio,, ! diddes mm:os juos pasitiko ir įau Lietuviu larvbai praeitv ir toliau 

damas New Yorke, Irano 
premjeras, parodė koresponden-

Mire kun. J. Vaitelis 
Ok. Lietuva. — Gauta žinia, 

kad Birštone mirė ir spalio 2 d. 
buvo palaidotas kun. Juozas Vai-į mažiausiai per 120 dienų. 

tas pabrėžė, kad sutartis remiasi 
Camp David sutartimi, kurioje 
Izraelis pažadėjo sugrąžinti Egip
tui Sinajaus pusiasalio naftos 
šaltinius, ką Izraelis jau padarė. 

Sutartį pasirašė valstybės sek
retorius Muskie ir Izraelio energi
jos ministeris Yitzak Modai. Su
tartis apima tris atvejus. Jei Iz
raelis negaus pakankamai naf
tos (dabar jis sunaudoja apie 
160,000 statinių kasdien), Ame
rika pristatys trūkumą. Jei Izra
elis gautų naftos tik labai aukš
tomis kainomis, Amerika parū
pintų jam naftos specialiomis tai
syklėmis, prijungtomis prie su
tarties. Jei Izraelis prarastų savo 
naftos tiekėjus ir niekur naftos 
negautų, Amerika duotų naftos 

,;^;«;-rol-l ni lenkai nešė unijų organizaci teks saugoti Lietuvos juridini vaisi . . . v . , T , 
. , . T •„+,„^:0. „tc;,-,,T^ i n , o Komiteto pirmininką Lech 
tvbmeumą. Lietuvoje atsiranda , K . , . ,. . . . - - - • ,.:ix:,. \,0A Walesą ant ranku apie dvi mvlias, naujų jėgų ir nau ų vilčių, kad . ~ 7 • •. " i • i •• u„:,~;«. L«A v a , miniai saukiant ir metant gėles. vrrgoves naktis baigsis, kad Va.ka . .. . % • . J « » » « . « u i ; , c unijų vadai buvo priimti Len-rai kartą supras, iog detentes kelias >^ * . 

.. -a,' -u; kijos katalikų Baznvcios pnmo. kar 
neįmanomas, jis pare ske vilti, > 3 / * - "T • . 
, j . , , . •• vi _ • • , Hinolo Stefano vvvszvnskio, kuris 
kad Maskvos impen a žlugs ir jos, . " " ' - .', . 

• -» ' » t » . , . pirmą kartą po streikų įsre ske 
griuvėsiuose kelsis nauja Lietuva, j " H • • ^ 
V. Šakalys pareiškė, kad Amerikos;' 
Lietuvių darbas svarbus ir reika- gV r e ALTą šia 40 metų sukak-
lingas. ties proga, kuri esanti linksma ir 

ir 

Kiti sveikinimai buvo atidėti kartu liūdna, nes ji primena 
imta prezidento Franklino Roose I popietinei sesijai. Dalyvius malo 40 metų nelegalios okupacijos ir 
velto. Konsule ragino tarybą to- niai nustebino sveikinimo telegra- prijungimo prie Sovietų Sąjun-
liau veikti, nepavargti, ištesėti. Į ma iš respublikonų partijos kan- gos sukaktį. Reagano telegramos 
VLIKo pirm. dr. K. Bobelis pareis į didato į prezidento vietą Ronald angliškame tekste yra ir lietuvių 
kė, kad ALTas gali didžiuotis sa !Reagano,ilgesnėje telegramoje jis 
vo darbu ir priminė, kad tik bend , sveikino Amerikos Lietuvių Ta
rai dirbdami galėsime pasiekti \ rybą už kietą darbą ir pasiaukoji įkvėpiantis: "Lietuvis nepavargs Į laj svįu sudarytų labai pavojin-

kalba įrašvtas sakinys, kuris. Re 
agano žodžiais, labai tink?mas i r i m o laisvę ir spaudos laisvę. Tiek 

veikėjai, patikimi komunistai, organai pradėjo kriminalinį pro-
bando įsibrauti į naujas grupes, i cesą prieš jaunuolių vadus, ku-
Naujoji unijų biurokratija laiko i r j e sukudstė prieš dvi savaites 
ma "antisocialistine". | jaunimo grupių demonstraci-

. , . . . - . . . . . . „,:^,s:ct<5 I jas. Trumpoje žinutėje laikraš-
Uzsienio stebetoiai pripažįsta, -'. . . ' . ; * I _ . -, , , 7. . , - * rT M\\\% patvirtina estų emigrantų kad darbininkų reikalavimų pa , ,, K v. . . , . , , ° , , 
. . . Z . . «„ »;u T „« skelbtas žinias apie dideles de-

tenkinimas oastatvtų ne t ik Lėni .. 7 . _ __ i •• v «'•„•., ;™~»^;^ :;monstracijas fcstijos kiją, bet visą sovietų impenją \ 
pavojingą padėtį. Unijos reikaiau 
ja ne tik laisvės tvarkytis, kaip jos 
nori. Unijų vadai išsiderėjo lei-
leid'mą laisvai praktikuoti savo 
religiją, jiems buvo pažadėta lais 
vesnė spauda, kuri turėtų spaus
dinti žinias apie unijų veiklą ir 
planus. Tokiu būdu. darbininką' 
gautų: teisę organizuotis, tikėji 

miestuose. 
Buvo viešosios rimties pažeidimų, 
sako estų laikraštis. 

Australijos valdžia 
laimėjo rinkimus 

telis, gimęs 1900 metais, kunigu 
įšventintas 1938. Kurį laiką dir
bo Kaune, Šv. Antano parapijoj. 
Mokėsi Kaune Jėzuitų gimnazi
joj. Po karo buvo suimtas, iš
tremtas į Sibirą. Grįžęs palaužta 
sveikata darbavosi keliose Kau
no arkivyskupijos parapijose. 

Ginklų kontroles 
derybos Ženevoje 

Ženeva. — Praėjusią savaitę 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos de
legacijos vėl pradėjo ginklų kont
rolės derybas Ženevoje. Amerikos 
delegacijai vadovauja Spurgeon 

• Keeney, o sovietų - Viktor Kar-

Prezidentas Carteris pareišlė 
pasirašymo ceremonijose, kad su
tartis sustiprina Izraelio saugu
mą ir yra puikus investavimas 
Amerikos saugumui. 

Izraelio kabinetas sekmadienį 
patvirtino šią sutartį, tačiau trys 
ministeriai: žemės ūkio Sharon, 
finansų Hunvitz ir sveikatos — 
Shostak kritikavo sutartį, nes Iz
raelis turėjęs gauti „geresnę". 
Sharon pasakė, kad sutartis bu
vo „greit prastumta ir mums pri
mesta, kad Carteris gautų dau
giau balsų ateinančiuose rinki
muose". 

Sydnėius. — Australijos parla- pov. Tai pirmas susitikimas -uo 

tikslą. Tuoj po šio vienybės primi-' mą. Amerikos lietuviai visoje; kovoiant dėl Lietuvos laisvės 
nimo tribūnon buvo pakviestas Į Amerikoje yra vieningi, siekdami Kandidatas Reaganas baigia tele 
atskilusios LB (registruotos) gru- pagrindinių žmogaus teisių ir 
pės atstovas A. Juškevičius. Po jo pagrindinių laisvių atstatymo 
Amerikos Lietuvių Tautinės są- Lietuvos žmonėms. Reaganas pa-

gramą. pakartodamas savo šilčiau ' 
są pagarbą ir linkėjimus. 

(Bus daugiau) 

ga situac'ją ne tik Lenkijos ko
munistu partiiai, bet ir visiems 

\ panašiems režimams Rytų Euro 
poje. 

mento rinkimai davė pergalę lig
šiolinei premjero Malcolm Fra-
ser vyriausybei, nors jis įvairiuo
se opinijos tyrimuose pasirodė 
silpniau už opozicijos vadą Hay-
deną. Vyriausybės koalicijos dau
guma parlamente bus sumažin
ta mažiausiai 15 vietų. Senaia-

Afganistano invazijos. 2inių 
agentūros nebuvo įleistos į šių 
derybų atidarymą, kuris truko 1 
vai. 20 min. Vakarų Europos 
spauda spėlioja, kad šis vie
šumos vengimas ristinas su artė
jančiais Amerikos rinkimais. Bi
joma, kad žinios apie nusigink-

me parlamente vyriausybė ture- j lavimo derybas gali pakenkti pre-
jo 49 atstovų persvarą. I zidentui Carteriui. 

KALENDORIUS 

Spalio 21 d.: Hilarijonas, Ur
šulė, Rikantas, Gilanda 

Spalio 22 d.: Melanas, Salome, 
Sudimantas, Minė 

Saulė teka 7:08, leidžias; 6:02 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 55 

laipsn., naktį 45 laipsniai. 



Lietuvių fondas — 

MŪSŲ FINANSINĖ 
TVIRTOVĖ 

.. 

• 

-

Lietuvių fondas, sudėjęs 
kapitalo du milijonus dolerių 
ir pradėjęs trečią, yra naujų 
ateivių vienas iš didžiausių 
įvykdytų užmojų, pasiektas 
kelių entuziastų darbu ir iš
tvermingumu, siekiant tikslo. 
Jo idėją „Drauge" iškėlė 1960 
metų gruodžio mėnesį dr. An
tanas Razma. Jis tada pa
minėjo, kad mūsų tikslas 
turėtų būti sudėti milijoną 
dolerių nejudamo kapitalo, 
skirto būsimai nepriklau
somai Lietuvai, o nuošimčiais 
naudotis jau dabar, juos pa
skirstant ten, kur jų labiau
siai reikia lietuviškumui už
laikyti. Pridėjo, kad nėra 
negalima sudėti ir daugiau 
negu vieną milijoną. Juo pini
gų bus daugiau, tuo daugiau 
bus galima padėti lietuviš
kam reikalui. Nujautė, kad 
t eks n u g a l ė t i d a u g y b ę 
sunkumų, pirmoj eilėj iš mūsų 
pačių skepticizmo ir sąmo
ningo trukdymo, kad kelias 
bus kietas, duobėtas ir galima 
tikėtis nenumatomų vilk
duobių. 

Sumanymą pirmiausia 
išdiskutavo savo kolegų gydy
tojų tarpe ir rado pritarimą. 
Visu nuoširdumu prie Lietuvių 
fondo steigimo pirmiausia pri
sidėjo daktarai F. Kaunas, P. 
Kisielius, K. Ambrozaitis, J. 
Valaitis, G. Balukas ir kt. Ne 
pinigais, bet galingu žodžiu 
įsijungė į akciją tokie vardai, 
kaip prel. M. Krupavičius, B. 
Babrauskas, A. Baronas ir 
daugelis kitų, o didžiausias ir 
vienas pirmųjų entuziastas 
piniginėm sumom buvo dr. J. 

- Kazickas ir jo šeima. Fondo 
reikalui daug padėjo 1962 išsi-
rūpinimas aukojamą sumą 
nurašyti nuo valstybinių mo
kesčių. 

. * * * 
: n-i. 

Fondo idėja kilo stebint kitų 
kraštų panašius fondus. Vien 
Amerikoj yra daugiau negu 
22,000 įvairių fondų, Britani
joj keli šimtai, V. Vokietijoj 
garsus Volkswageno fondas, 
remias mokslus, su 400 mil. 
dolerių kapitalu. Portugalijoj 
armėno Gulbenkian dėka vei
kia fondas, duodąs kasmet 
apie 25 mil. dolerių pelno ir iš
laiko prabangią operą. Priva
tūs fondai daugiausia veikia 
šalyse, kur valstybė per daug 
nesikša į kultūrinę sritį, lei
džia daugiau pasireikšti pri
vačiai iniciatyvai. Tiek vals
tybė, tiek visuomenė gali rasti 
darbo kurioj nors mokslo, 
meno ar kultūros srity, ir 
viena su kita nesikerta. Fon
dai negali egzistuoti arba 
neturi dirvos tik ten, kur vals
tybė ir kultūros barus mono
polizuoja, kur valdžia cent
ralizuota. 

* * * 

centro valdyba. Atskaitomybę 
tikrina fondo narių rinkta 
revizijos komisija. Pelno 
paskirstymo principus nu
stato susirinkimas. Šiuo metu 
30 proc. pelno skiriama švie
timo reikalams per JAV LB 
Švietimo tarybą, 30 proc. kul
tūros reikalams per JAV LB 
Kultūros tarybą, 25 proc. eina 
specialiems projektams, pvz. 
Lietuvos istorijos lietuvių ir 
anglų kalba rašymui. Isto
rijos rašymas tik susitrukdė, 
kai Zenonas Ivinskis, su 
kuriuo buvo sudaryta sutartis 
parašyti trijų tomų Lietuvos 
istoriją, mirė vos spėjęs baigti 
pirmojo tomo juodraštį. Tas 
projektas tęsiamas kitų isto
rikų. Likusieji 15 procentų 
pelno skiriami lietuviams stu
dentams, stipendijoms. 

Irako—Irano karui suliepsnojus NACIŲ IR KOMUNISTŲ 
GENOCIDAS 

* * * 
Jeigu nebūtų LF, daugelis 

l i e tuv iškųjų Šeš tad ien ių 
mokyklų jau būtų užsidariu
sios, neturėtumėm kelių dešim
čių vadovėlių, premijų kultū
ros darbuotojams, nebūtų 
galėję išvysti pasaulį nemaža 
gerų veikalų. Daugeliu atžvil
giu lietuviškoji veikla ir gyvy
bė naujų ateivių po trisdešimt 
metų įsikūrimo būtų nusilei
dusi į tokį laipsnį, kokį mes 
radom čia įsikūrę. Iki šio ru
dens lietuviškiems reikalams 
paskirstyta daugiau negu 700 
tūkstančių dolerių. Tai buvo ir 
yra nuolatinė lietuviškam 
organizmui kraujo transfū-
zija, kad lietuvybė gyvuotų 
ilgus metus ir duotų vaisių. 
Kai kas Lietuvių fondą jau va
dina mūsų finansų minis
terija. 

Antrojo milijono vajaus bai
gimo dienomis LF turėjo 4828 
narius. Iš paskelbto apyskai-
tinio biuletenio matyti, kad 
33.87 proc. pinigų laikomi įvai
riuose bankuose, 6.32 proc. yra 
pirmųjų morgičių bonuose, 
31.94 proc . korporac i jų 
bonuose ir 27.87 proc. korpo
racijų akcijose. Tos investa-
cijos kasmet nevienodai duo
da pelną, bet daroma kas 
galima geriau, investavimo 
būdas ieškomas labai atsar
giai. Yra žinoma, kad nemaža 
labai patyrusių finansiniuose 
reikaluose amerikiečių korpo
racijų su savo kapitalais turėję 
mažesnių pasisekimų, net nuo
stolių. Laikomasi didelio tau
pumo. Valdybos, tarybos, įvai
rių komisijų žmonės dirba, 
aukojasi ne tik veltui, bet ir 
daug savo pinigo išleidžia 
komunikacijai palaikyti. Tik 
šiek tiek apmokami keli tech
ninį darbą dirbą, bet ir tas 
„atlyginimas", amerikietiškų 
mastu, yra arbatpinigiai, paly
ginus, kiek tie žmonės dirba. 

* * * 

Po penkiasdešimt metų gerų 
santykių Irako ir Irano, staiga 
suliepsnojo tarp jų karas. Karo 
kibirkštis atsirado dėl teri
torinių ginčų ir valstybinių 
sienų, ypač dėl Tigro—Eufrato 
upių baseino. Šių upių basei
nas yra laikomas legen-
dariniu žmonijos kultūros 
lopšiu, kuriame kadaise prieš 
6000 metų klestėjo Babilono ir 
Ninėvijos miestai. Dabartinis 
Irakas kaip tik yra įsikūręs 
žemutinėje Tigro-Eufrato upių 
dalyje, kur jos susijungia ir 
sudaro vieną upę — Šatt al-
Arab, įtekančią į Persų įlanką. 

Nuo 1913 m. siena tarp Ira
ko ir Irano buvo išvestos Šatt 
al-Arab upės viduriu. 1920 m., 
Iranui pradėjus eksportuoti 
alyvą ir Abadan mieste 
įrengus rafinerijas, alyva buvo 
išvežama iš Khurriamashahr 
uosto, esančio ant Šatt al-Arab 
upės krantų. Irakas dažnais 
puldinėjimais trukdydavo aly
vos eksportą, nes jis buvo 
nepatenkintas sienų prave-
dimu upės viduriu, saky
damas, kad nėra atsitikimo 
tarptautinėje teisėje, kad vals
tybių sienos eitų upės gelme. 
Š a k a s , I r a n o v a l d o v a s , 
Mohamed Rėza Pahlevi, nepa
kęsdamas nuolatinių Irako 
provokacijų,pagrasino karu ir 
pradėjo remti Irake gyvenan
čių kurdų kovą už teises ir atsi
skyrimą nuo Irako. Tokiu būdu 
Irakas buvo priverstas nusi
leisti ir užleisti Iranui dalį turė
tos teritorijos. 1975 m. susi
t a r i m a s s u k ė l ė d i d e l į 
nepasitenkinimą,ir atėjus į val
džią socialistų partijai — 
Baath, o į sako vietą Ajatollah 
Khomeini, Irakas pajuto, kad 
atėjo gera proga išlyginti 
padarytas nuolaidas ir atgauti 
prarastas žemes. 

Kilo karas ir jeigu jis ilgiau 
užsitęs;jo pasekmės skaudžiai 
paliestų ne tik kariaujančias 
šalis, bęt ir visą pasaulį, neiš
skiriant ir Sovietų Sąjungos, 
nes alyvos šaltiniai rūpi vi
siems. 

Prileidžiama, kad Irakui 
laimėjus karą, Sovietų Są
junga dar labiau padidintų 
savo įtaką Irake, gi sugriuvus 
Iranui, tuojau atskubėtų užim
ti Azerbaidžano, kuris 1941 m. 
buvo pavestas jai okupuoti, 
norint apsaugoti naftos 
versmes nuo vokiečių. Nežiū
rint pakrikusių santykių tarp 
JAV, Irako ir Irano, savaime 
aišku, kad Amerika neliktų 
abejinga Maskvos užma
čiomis. Dabar iš Irano, Irako ir 
Kuwait naftos versmių, neko
munistinis pasaulis kasdieną 
išveža apie 18 milijonų sta
tinių naftos (viena statinė lygi 
42 galonams). Ilgesnį laiką 
nutrūkus naftos tiekimui, sta
tinės kaina gal pašoktų iki 100 

P . INDREIKA 

dol., kas aštriai paveiktų 
Vakarų pasaulio ekonomiką. 
S k a u d ž i a u s i a i ene rg i jos 
trūkumą pajustų Japonija, 
Brazilija ir Europa. Daugelis 
įmonių būtų priverstos užsi
daryti, padidėtų bedarbių skai
čius ir sumenkėtų visos inflia
cijos ir recesijos stabdymo 
priemonės, o taip pat ir ginkla
vimosi potencialas, kurio taip 
laukia Sovietų Sąjunga. Iški
lus alyvos kainai, dar labiau 
kristų dolerio vertė ir depresija 
būtų neišvengiama. JAV spau
da mus ramina, kad turima 
apie 92 mil. naftos statinių 
atsarga. Bet atsižvelgiant į 
dabartinį suvartojimo kiekį 
Amerikoje, atsargų užtektų tik 
16 dienų. Žinoma, Amerika 
turi dar savų išteklių, bet daug 
automobilių tektų pastatyti į 
garažus, nes pirmoje eilėje 
turėtų suktis fabrikų ratai. 

Todėl ne veltui rūpinamasi, 
kad Hormuzo sąsiauris būtų 
neužblokuotas. Netoli jo In
dijos vandenyne budi Ameri
kos laivynas, bet jo iš akių 
neišleidžia ir Sovietų Sąjunga, 
kuri yra įleidusi savo nagus 
pietiniame Jemene, Etiopijoje, 
o, be to, turi tiesiogines sienas 
su kariaujančiais kraštais. 
Todėl Sovietų Sąjunga yra 
geresnėje padėtyje negu JAV. 
Ištikus Hormuzo sąsiauriui 
kokiai nors grėsmei, į pagalbą 
JAV atskubėtų Anglija ir 
Prancūzija. Amerika numaty
dama, kas galėtų atsitikti, jau 
dabar imasi žygių: stiprin
dama aviacijos bazes Tur
kijoje, Egipte ir Saudi Ara
bijoje. Nei JAV, nei Sovietų 
Sąjunga nenori, kad pasikeis
tų jėgų pusiausvyra Vidu
riniuose Rytuose, bet, kariau
jančioms šalims nesusitaikius 
ir Irakui užėmus Irano naftos 
šaltinius, nafta virstų poli
tiniu ginklu. Žinome, kad 
Irakas nepripažįsta Izraelio ir 
stipriai remia PLO. Izraelis 

jusdamas pavojų neliktų 
pasyvus Irano sužlugdymui, 
kartu įtrauktų ir JAV į bet 
kokią akciją. 

I n t e r e s a m s s u s i k i r t u s 
vargiai ar liktų neutrali ir 
Sovietų Sąjunga, nežiūrint į 
s u s i d a r i u s i u s s u n k u m u s 
Afganistane ir darbininkų 
neramumus Lenkijoje, kuriems 
nugalėti ji turi pakankamai 
priemonių ir savos naftos 
tankų bei lėktuvų motorams 
sukti. 

Amerikos laivyno buvimas 
prie Hormuzo sąsiaurio vartų 
vis dėlto atbaido Sovietų Są
jungą nuo rizikingo žygio. Bet 
karui plečiantis, JAV privalės 
rasti bazių ir sausumos kariuo
menei, apsaugoti gyvybinę 
energijos tiekimo arteriją — 
Hormuzo sąsiaurį, per kurį į 
Vakarų pasaulį įplaukia apie 
200 milijardai dol. 

Stanford universiteto eko
nomijos prof. Henry S. Rowen 
yra apskaičiavęs, kad jeigu, 
karas užsitęstų 6 mėn., dėl 
energijos trūkumo Vak. Eu
ropos ūkis nukentėtų 3%, Japo
nijos — 3% ir JAV — 2%. 
Užsitęsus metams: V. Europos 
— 22%, Japonijos — 25% ir 
JAV — 13%. 

FOSILIJOS 10 KM 
ŽEMĖS GILUMOJE 

Sovietų Sąjungos žemės grę
žimo brigada atidengė Kolos pu
siasalyje 10 kilometrų žemės gilu
moje tolimųjų geologinių epochų 
gyvūnų liekanas. TASS'o pra
nešimu šio gręžimo tarnyba rado 
7—8 km gilumoje vandens ir dujų 
tirpinius prie 150 1. C tempera
tūros. Uolienoje buvo rasta gyvū
nų liekanų, kurie gyveno prieš 
2000 milijonų metų. 

Žemės gręžimas, vykdomas 
Kolos pusiasalyje, yra žemės 
plutos tyrinėjimo projektas. Nau
jas atradimas Tasso agentūros 
tvirtinimu rodo, kad 10 km gilu
moje žemės pluta nėra sutirš
tėjusi, kaip pirmiau buvo ma
nyta, bet „iš geochemikų požiūrių 
dar tebegyvena", (t) 

Kaip ir kiekvienas drąses
nis sumanymas, ir Lietuvių 
fondas susilaukė ne tik kri
tikos ir priekaištų, bet ir piktų 
žodžių, įtarinėjimų adresu tų, 
kurie vežė ir veža šį vežimą 
jau dvidešimt metų. Buvo 
daug išlieta pagiežos tam tik
roj mūsų spaudoj, dažniausiai 
slapukų, buvo ir skundų. Val
džios kontrolieriai ne sykį 
tikrino atskaitomybę ir rado 
viską geriausioj tvarkoj. Kai 
kas, nesiskaitydamas su spau
dos etika, kaltino LF veikėjus 
slaptais „fondeliais" prie fon
do, iš kurių „kažkas turi ne
maža pelno". Tiems, kurie 
pakėlė tą sunkią naštą, teko 
ne tik rūpintis fondo augimu, 
bet ir eikvoti jėgas su piktos 
valios plunksnos mėgėjais. 

Fondas yra geram kely ir 
saugiose rankose. Jį tvarko 
narių susirinkimo renkama 
taryba, o pelno skirstyme 
dalyvauja organizuota visuo
menė: po tris atstovus skiria 
LF taryba ir tris JAV LB 

Apie nacių genocidą (holo-
caust) yra jau prirašyta ir 
išleista šimtai knygų laisvojo 
pasaulio kalbomis, ir tam 
reikalui skirta ištisai visa eilė 
žurnalų numerių. Šiomis 
dienomis pasirodęs ameri
kiečių mokslinio pobūdžio 
žurnalo — „The Annals" — 
vasaros numeris (July, 1980) 
ištisai skiriamas nacių geno
cidui (Reflections on the Holo-
caust). Tai rimto ir mokslinio 
pobūdžio žurnalas, ir daugiau 
negu 20 straipsnių skiriama 
minėtam klausimui nagrinėti. 
Tai nėra menkas leidinėlis. 
Numeris turi 315 puslapių. 
Žurnalas leidžiamas rimtos 
organizacijos — The Ameri
can Academy of Political and 
Sočiai Science. 

Visi minėtu klausimu 
straipsniai nėra propagandi
niai, o parašyti kolegijų ir 
universitetų profesorių. Į 
nacių genocidą žiūrima iš visų 
pusių. Jokių priekaištų nei žur
nalui, nei straipsnių auto
riams negalima padaryti. 
Skaitant tuos straipsnius susi
daro įspūdis, kad tik naciai 
tėra vykdę genocidą. Apie 
komunistų vykdomą genocidą 
bolševikų pavergtuose kraš
tuose Europoje, Azijoje, pačio
je Sovietų Sąjungoje ir 
Raudonojoje Kinijoje nėra 
beveik nė žodžio. Nėra tikslių 
duomenų, kiek naciai išžudė ir 
nukankino žmonių savo 
siaubėjimo laikais Europoje. 
Spėjama ir grubiai skaičiuoja
ma, kad nuo jų rankų žuvo 
apie 6 milijonai žydų ir apie 
5-6 milijonai kitų tautybių 
žmonių. 

Komunistų genocidas 
vykdomas nuo 1917 m. ir 
vyksta ir šiandien jų vergijoje 
esančiuose kraštuose. Niekas 
nėra suskaičiavęs ir turbūt 
niekad nesuskaičiuos komu
nistų aukų Europoje, Azijoje ir 
paskutiniais metais Afrikoje, 
JAV pašonėje — Kuboje — 
Centrinės ir Pietų Amerikos 
kai kuriuse kraštuose. Spėja
ma, kad nuo komunistų rankų 
nuo 1917 metų yra žuvę kalėji
muose, vergų stovyklose ir 
sušaudyta apie 150,000,000 
žmonių. Svarbiausia, kad 
komunistų genocidas tebe
vyksta ir nematyti jam galo. 

Laisvasis pasaulis apie 
komunistų genocidą toli gražu 
nėra pilnai informuojamas. Jį 
sujudino savo veikalais tik 
Aleksandras Solženicinas. Bet 
to dar nepakanka. Jei atskiri 
žurnalų numeriai yra skiria
mi nacių genocidui, žymiai 
daugiau vietos turėtų rasti 
laisvojo pasaulio spaudoje 
komunistų genocido klausi
mas. 

Iki šiol lietuviai nėra išleidę 
nė vieno rimtesnio veikalo 
svetimomis kalbomis apie 
komunistų vykdomą genocidą 
bolševikų pavergtoje Lietu
voje. Nepaprastai pavėluotas 
reikalas. Reiktų pajudėti. 

Būtų tikslu ir reikalinga 
kiekvienam lietuviui parašyti 
po kelių sakinių laiškutį „The 
Annals" žurnalo redaktoriui ir 
kviesti jį skirti vieną iš to 
žurnalo numerių ateityje 
komunistų genocido klausimo 
pi lnam i š n a g r i n ė j i m u i . 
Redaktoriaus vardas, pavardė 
ir adresas: Mr. Richard D. 
Lambert, Editor or „The An
nals", 3937 Chestnut Street, 
Philadelphia, Pennsylvania, 
19104. 

La i šku t i s g a l ė t ų bū t i 
maždaug tokio turinio: — Sir, 
I read the July, 1980, issue or 
„The Annals", which was 
devoted to the Nazi genocide 
(holocaust) with a great in-
terest. The editors of this issue 
did an excellent job. I would 
likę to suggest to you to devote 
one of the issues of your Jour
nal in the near future to the 
Communist genocide. As you 
know, the Communists in 
Europe and Asia have mur-
dered, exterminated and 
annihilated in the most brutal 
ways tens of times as many 
human beings as the Nazis 
did. The Communist genocide 
continues with no end in sight. 
Sincerely, (parašas). Duotinas 
laiško autoriaus * adresas. Be 
abejo, tai tik pavyzdys. Visa 
tai galima pasakyti savo žo
džiais. 

JAV LB Visuomeninių 
reikalų taryba yra suda ryta iš 
Philadelphijos ir apylinkės 
lietuvių. Tuo reikalu inicia
tyvos galėtų parodyti ir ji. 

J. S. Butvydas 

Irako kariuomenės 
teritoriją 

tankai įsiveržę į Irano valdomą ginčytiną 

Prieš mūsų tėvo tėvui žū
vant, mūsų senelis vieton 
savęs davė aukščiausią 
valdžią Vilniuje Jaunučiui; Jo
gailos tėvui Algirdui — 
valdžią Kęstučiui — Tra
kuose. Ir kadangi mūsų tėvai, 
kunigaikštis Algirdas ir kuni
gaikštis Kęstutis, nuo jau
nystės sutarė, o dabar pamatė 
jiems kunigaikščio Jaunučio 

kai kurias neteisybes, tai susi
tarė kunigaikštis Algirdas su 
mūsų tėvu kunigaikščiu Kęs
tučiu, kad jie, šiaip ar taip turi 
užimti Vilnių ir Jaunutį išvyti. 
Ir sutarė dieną, kurią jie turės 
būti prie Vilniaus. 

Vytauto skundas 
prieš Jogailą ir Skirgailą 
(iš „Lietuvos metrašč io") 

Sunkų ir atsakingą, gal 
atsakingiausią, pareigą turi 
pelno skirstymo komisija. 
Nors pelnas didėja, bet nepro-
procingai su pelnu didėja ir 
prašymai. Prašomos sumos 
beveik keturis kartus didesnės 
nei yra pinigų. Komisijai daug 
galvosūkių ir priekaištų. Net 
rimtoj spaudoj tenka skaityti, 
kad „štai reikia tai ir tai 
padaryti, o kur mūsų fondas?" 
Arba kodėl fondas to ir to 
nepadarė, pražiopsojo, kodėl 
davė tam, o ne kitam, Jonui, o 
ne Petrui Raminamasi tik tuo, 
kad pagal lietuvišką patarlę 
„nors ir be kailio liksi, vi
siems neįtiksi". Nekaltina LF 
veikėjų tik tie, kurie turi progą 
iš arti susipažinti su visais jo 
darbais — pinigų investa
vimais, administravimu ir 
pelno skirstymu. 

Džiaugiamės ir didžiuojamės 
labai tvirta lietuviška insti 
tucija ir sveikinam Lietuvių 
fondo iniciatorius, steigėjus, 
aukotojus ir kitus dar
buotojus. Jūsų darbai bus 
įrašyti į Lietuvos istoriją 
aukso raidėmis. 

*g. 

KNYGA 
JURGIS J A N K U S 

— Bet atsitinka, — šypsojos į maišelį slėpdamas 
knygą. 

— Atsitinka. Visko atsitinka, bet mano metuose 
nebereikia nė atsitikti. Jau ir be atsitikimo žinau. 

Nueidama net paplojo Simui per palto rankovę. 
Tą plojimą ir dabar, vartydams knygą, vis dar 

junta, o nuo jo akyse stojasi kita moteris. Aukšta, bet 
taip smulkiai lieknutė, kad visas kaimas vadino 
vytele. Sakydavo, jeigu tokias tris rastum, pynę ga
lėtum pinti, bet ji tokia buvo tik viena ir visiškai ki
tokia, negu visos kitos kaimo moterys ir mergaitės, 

tųjų gyvenimų puslapį, ji vėl aštriu dygliu nudiegė 
per krūtinę. Ne tik ana užmiršta moteris, bet ir visas 
vaikystės epizodas atsistojo akyse. 

Plaušiai, Simo tėvai, gyveno pamiškėje, o jo dėdė 
Pilypas, tėvo pusbrolis, pačiam kaimo vidury, ten 

— Tikrai labai ačiū už tokią knygą. Ir labai ačiū, 
kad išsaugojai. Dabar sakyk, ką tamsta už ją no
rėsi? — suko Plaušys greičiau užbaigti reikalą. 

— Norėsiu? — nustebo moterėlė. — Ką aš, 
tamstele, už ją norėsiu. Nieko. Sakiau, kad pati nepa- kitokia, negu jo paties motina, ir taip buvo sukrėtusi 
skaitau. Kol gyvenu branginu, bet ar beilgam. Išei- jo vaikišką gyvenimą, kad reikėjo tik stebėtis, kaip 
siu, kas nors į šiukšlyną išmes. Verčiau tegu būnie galėjo ją taip visiškai užmiršti. Tik kai šį rytą toji 
gerose rankose. Sako, kad tokių lietuviškam moterėlė užšnekino, kai akys perbėgo titulinį šven 
mokslui reikia. 

— Bet vis tiek, — jau drąsiau prašneko ir Simas, 
— ką nors... 

— Aš kiekvieną pavasarį užperku mišias už 
vyskupą Valančių. Kai sužinojau, kad jis mirė pa
čiam pavasarį, tada ir užperku. Ir užpirkinėsiu, kol kur ajerais apžėlusioj kūdroj buvo pilna karosų, o 
gyva būsiu. Kaip kitaip galėčiau jam atsilyginti už šalia vartų augo keliais glėbiais beapkabinama lie-
tokią brangią knygą, tai va, kai aš išeisiu, užpirk ko- pa. Toliau buvo sodas, ir visko pilnos trobos, tik pats 
kias mišeles už jį. Gal jam jos ir nebereikalingos, bet dėdė Pilypą buvo ne visas. Jis buvo be kojų. Viena 
jis jau žinos ką daryti, padalins reikalingiems. Kai nupjauta per pusę blauzdos, o kita gerokai aukščiau 
viena galvoju, man jis toks pat šventas, kaip jo kny- kelio, bet ir toks jis vaikščiojo apie ūkį, žiūrėjo, kad 
goję aprašyta. Aš nemokyta, ko geresnio iš manęs ir viskas būtų laiku padaryta ir kad kiekvienas 
laukti, bet man taip rodosi, ir gana. tik apie jį niekas daiktas būtų savo vietoje. Net ir pats daug ką darė. 
taip nemoka parašyti, kaip jis apie kitus rašė. Kai rudenį pradėdavo kulti, jis visą kūlimą leisdavo į 

Simas Plaušys prižadėjo. Prižadėjo ne tik už mašiną. Niekam kitam net pirštų neduodavo prikišti. 
Valančių, bet ir už ją. Šiap buvo stambus ir stiprių rankų. Kol buvo 

— Žinoma, jeigu ne man pirma prireiks, — sveikas, sakydavo, kad kito tokio gražaus visoje 
prižadėjęs dar pridėjo. parapijoje nebuvo. Kai Simas, tada dar Simukas, 

- T i k jau nešnekėk, — prašnekėjo moteris, — tik nubėgdavo į svečius, jis, viena ranka paėmęs, 
ne. Kur jau čia toks jaunas, gražus ir sveikas. įkeldavo jį į vyšnią ir liepdavo valgyti, kiek tik 

t 

lenda: "Tik kauliukus išspjauk. Kai daug prirysi, 
reikės šaukti Skeltalūpį", — dar pridėdavo. 

Tas Skeltalūpis gyveno anapus miško ir buvo visų 
galų daktaras. Ar arklys susirgo geležinėm, ar karvė 
išputo, ar kurią moteriškę gumbas ėmė sukti, ar rožė 
kam įsimetė, ar vaiką priemėtis imdavo tampyti, vis 
šaukdavo Skeltalūpį, tik ne dėdė Pilypas. "Tegu 
džiaugiasi, kad esu be kojų, negaliu pabėgti. 
Išvyčiau į pipirų žemę. Tegu ten juos mala, šniaukia 
ir čiaudo", — sakydavo. Net artyn tokio daktaro ne
prisileidžia. Ir anas saugosi. Sykį turguje netyčia 
priėjo artyn, tai Pilypas taip drožė su kriukiu, kad 
pats vos iš ratų neišvirto. Gerai, kad Skeltalūpis 
laiku pamatė, tai pašoko tolyn. Tik kriukio galas per 
nugarą tenubrėžė, o tai būtų visą galvą sutrupinęs. 

Ir buvo už ką. Vienu tarpu užėjo šiltinė. Visoje 
apylinkėje daug kas sirgo, sirgo ir Pilypas, tada dar 
tik į vyrus besimušąs. Vieni mirė, kiti pagijo. Pagijo 
ir Pilypas, tik kažin kas pasidarė kojoms — skau
dėjo ir skaudėjo, net vaikščioti buvo sunku. Pakvietė 
Skeltalūpį. Tas apžiūrėjo, padaužė, pro tokią triūbelę 
paklausė ir pasakė, kad kojas mirkytų karštam van
deny. 'Tik ne drungnam", — o išeidamas įspėjo: 
"kaip reikiant karštam. Kad ranka nepakęstų. 
Gyslos sustingo, reikia karštai, kad atšiltų", — dar 
pridėjo. 

Liepė įmerkti aukščiau kelių. 
Motina tuoj ištuštino miltus iš siauro aukšto 

kubiliuko, dar praskalavo, senoji užkaitė skalbiamą 
katilą vandens. Kai tik vanduo ėmė suktis sūkuriu-
kais, supylė į kubiliuką, pasišaukė berną, visi trys 
atnešė Pilypą ir įleido į vandenį.Tas tik suklydo ir 
vietoje susileido. Išsigandę ištraukė, nunešė į lovą. 
To ir užteko. Nuo kojų nusimovė odos kaip pirštinės, 
ėmė varvėti. , n . (Bus daugiau) 
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DALYVAUJA: takto muzikinis kolegijos 

koncertinis choras 
Sol. Marytė Bizinkanskaite 
Kolegijos instrumentalistai 
— mokyklos dėstytojai 

Programa atliekama lietuvių kalba. 

^ 

R E T A S IR N E P A K A R T O J A M A S Į V Y K I S 
1980 m. spalio 25 cL, šeštadienį, 7 vai. vak. Marijos Aukštesniosios Mokyklos Auditorijoje 

KOMPOZITORIAUS JERONIMO KAČINSKO 
VOKALINIS IR INSTRUMENTALINIS MUZIKOS KONCERTAS 

BILIETAI: $10.00, $7.00, $6.00, $4.00 

GAUNAMI VAZKEUŲ PREKYBOJE, 
TELEF. — 471-1424 

Visi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
šiame ypatingame koncerte. 

LIETUVIŲ FONDAS 

skyriai kuriasi. Iki šiol turėta 14 Į kviečia dalyvauti parodos atida 
valdybų, kuriu pirmininkėmis vie- į ryme. 
nai ar daugiau kadencijų buvo 

Lietuvos Dukterų draugijos seimo atidarymas spalio 3 d., Jaunimo centre. 
Nuotr. S. Prapuolenio 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS SEIMAS 
Spalio 3-5 d. Jaunimo centre 

buvo Lietuvos Dukterų iškilmin
ga ir prasminga šventė — drau
gijos 20-ties metu veiklos pami
nėjimo seimas. Draugijai pradžią 
davė vieno žmogaus artimo mei
lė, jos pavadinimas — Lietuvos 
Dukterys — giliai prasmingas, 
jos šūkis — pagalbi ranka vargs
tančiam —nurodo draugijos sie
kimą ir veikimą. 

Seimas tęsėsi 3 dienas. Pirmo
ji dalis, kurioje dalyvavo kviesti 
svečiai ir skyrių bei Chicagos se
niūnijų atstovės, prasidėjo drau
gijos vėliavos pašventinimu — 
krikštu. Krikštą atliko dr-jos ka
pelionas kun. J. Juozevičius, 
krikšto tėvai — Ona Bakaitienė-
-Gureckaitė ir Marius Kiela. Sei
mui pirmininkauti pakviesta Liu
cija Lazauskienė, sekretoriauti — 
Birutė Prapuolenienė. Himnus 
sugiedojo Aldona Buntinaitė, Li
lijai Šliuterytei akompanuojant. 
Kun. Juozevičius sukalbėjo invo-
kaciją. Atsistojimu pagerbta dr-
jos įkūrėjas kun. dr. F. Gureckas 
ir mirusios narės. Į seimą įsire
gistravo 50 narių. 

Sveikinime vysk. Bruzgys ra
gino dukteris padedant artimui, 
kreipti dėmesį ne tik į kūną, bet 
ir į sielą. Gen. kons. Daužvar-
dienė pastebėjo, kad dr-ja ne tik 
įsišaknijo, bet ir išsišakojo, dir
ba kukliai, be triukšmo. Ragino 
kaip tik daugiau garsintis, kad 
dar didesnis skaičius žinotu į ką 
kreiptis nelaimės atveju. Balfo 
pirmininkė M. Rudienė pažymė
jo: „Ištiesta pagalbos ranka ne
laimėje yra šviesa ir šiluma tam
soje ir šaltyje". D-jos signatarė 
Bronė Peters, prisimindama pir
muosius drjos žingsnius, paste
bėjo, kad visi kun. Gurecko užsi
mojimai ir svajonės pildosi. 

Seimą sveikino Lietuvos istori
ku vardu A. Rūgytė, Lietuvių mo
tery federacijos Chicagos klubo 
vardu dr. O. Mironaitė, Lietu
vos Didž. Kunig. Birutės draugi
jos vardu K Leonaitienė, Ateiti
ninku federacijos ir vyr. giedri-
ninkiu vardu E. Vilimaitė. Biru
tė Briedienė, buv. dr-jos pirmi
ninkė linki dr-jai gyvuoti iki 
visiems bus nušluostytos ašaros. 

Regina Bagdonienė savo 
kruopščiai paruoštoje paskaitoje 
priminė prel. M. Krupavičiaus žo
džius: „Juk niekas žmonių nėra 
tiek galingas, kad galėtų be kitų 
pagalbos gyventi, ir niekas nėra 
tiek suvargęs, kad kuo nors ne
galėtu kitam padėti". Toliau su
stojo prie kun. Gurecko paliktų 
pagrindinių dr-jos savumų, iš ku
rių svarbiausi yra artimo meilė ir 
pagarba, neapsiriboti kuria nors 
etnine grupe, neteisti, neklausti, 
kas vakar buvo ar rytoj bus, bet 
tik žiūrėti kas šiandien yra, bū
ti lanksčioms ir greitoms. 

Pirm. E. Kielienė davė draugi
jos 20-ties metų veiklos apžvalgą. 
Dr-ja 1959 m. balandžio 17 d. 
užregistruota Illinois valstijoje 

pagal čarterį Nr. 1750752. Sig
natarai — kun. dr. F. Gureckas, 
Bronė Peters, Aleksandra Gylie
nė, Aldona Minelgienė, Ona Ši-
lėnienė. 1960 m., gruodžio 2 d. 
sušauktas steigiamasis susirinki
mas ir išrinkta I—Ji valdyba. Dr-
jos išėjimas į viešumą — 1961 
m. vasario 15 d. literatūros va
karu. Lėšoms sukelti organizuo
jami 2 parengimai į metus, o dar 
vėliau pridedama ir gegužinės, ga
ražų išpardavimai. 1964 m. tal
kininkaujant <gęn. kons. J. Dauž-
vardienei ir advokatui A Keže-
liui, patvirtintas dr-jos statutas. 
1968 m. dr-ja gauna „Tax Ex-
emption" teisę. Narių skaičius 
auga, naujos seniūnijos, nauji 

B. Peters-Petravičienė, B. Diki-
nienė, E. Diminskienė, A Do-
manskienė, E. Kučiūnienė, B. 
Briedienė, S. Adomaitienė, D. Va-
lentinaitė, E. Kielienė. 

Sekė iždininkės Gražinos Mice-
vičiūtės pranešimas. Sausi skai
čiai parodo kiek šilumos ir švie
sos jie galėjo atnešti. Per tą 20 
metų surinkta aukų 234,357 dol., 
iš kurių pirkti dr-jos nameliai, 
pavadinti kun. dr. F . Gurecko 
vardo. 

Revizijos komisijos pirmininkė 
A Dumbrienė patvirtino iždi
ninkės pranešimą. 

Socialinio skyriaus veiklos ap
žvalgoj vicepirmininkė O. Bakai-
tienė išvardino, kiek sušelpta, 
kiek aplankyta, kiek siuntinių 
siųsta, kiek palaidota ir ant
kapių pastatyta. Viskas paremta 
skaičiais. 

Skyrių atstovės darė praneši
mus: Beverly Shores —H. Žit-
kienė, Melrose Parko — A. Briš-
kaitienė, Washingtono — D. Bū
tėnienė, Los Angeles — S. Šakie
nė, Arizonos — B. Peters. Visur 
dirbama, organizuojama, šelpia
ma. 

Statutui keisti komisijos pirmi
ninkė P. Masilioneinė perskaitė 
įneštus papildymus bei pakeiti
mus, talkininkaujant dr-jos at
stovui prie valdžios įstaigų J. Sa-
kui, kurie balsų dauguma buvo 
priimti. 

Po trumpų diskusijų ir rezoliu
cijų pirmininkė seimą uždaro ir 

Atidarymo žodyje E. Kielienė 
pastebi, kad ši paroda yra ypa
tinga, nes visi eksponatai atvež
ti neperseniai iš Lietuvos ištrūku
sios Pupelių šeimos. Pupelienė-
-Ozoraitė iš Molėtų, kaip ir dau
gelis mūsų tautiečių, jaunystėje 
pergyveno žiaurią šeimos tragedi
ją. Tėvas, prekybininkas, buvo 
išvežtas į Sibįrą, kur kentėjo 
drauge su kun. J. Prunskio tėvu. 
Kartu žuvo ir kartu palaidoti. 

Antroji dalis — balius, banke
tas. Vakarą pravedė parengimų 
vadovė V. Rumšienė. Programą 
atliko solistai Vaclovas ir Mar
garita Momkai, muzikui A. Va-
saičiui akompanuojant. Solistams 
Momkams tenka nuoširdi padė
ka, nes ne tik savo meną dr-jai 
paaukojo, bet ir išlaidas, surištas 
su pasiruošimu programai. Ačiū 
taip pat paaukojusiems laimėji
mams stambias dovanas. 

Trečioji dalis 

jos įkūrėjui ir mirusioms narėms 
prisiminti. Jas atlaikė kun. J. Juo
zevičius. Po Mišių bendri pus
ryčiai ir seimo uždarymas. R P . 

JERUZALĖJ SUSITINKA 
AMŽINYBE SU ISTORIJA 
Romoje įvyko 26-toji Tautinė 

italų Biblinė savaitė, kurioj bu
vo nagrinėjama tema: "Jeruza
lė Šv. Rašto šviesoje". Jonas 
Paulius H audiencijoje priėmė 
Biblinės savaitės dalyvius, šv. 
Rašto profesorius ir studentus, 
ir pasakė kalbą, išreikšdamas 
viltį ir visų tikinčiųjų troškimą, 
kad Jeruzalė tikrai taptų • šven
tuoju miestu ir taikos miestu. 
"Kiek paveikslų, kiek paslapčių 
slepiasi tame žodyje: Jeruzalė" 
— kalbėjo popiežius. — "Mums, 
krikščionims, Jeruzalė yra geo-
grafinis centras, kur susitinka 
Dievas su žmogum, amžinybė su 
istorija. Ten Kristus mokė, 

šv. Mišios dr-' valgė paskutinę Vakarienę, ken

tėjo ir prisikėlė, Šventąją Dva
sią dovanojo Bažnyčiai, visi mū
sų tikėjimo pagrindiniai elemen
tai yra išaugę šventojo Miesto 
palaimintose kalvose". 

Iš 3-jo tūkstantmečio prieš 
Kristų atrastose Eblos lentelėse 
jau užrašyta "Jerušalaim" var
das. Visa šventojo Rašto tra
dicija nuo Melkizedeko ir Abra

omo iki Apokalypsės vis karto
j a Jeruzalės vardą. Tikrai tai 
yra vienintelis pasaulyje mies
tas ir kartu Bažnyčios simbolis, 
kuris talpina savyje dvasinę ir 
teologinę prasmę. Popiežius 
džiaugėsi, kad Biblinės savaitės 
metu vyravo ekumeninio ben
dravimo dvasia, svarstant Jeru
zalę liečiančias problemas. 

A. + A. 
BRUNO R. VALENTOR 

Gyveno Oak Lawn, Illinois. 
Mirė spalio 18 d., 1980 m., sulaukęs 56 m. amžiaus. 
Gimė Chicago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Adelle, sūnus Steven ir 

duktė Christine D., sesuo Dolores Valentor, gyv. Seattle, Washing-
ton, dėdė Otto ir Anna Kassauski, gyv. Hickory Hills, Illinois, teta 
Andrulienė, gyv. Hart, Michigan ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Blake-Lamb koplyčioje, 4727 W. 123rd Street, 
Oak Lawn, Illinois. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, spalio 22 dieną. Iš koplyčios 8:45 
vaL ryto bus atlydėtas į St. Catherine of Aiexandria parapijos baž
nyčią, 107th St. ir Kedvale Ave., kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietu
vių kapines. 

Vietoje gėlių aukoti American Cancer Fund. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da-

ryvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: žmona, sūnus Ir duktė. 

Laidotuvių direkt. Blake-Lamb — Telef. 636-1193. 

Lietuvos Dukterų draugijos vėliavos pašventinimas. 
Bakaitienė ir M Kiela, šventina kun. J. Juozevičius. 

Vėliavos kūmai — O. 

Nuotr. S. Prapuolenio 

A. f A. MIKUI PANARUI mirus, 
jo žmonai Mildai, sūnums Arvydui, Rai
mundui ir ju šeimoms reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime. 

AUDRONĖ ir ANDRIUS GAIŽIŪNAI 
ADELĖ ir BENAS SIMONAIČIAI 
ALDONA ir ALFAS SIMONAIČIAI 

A. i A. Elenutei Balčiūnaitei—Masaitienei 
mirus, dalinamės skausmu su jos vyru dr. ČESLOVU 
MASAIČIU ir velionės broliais: prel. VYTAUTU, SIL.VA, 
a, a. dr. JURGIO vos kelių savaičių laikotarpyje. Visai 
BALČIŪNŲ SEIMAI reiškiame gilią užuojautą-

JADVYGA vr ADOLFAS DAMUSIAI 

KUR TAS ŠALTINĖLIS 
Edmundai Kuodis ir Jonas GiriJeUs įdainavo 27 populiariąsias 

harmonizuotas liaudies dainas su penkių įvairių instrumentų palyda. 
Išleido dr. Jokūbas Stukas, Lietuvos atsiminimų radijo programos 

vedėjas, gyv. Watchung, N. J. 
Dviejų plokštelių albumas su persruntunu kainuoja $14.95. m. gyv. 

prideda 70 c. valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. Ord SC, Chicago, tL «M2» 
_,' 

A.f A. MIKAS PANARAS 
Gyveno Chicago, Illinois. 
Mirė spalio 18 d., 1980 m., 10:20 vai. vak., sulaukęs 70 m. am

žiaus. 
Gimė Lietuvoje, Klaipėdos krašte, Šimkų kaime. 
Amerikoje išgyveno 30 m. 
Paliko dideliame nuliūdime: žmona Milda (Stropute), 2 sūnūs 

— Raimundas, marti Daiva, ir Ar/ydas, marti Regina, 2 anūkai — 
Andrius ir Lisa, sesuo Greta Vokietijoje ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69 Street. 
Antradienį, 5 vai. popiet, kūnas bus perkeltas j Lietuvių Evan

gelikų liuteronų Tėviškės parap. bažnyčią, 6641 S. Troy St. Budė-
tuvės bus 7 vaL vakaro. 

Laidotuvių pamaldos bus trečiadienį 10 vai. ryto Po pamaldų 
bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines. 

draugus ir pažįstamus Nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

vsus: gimines. 

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, marčios ir anūkai. 

Laidot. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. — Tel. 737-1213. 

A. f A. 
MIKUI PANARUI mirus, 

jo žmonai, sūnums Arvydui ir Raimundui 
ir ju šeimoms reiškiame gilią užuojauta* 

CHICAGOS LIETUVIŲ GOLFO KLUBAS 

A. f A. JUOZUI ABRAMAVIČIUI 
mirus, jo seseriai Stp. ir jos vyrui L. Keruliams, seseriai 
A. ir jos vyrui J. Juškams, broliui St Abramavičiui ir jų 
visų šeimų giminėms reiškiame giliausią užuojautą ir 
kartu liūdime. 

G. ir PR. MOZCRAIČIAI 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

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

•i 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., Ch ic jgo 
1410 So. 50 th Av., Cicero 

Tel. 476-2945 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

>• 



DRAUGAS, antradienis, 1980 m, spalio mėn. 21 3. 

x Vyriausiojo Lietuvos išlais
vinimo komiteto (VLJKo) tary
bos posėdis įvyko pereitą sek
madienį Jaunimo centre, Chi-
cagoje. 

X Lietuvos bažnyčių nuo
traukų, atsiliepdami į serijinio 
veikalo autoriaus kvietimą jam 
padėti, atsiuntė: dr. L Seibutis. 

_._ , „ _ 0 . -—r „„ - " - • ' įPe t ras Palubinskas, Petras Pa
dalyvavusi Amerikos lietuvių _ _ ' „ . 

* ' jau jis, Juozas Poška, rašyt. An
tanas Vaičiulaitis, kun. Jonas 
Borevičius, Br. Andriukaitis, dr. 
V. Sruogienė, J. Pupelienė, V. 
Griggs, Juozas Jurevičius ir kiti 
asmenys. (Knygos autorius vi
siems nuoširdžiai dėkoja. 

X Alicija Stephens, iškilioji 
muzikė, daugiau kaip 50 metų 

muzikinėje veikloje, buvo gra
žiai pagerbta pereitą sekmadie
ni, Jaunimo centro didžiojoje 
salėje, kur susirinko keli šim
tai jos bendradarbių, mokinių 
ir gerbėjų. Sukaktuvininkė 
susilaukė daug sveikinimų, jų 
tarpe Lietuvos gen. konsulės J. 
Daužvardienės. Muzikei buvo 
įteikta Lietuvių fondo paskirta 
1000 dolerių premija. (Plačiau 
vėliau). 

x Vladas Šakalys, žymus 
Lietuvos rezistentas, nesenai 

X Dienraštis "Stm-Times'' 
sekmadienio laidoj išspausdino 
kun. J. Prunskio laišką, kuria
me rašo, kad amerikiečiai turi 

j jaustis laimingi turėdami lais-
X Ateitininku kultūrinis - vus rinkimus. Lietuvoje kandi-

akadenunis savaitgalis praėjo. datus išsato tik komunistų par
šu dideliu pasisekimu. Prasidė- į tija ir tik tiek, kiek turi būti 
jo penktadienį Jaunimo centro! išrinkta — visai nėra rinkimų 
kavinėje "Ateities" leidyklos | laisvės, 
išleistos ir LRD premijuotos A. 
Landsbergio novelių knygos su
tiktuvėmis, į kurias atvyko ir, _ .. . . . », —. 

. ' * . , , , J , i per Suomiją pabėgęs j Švediją 
autorius ir leidvklos vadovas; £L ,_ , . r . . . . ~ z* 
dr K Keblvs šeštadieni A t e i - \ B ^ t o s k y n a u s kviečiamas at 
dr. K. Kebiys. gestadierų Atei- Beverly Shores ir spa-
timnkų namuose paskaitas skai-1 , / ^_ , . -. ,. « , , 
. . . . . ; VV . . i ho 2o d., šeštadienį, 6 vaL vak 
te tas pats A. Landsbergis ir L „ . _. _, . . _ . 

- ^ • ^ , , i , , , : kalbės Pines, Stankūnų resto-
rasytojas T. Venclova. Vakare \ 
Jaunimo centro salėje buvo j 
Ateities vakaras ir jauniems au
toriams premijų įteikimas. Sek
madienį vėl Ateitininkų namuo
se kun. K. Pugevičius ir dr. P. 
Kisielius skaitė paskaitas ir dr. 
A. Liulevičius įvertino, susuma
vo savaitgalio programą. Po to 
netoliese esančioj di Andrei baž
nyčioje buvo iškilmnigos pamal
dos. Apie visą tai vėliau bus 
plačiau. 

X Kostas Ostrauskas, žino
mas rašytojas, iš Philadelphijos 
atvyksta į Chicagą ir šį trečia
dienį, 7 vai. vak., kalbės Chica-
gos Lawn bibliotekoje (62-ra ir 
So. Kedzie Ave.), tema "Ginant 
egzilę". Visuomenė kviečiama 
dalyvauti. 

X Edvardo Valaičio akvarelių 
parodą rengia Balzeko kultūros 
muziejus (4012 Arcehr Ave.). 
Parodos atidarymas bus sek
madienį, lapkričio 2 d. nuo 4 iki 
6 vai. vak. Valaitis buvo "Chi-
cago Tribūne" dienraščio meno 

Los Angeles lietuviai suruošė Kristijono Donelaičio akademiją. Cia matome dienos prezidiumą. B k.: kalba prof. 
Elena Tumienė, sėdi (už gėles) Jurgis Gliaudą, prof. J. Izokaitytė, teisin. H. Tumas, rašyt. Pr. Visvydas, dr. J. Ski
rtus, Karilė Baltrušaitytė, poetas B. Brazdžionis. Nuotr. A. Gulbinsko 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

IŠ ARTI IR TOLI 

PEDAGOGINIO INSTITUTE 
PROJEKTAS 

Gan dažnai lietuvių tarpe gir
dima nusiskundimų, kad Ame-

mas dr. L. Kriaučeliūną pravesti j ganizuojant mokytojų sąjungą, 
banketą. Dr. Kriaučeliūnas pri- { kuriant Liet. Bendruomenę. 
minė jubiliato uolų darbą Lietu
vos labui, linkėjo sveikatos ir 
sėkmės ateičiai. Invokaciją su-

rikos valdžia išdalina daug pini I kalbėti pakvietė kun. J. Prunskį. 
Po gerai paruoštos vakarie

nės prasidėjo sveikinimo kalbos. 
Gen. kons. J. Daužvardienė pri
minusi kun. A. Stasio veiklu
mą, pažymėjo, kad jis buvo ta
pęs lyg švyturiu. Konsulatas 
kun. Stasio pasiges. Su juo daž
nai tartasi. 

gų negrams, ispaniškai kalban
tiems ir kitoms grupėms, bet atsi
sako paremti lietuvius. Paskuti
niu metu lietuviai pradėjo akty
viau ieškoti paramos iš Ameri
kos valdžios įstaigų lietuviškiems 
reikalams. Šiais metais šioje srity-
:e ypač pasižymėjo Pedagoginis 
institutas, kuris, vadovaujamas 
ektoriaus dr. Jono Račkausko, 

akivaizdžiai parodė, kad gerai su
planuoti ir pagal reikalavimus 
parašyti prašymai bus dažniau-
sisi išpildyti. Anksčiau šiais me
tais Pedagoginis institutas gavo 
penkiasdešmt tūkstančių dole
rių iš Amerikos Švietimo sky
riaus (U. S. Department of Edu-
cation) paruošti "video" progra-

,mas ir paskaitas, kurios būtų 
naudojamos kitose lietuvių ko
lonijose JAV ar net užsienyje. 

Tačiau tas nebuvo vienintelis 

J. Blinstrubienė ir K. Radvi
lai įteikė Altos valdybos narių 
adresą jubiliatui. 

Kun. A. Stasys dėkodamas 
pasisakė, kad jį į veikimą įtrau
kė ankstybesnė JAV lietuvių 
karta — L. Simutis ir kt. Dė
kojo Altai, dr. Kriaučeliūnafs, 
J. Blinstrubienei. Iškėlė dr. K. 
Bobelio veiklą. Vlikas yra pir
masis Lietuvos laisvės avangar
das. Dėkojo visiems kalbėju-

Dr. K. Bobelis priminė, kad \ šiems, raštu sveikinusiems, mi-
buvo malonu dirbti su kun. Sta- i nėjimo dalyviams. Pažadėjo 
šiu, turinčiu tiek pasišventimo Į Altos neapleisti, ir darbo Lietu-
religinėj Ir politinėj srity. 

Europoje etninių grupių veik
la esanti labai sunki, politinė ie 
srityje. Geriau Anglijoje. V -
sas lietuviškas judėjimas turi 
išplaukti iš JAV ir Kanados. 

Dr. Kriaučeliūnas iššaukė gar
bingus svečius: VI. Šakalį, dr. E 

vos labui nesitraukti. 
Meninę programos dalį labai 

patraukliai atliko solistai Mar
garita ir Vaclovas Momkai. 
Fortepijonu palydint muz. A. 
Jurgučiui skambiai padainavo 
lietuviškų dainų pynę. 

Klausytojus žavėjo smagios 
Bartkų, P. Dargį, L. Grinių, J. \ komp. A. Jurgučio dainos: "Vai 
Blinstrubienė perskaitė specialų Į plaukia", "Saulelės daina". So-

prašymas. Neseniai National En-1 nuooelnus 

Pennsilvanijos atstovų rūmų 
raštą, pagerbiantį P. Dargį už 

Emilija Kielienė, Lietuvos Dukterų 
draugijos pirmininkė, atidaro LDD 
seimą Nuotr. S. Prapuolenio 

x A. Gylys, Olympia, Wash., 
siųsdamas prenumeratos mo
kestį, pridėjo 60 dolerių auką 

skyriaus direktorium, dabar į ir tokiu būdu labai dosniai pa 
pensininkas. Gimęs New Jer- Į rėmė mūsų dienraštį, palengvin

damas leidimo naštą. Už dide
lę paramą esame labai dėkingi 
ir skelbiame Garbės prenume
ratorium. 

dowment for the Humanities da
vė Pedagoginiam institutui pen
kis tūkstančius dolerių už projek 
tą ištirti lietuvių emigrantų 
gyvenimą Amerikoje. Jau dau
giau kaip trisdešimt metų pra
ėjo nuo vadinamosios naujosios 
emigracijos į Ameriką. Nemažas 
skaičius tų atvykėlių jau yra iš
keliavę amžinybėn, o jų pergy
venimai, įsikūrimo ir kasdieninio 
gyvenimo nuotykiai Amerikoje 
nėra pakankamai aprašyti ir iš
tirti. Daugumas dabartinių li
tuanistinių mokyklų mokinių 
mažai ką žino apie jų tėvų ar 

Šaulių vardu sveikino VI. Iš-
ganaitis, Clevelando' lietuvių 
vardu — O. Jokubaitienė. 

Raštu sveikino Lietuvos ats
tovas dr. S. Bačkis, gen. kons. 
A. Simutis. 

J. Jasaitis sveikindamas pri
minė kun. Stasio nuopelnus or-

listų dainų repertuaras buvo 
įvairus ir patrauklus: žalioj 
lankelėj, Kur bakūžė samanota, 
Čia mano žemelė, duetai: Ot 
tai buvo, Oi, berneli, vientury, 
Banguok vandenyne. 

Mielų dainų melodijos visus 
dalyvius džiugino. Nesijautė nė 
nuovargio, nors parengimas už-
srtęsė iki pradžios dvyliktos 
nakties. J. Pr. 

senelių pergyvenimus čia Ame-

sey valstijoje, studijas baigė 
Chicagos Meno institute. Paro
da tęsis iki lapkričio 16 d. Lan
kytis bus galima kiekvieną die
ną nuo 1 iki 4 vai. p. p. 

X Naujausių leidinių už di-
disnę sumą "Drauge'' užsisakė: 
dr. P. Jonikas (Riverside. UI.), 
Saulius Girnius (Cbicago), M. 
Macevičienė (Chicago), M. 
Dambrauskas (Prescott, Ariz.). 

X Ella KJavcanienė, Rock-
ford, UI., atnaujindama prenu
meratą, atsiuntė ir 12 dolerių 
auką. Už viską esame labai dė
kingi. 

X Chicagos lietuvių styginio 
ansamblio koncertas įvyks lap
kričio 16 d., sekmadienį, 3 vai. 
popiet Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Programoje Telemanno, 
Mozarto, Verdi. Čiurlionio, Stf 
Šimkaus, J. Strolios ir J. Stan
kūno kūriniai, (pr.). 

X T. J. BorevlcTaos, SJ, pa
gerbime, kuris bus spalio mėn. 
26 d., 3 vai. p. p. Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje, pamokslą pasakys t. 
Br. Markaitis, SJ, iš Californi-
jos, giedos V. Momkus, vargo
nais pritariant muz. A. Vasai-
črui. Po šv. Mišių Jaunimo cen
tro didžiojoj salėj akademija ir 
vaišės. Pagrindinis kalbėtojas 
bus dr. Vyt. Vygantas iš New 
Yorko. Meninę dalį atliks so
listai M. Momkienė ir St. Baras, 
akompanuojant muz. A. Vasai-1 
čiui. Dėl bilietų rezervacijos 
kreiptis į Julių Pocių, 4204 So. 
Maplewood Ave., Chicago. EI. 
60832, telef. 927-6222. (pr.). 

X Vyrai daJrtaoja. Toronto 
vyrų choro "Aras" koncertas 
rengiamas lapkričio 22 d., šešta-

X Vitas Leonas Laniauskas, 
baigęs Fenwick gimnaziją Oak 
Parke, lankys Northwestern uni
versitetą. Vitas Laniauskas yra 
pasireiškęs Raudonojo kryžiaus 
savanoriu Hines veteranų ligo
ninėje, kur per pastarąsias dvi 
vasaras j is išdirbo maždaug 
3000 valandų, šiuo metu Vi
tas Laniauskas yra ligoninės 
Jaunimo tarybos pirmininkas, 
koordinuoja įvairius aukų telki
mo vajus ligoniams padėti. 

X Romas Sakadolskis, žino
mas čikagiškis, atnaujindamas 
prenumeratą įteikė ir 10 dole-

į rių auką. Nuoširdžiai dėko
jame. 

X Julius Plaušinaitis, Chica
go, 111.. užsisakė "Draugą" ir 
paskyrė 8 dolerių auką. Labai 
ačiū. 

X Genė Misiūnienė, čikagiš-
kė, atnaujindama prenumeratą, 
įteikė ir auką. Ačiū. 

X J. Petrauskas, torontiškis, 
parėmė mūsų spaudos darbus 
10 dolerių auka. Labai ačiū. 

X Vincas VitraJds yra nuola
tinis "Draugo"' rėmėjas. Ir da
bar gavome jo 10 dolerių auką, 
kurią jis atsiuntė atnaujinda
mas prenumeratą. Ačiū. 

X Aukų atsiuntė: 3 dol. — J. 
Audėnas; po 2 dol. — E. T. Vo
syliūtė - Guir, E. Bogutienė, E 
Jurgaitis, Pr. Adomonis. Vi

ri ko j e. Šios medžiagos vėliau ne
bus galima atkurti, ir tad yra 
svarbu ją užfiksuoti šiandien. 

Pedagoginis institutas bandys 
šią spragą dalinai užpildyti, nau
dojant dabartines technologijos 
priemones įrašam; į magnetofoni
nes kasetes pasikalbėjimus su tų 
dienų dalyviais. Šiame darbe bus 
bandoma įtraukti kiek galint dau
giau patį jaunimą. Pedagoginio 
instituto darbuotojai sudarys an
ketą su įvairiais klausimais apie 
emigravimo priežastis, įsikūrimo 
Amerikoje sąlygas, lietuvių kul
tūrinį ir šeimos gyvenimą ir t. t 
Iš pradžių Pedagoginio instituto 
studentai bus pamokyti kaip pra
vesti pasikalbėjimus ir patys turės 
apklausinėti savo tėvus ar sene
lius. Su šia patirtimi jie eis į ki
tas lituanistines mokyklas supa
žindinti moksleivius su projektu 
ir išmokys juos, kafp pravesti pa
sikalbėjimus. Moksleiviai tada 
grįš namo ir apklausinės savo tė
vus ar senelius. Šiuo būdu turėtų prie Norwegian ligoninės, Chi 
būti surinkta pora šimtų pasi- \ cagoje, kur jis dirbo. Areštuo-

Dr Petro Atkočiūno, Cicero Altos skyriaus pirmininko pagerbime, kurį suruoš? 
skyrių sudarančių organizacijų atstovai, jo 85-rių metų sukakties proga. K 
dešines Altos centro v-bos atstovas J. Skorubskas, jubiliatas dr. P. Atkočiū
nas, kun. A. Valančius, 5v. Antano parapijos klebonas kun. J. Stankevičius ir 
vicepirm. S. Diržiuviene. 

(Platesnis pagerbimo aprašymas paskelbtas "Draugo" X. 2. laidoje). 

J. A. VALSTYBĖSE 
— "I Laisvę" rugsėjo mėn. 

numeris atspausdintas ir siun
tinėjamas prenumeratoriams. 
Prof. Antanas Maceina nagrinė
ja išeivio buvimo svetur proble
mą, Rūta Klevą Vidžiūnienė 
žvelgia j jaunąjį lietuvių elitą 
Amerikoje, Bronius Zumeris 
aptaria rusišką charakterį, av. 
ltn. H. C. Kudreikis, atsiremda
mas į asmenišką patirtį ir doku
mentus, pasakoja, kaip bolševi
kai "vadavo" Lietuvą 1944 me
tais. Publicistinėje dalyje ke
liami aktualūs lietuviško gyve
nimo klausimai. 

— Rašytojas Vytautas Voler-
tas yra pakviestas dalyvauti 
tradiciniame literatūros vakare, 
kuris įvyks gruodžio 6 d. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Vo-
lertas pakvietimą priėmė ir ruo
šiasi atvykti su žmona. Litera
tūros vakarus kasmet organi
zuoja Los Angeles LFB sambū
ris. Naują Los Angeles LFB 
sambūrio valdybą sudaro: J. 
Kojelis (pirm.), dr. Z. Brinkis 
ir Ig. Medžiukas (vicepirm.), 
Ed. Arbas (sekr.) ir V. Vidugi
ris )ižd.). 

— Antanas B. Mažeika, New-
port Beach, Calif., yra išrinktas 
Los Angeles mieste organizuo-

juos tenka parodyti Latvijos 
muziejui ir gauti muziejaus lei
dimą, apmokant muitą, kuris 
nurodytas leidime. Taip pat 
uždrausta minėtus daiktus siun
tinėti paštu, (t.). 

DIDŽ. BRITANIJOJ 
— Stasys Barisa, sulaukęs 77 

metų, mirė Wakefieldo Stanley 
Royd ligoninės prieglaudoje. 
Prieš 30 metų Škotijos anglies 
kasyklose buvo sunkiai sužeis
tas, sulaužyta nugara. Kiek 
pasveikęs, liko gyventi prieglau
doje ir pynė krepšius. Kilęs iš 
Suvalkijos. Giminių nepaliko. 

— Britų magazinas YVcman-
craft" gegužės mėn. visą pus
lapį paskyrė Derbyje gyvenan
čios Gilmos Zinkuvienės pasako
jimui apie jos audžiamąsias 
juostas ir tautinius drabužius. 
Smulkiau papasakota, kaip tos 
juostos audžiamos, kas sudaro 
tautinius drabužius, taip pat 
duodama žiupsnis žinių apie Lie
tuvą ir apie G. Zinkuvienę. 
Straipsnis pailiustruotas juostos 
pavyzdžiu ir tautiniais drabu
žiais vilkinčios moters fotogra
fija. 

OKUP. LIETUVOJE 
_ . . . . , , - Rudens darbams, padėti jamo Lietuvių informacijos cen-1, , . , . , r , * • J- • ' kolchozams bei sovcnozams nu-tro vadovu. Pagrindinis centro . .. .v _-. . .. 

«*.*-. atsiliepti i Lietuvos- m t l derhų' * 7 0 ° t***11111™111^ 
.» ! .. . . i profesinių technikos mokyklų ir 

kitų mokslo įstaigų, buvo pasiųs
ta 40,000 moksleivių. Kiekvie
nam talkininkui buvo už darbo 

tikslas 
žmonių prašymą išeivijai oku 
panto daromas skriaudas ir 
vykdomus žmonių persekioji
mus kelti į viešumą ir mabili-. ,. , .., . . e n 

*. . . . T . , .1 dieną mokama tiktai po 6—7 
zuoti pasaulio opiniją Lietuvai . . . _ . . ,,T7 . . . 

I n ih l i i i s T a m T*rarw»aa 'Valstlft-padėti. Antanas Mažeika yra 
įkūręs "Vlikas Recruting" kor
poraciją ir jai vadovauja. 

— "Mindszenty Report", St. 
Louis, Missouri, mieste leidžia
mas Mindszenty Fundacijos biu
letenis, Nr. 10 plačiai cituoja 
Liet. Kat. Bažn. Kroniką. 

—JAV LB-nės intensyvi veik
la kongrese, Valstybės departa
mente ir Baltuose rūmuose Lie-i 

rublius. Taip praneša "Valstie
čių laikraštis". (IX. 20). 

- r 40 vaikę žuvo autoavari
jose per aštuonius šių metų 
mėnesius. 407 vaikai jų metu 
buvo sužeisti. Per rugsėjo mė
nesio pirmąsias dvi savaites 
nukentėjo dar 32 vaikai. Ypa
tingai vaikai nukenčia, kai jų 
dviračiai bei mopedai susidu
ria su automobiliais ar s^ink-

tuvos diplomatinės tarnybos tęs-, vezirmais. 

UŽDARYS MEIGS? 
Mere Byrne paskelbė, kad ji 

nori uždaryti Meigs aerodromą 
ir tą žemę panaudoti Chicagos 
miesto gyventojų atgaivai — 
rekreacijoms. 

NUŠOVfi GYDYTOJA 
Dr. T. H. Paris, 38 m., ras

tas šeštadienio naktį nušautas 

kalbėjimų, kurie bus, sakomi I taa~ 'w_ S a l v ; d o r , 32 m. kuris ^ A s s o c i a t i o n i r m a 

Pedagoginio *^J»™*% i policijai pareiškė, kad daktaras J s a v o ^ ^ ^ 
je, ir kur ateityje studentai j r | b u v o pgęmaįfB jo žmoną, kun Į ̂ į / ^ ^ ^ ^ 

buvo gail. sesuo toje ligoninėje. 
Dr. Paeis, buvo atvykęs iš Phi-
lipinų. 

kiti mokslininkai galės juos pa
naudoti rašant lietuviu išeivijos 
istoriją. Moksleiviai, dalyvavę 
projekte, sužinos daugiau apie 
savo tėvų nuotykius ir įsikūri
mo sąlygas Amerikoje ir gal ge
riau supras jų pažiūras. 

S. Girnius 

KUN. A. STASIO 
JUBILIEJAUS BANKETAS 

Kun. A. Stasiui, daugiau 
kaip 30 m. dirbusiam Alte, su
ruošė Amerikos Lietuvių taryba 
banketą, pagerbiant jo 75 m. 
sukaktį ir atsisveikinant jam šiems dėkojame. 

x Per dr. K Šidlauską. ?ipaus-1 išsikėlus j Floridą. Banketas 
dinamos knygos "Valrtybinin- ; įvyko po Alto suvažiavimo spa-

dienį, 7:30 vai. vak. Jaunimo įkas politikos keliu" išlaidoms j lio 18 d. Lietuvių Tautiniuose leidimą statyti 
centre. Rengia Margutis. Bi-į padengti gauta 1.000 dol. auka. namuose. Į nes jėgaines — 

tinumo klausimu buvo pastebėta 
Maskvos. Tass rugsėjo 10 d. pa
teikė „Liternatumaya Gazeta" 
straipsnio pagrindines mintis. Ja
me Pabaltijo valstybių atstovy
bės pristatomos kaip atstovau
jančios ankstyvesnioms „buržua
zinėms valstybėms". Atstovybės 
esančios „vaiduoklių namais", o 
jų vadovai — „vaškinės figūros". 
Teigiama, kad iš atstovybių o r 
ganizuojama kultūrinių mainų 
principu suruoštų renginių 
boikotai ir vykdomas spaudimas 
į valdines institucijas nutraukti 
pasikeitimą moksline ir technine 
informacija su Sov. Sąjunga. 
Klausiama, ar šios "ambasados", 
kurioms Valstybės departamente 
veikia atskiras skyrius, nesi-
kryžiuoja su Helsinkio akto su
tarimais ir nėra dar vienas JAV-
-ių bandymas aktą sabotuoti. 
Rugsėjo 12 d. Maskvos radijas 
angliškai puolė Lietuvos atsto
vybę VVashingtone ir jos atstovą 
kaltino švaistant „liaudies pini
gus". 

LATVIJOJ 
— Rygos muitinė draudžia 

įvežti įvairių rūšių ginklų, muni-
cijos, narkotikų, pornografijos 
ir nedorovingų raštų. Be to 

j griežtai žiūrima, kad nebūtų 
I Drake viešbuty, Chicagoje. Tę-1 i v e ž t a įvairių spausdinių ir fil-
sis 4 dienas. ' m i i nuotraukų priešsovietinio 

POLICIJA m UNIJA 

*" Kuršių Nerijos vasarvietėje 
Smiltynėje, du vasaros mėnesius 
kūrė Vilniaus ir Klaipėdos daili
ninkai. Keturiolika savo naujų 
kėrinių dailininkai pastatė Klai
pėdos miesto Mažvydo skulptūrų 
parke. Tame parke jau esančios 
54 dekoratyvinės skulptūros. Ta
čiau spaudoje nusiskundžiama, 
kad parkas neprižiūrimas, prisiūk 
šlintas, dažnai vandalų nusiau
biamas. 

CHICAGOS ŽINIOS 
NACIŲ DEMONSTRACIJA 
Vienuolika nacių sekmadieni 

demonstravo Evanstone. Jie bu
vo apmėtyti kiaušiniais ir ak
menimis. Prieš juos demonstra
vo apie 2500 žmonių. Buvo su
žeistas vienas policininkas, areš
tuota penketas civilių. 

LADIRAŠTININKT; 
SUVAŽIAVIMAS 

Daugiau kaip 500 dienraščių 
atstovų, priklausančių Inland 

ŽIAURUS VYRAS 
Buvęs kalėjimo sargas Carrus 

Buggs, 43 m., patrauktas teis
man už tai, kad jis savo žmoną, 
norinčią skyrybų, apipylė gazo
linu, drauge su 10 mėn. sūneliu, 
ir abu padegė. Sūnus ligoninėj 
mirė. Kaltininkas atėjęs j po
liciją pasidavė. Jo žmona 39 
m., gyveno 8946 S. Laflin, Chi
cagoje. 

ATOMINES JĖGAINĖS 
Commonwealth Edison gavo 

dar dvi atomi-
vieną Will, kitą 

lietai Vaznelių prekyboje ir Mar-1 už kurią leidėjai reiškia nuošir- ! Iškilmes pradėjo Altos pirm. j Cgle apskrity. Jos kainuos apie 
gutyje. (pr.). |džią padėką. (p r ) . Į dr. K Šidlauskas, pakviesda-15 bilijonus dolerių. 

Chicagos policijos balsavime 
dalyvavo 7 5 ^ iš daugiau kaip 
10,000 policininkų. Dauguma 
pasisakė, kad nori unijos. 

DAUGIAU MOKSLEIVIŲ 

charakterio. Siuntos, kuriose 
yra dėvėti drabužiai, avalynė, 
grąžinamos siuntėjui. Taip pat 
draudžiama iš užsienio siuntinė
ti mėsos produktų koncentra
tus. Rygos svečiai, grįždami 
namon, gali pasiimti su savim 

Chicagos katalikų pradžios dovanas ar pačių pirktas prekes 
ir vidurinėse mokyklose šiais ; IQQ rublių vertės. Draudžiama 
mokslo metais mokosi 189,701: išvežti anuliuotus vertybinius 
moksleivis — 488-niais daugiau j popierius ir sovietinį pinigą. 

miiiiiiimiimiiimmimiiimmiiumiiim 
LEONARDAS ANDRIEKUS 

ETERNAL DREAM 
Selected Poems 

Edited and translated by 
Jonas Zdanys 

Published by Manyland Books, 
Inc., Woodhaven, N. Y. 1980 

Kieti viršeliai. Kaina su per
siuntimu $6.85. 
Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, įSįS W. 6Srd St, 

CMcago, IU. 60629 
miHiimiiHimiiniiiiiiiuiiHiuimmiiHn 

LITHUAMIAN PIONEER 
PRIEST 

OF NEW ENGLAND 
By 

Wilnam Wolkovich-Valkavičm8 
The Life, Struggles and Tragic 
death of Rev. Joseph žėbris, 
1860-1915. 
Published by Franciscan Press, 
Brooklyn, New York 1980 
Kaina su persiuntimu $6.85. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, k5k5 W. 6Srd SU 

Chicago, m. 60629 

kaip praeitais mokslo metais 
ŽUVUSIO SEIMAI 

1 MIL DOL. 

Taip pat suvaržytas ir tų daik
tų išvežimas, kurie priskaityti 
prie senienų: paveikslai, akva-

ABC užsienio korespondento Į relė, grafika, skulptūros. Be to, 
Larry Buchman, žuvusio 1977 į nuo Šių metų pradžios TSRS 
m. lėktuvo nelaimėje, šeimai bus : Kultūros ministerija yra uždrau-
sumokėta vienas milijonas do- į dusi išvežti tautos menininkų 
lerių. Susitarimas patvirtintas j kūrinius iš gintaro, taip pat ner-
Cook apskr. teisme, šeima gy
vena Wilmette priemiesty. 

tas ir austas medžiagas. Jei no
rima išvežti minėtus daiktus, 

DENGIAME m TAISOME 
VISŲ RtsDŲ STOGUS 

Vi savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite 
AEVYDUI KIELAI 
Tel. — 434-9655 

1 » I 


