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Kratos, tardymai, areštai
(Tęsinys)

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

Petras Lukoševičius g. 1915 
m. Marijampolės apskrityje ir už 
augęs giliai religingoje 7 vaikų 
šeimoje. 1944 m. buvo nuteistas 
pagal 58 str. 1 b. dalį 25-rių me
tų bausme. Perėjo visą Gulagą
— Minsko, Gorkio, Taišeto, Om 
sko ir kt. lagerius. 1956 m. po 11 
metų kalinimo pagal amnesti
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 
tas į psichiatrinę ligoninę”.

1980 m. vasario mėn. į Kauno 
psichiatrinę ligoninę iš Černia
chovskio psichiatrinės ligoninės
— 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 du kar 
tus teistas už Lenkijos sienos per 
ėjimą. 1977 m. patalpintas į Cer 
niachovskio psichiatrinę ligoni
nę — kalėjimą. Ligos “simpto
mai”: vienoje Kauno gamykloje 
dėl darbo sąlygų pagerinimo or
ganizavo streiką, atsisakė sovieti
nės pilietybės kreipėsi į SNO pra

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
40 - TAS SUVAŽIA V/MAS

Chicaga. — Šeštadienį, spalio 
18 d., įvyko Amerikos Lietuvių 
Tarybos 40-sis metinis suvažiavi. 
mas, kuriame dalyvavo 40 tary 
bos narių, 31 įvairių organizacijų 
atstovas, spaudos reporterių ir 
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
imta prezidento Franklino Roose 
velto. Konsule ragino tarybą to
liau veikti, nepavargti, ištesėti. 
VLIKo pirm. dr. K. Bobelis pareiš 
kė, kad ALTas gali didžiuotis sa 
vo darbu ir priminė, kad tik bend 
rai dirbdami galėsime pasiekti 
tikslą. Tuoj po šio vienybės primi
nimo tribūnon buvo pakviestas 
atskilusios LB (registruotos) gru
pės atstovas A. Juškevičius. Po jo 
Amerikos Lietuvių Tautinės są

šydamas spręsti Pabaltijos tautų 
pavergimo klausimą.

1980 m. 'birželio 30 d. į Geno
vaitės Sakalienės butą (Vilniuje, 
Užupio 19 — 33) įsiveržė milici 
jos mjr. Leščenko V. S. ir kaž 
koks civilis. Be prokuroro sankci 
jos nekviesti svečiai žvilgčiojo po 
lovomis, į spintas; apžiūrėjo net 
kaimyno butą. Leščenko pareiškė, 
kad kratos motyvas — dingusio 
“politinio recidyvisto” Danutės 
vyro Vlado Šakalio ieškojimas.
Į Sakalienės protestą dėl neteisė
tų veiksmų, majoras atsakė:

, “Mes ir toliau taip elgsimės, nes 
j 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 
kratos metu paimta daug pogrin 
dinės literatūros ir rašomoji ma 
šinėlė. Dabar Abrutis kalina
mas Lukiškių kalėjime. Jo žmo
nai 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 
byla uždaroma. Terleckui jau 
leista susipažinti su bylos medžią 
ga-

J. Sasnausko artimiesiems če
kistai sugrąžino visą religinę li
teratūrą, draugų laiškus, kuriuo
se mažai liečiamas nacionalinis 
klausimas.

(Pabaiga)

jungos sveikinimą perdavė T. 
Blinstrubas. Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžio vardu sveikino V. Jokū
baitis ir Vilniaus Krašto Lietuvių 
S-gos J. Gaižutis. BALFo pirmi
ninkė M. Rudienė savo sveikini
mą papildė supažindndama susi 
rinkusius su neseniai Amerikon 
pasitraukusiu Lietuvos pogrin
džio rezistentu Vladu šakaliu, 
kurį susirinkę priėmė šiltais ploji
mais.

V. Šakalys trumpame žodyje pa 
brėžė, kad užsienio lietuvių para 
ma okupuotai Lietuvai. buvo ir 
bus labai reikalinga. Amerikos 
Lietuvių Tarybai praeity ir toliau 
teks saugoti Lietuvos juridinį vals 
tybingumą. Lietuvoje atsiranda 
naujų jėgų ir naujų vilčių, kad 
vergovės naktis baigsis, kad Vaka 
rai kartą supras, jog detentės kelias 
neįmanomas, jis pare’Škė viltį, 
kad Maskvos imperija žlugs ir jos 
griuvėsiuose kelsis nauja Lietuva. 
V. Šakalys pareiškė, kad Amerikos 
Lietuvių darbas svarbus ir reika- 1 
lingas. >

Kiti sveikinimai buvo atidėti 
popietinei sesijai. Dalyvius maloj 
niai nustebino sveikinimo telegra
ma iš respublikonų partijos kan
didato į prezidento vietą Ronald 
Reagano,ilgesnėje telegramoje jis 
sveikino Amerikos Lietuvių Ta
rybą už kietą darbą ir pasiaukoji 
mą. Amerikos lietuviai visoje} 
Amerikoje yra vieningi, siekdami 
pagrindinių žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių atstatymo 
Lietuvos žmonėms. Reaganas pa

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 įr pradėsime darbą, 
lyg biurokratai mus būtų pripažinę, pasakė Walesa.

Naujųjų Lenkijos 
unijų sunkumai

Teismas dar nepatvirtino unijų legalumo
Varšuva. — Sekmadienį Lenki 

jon atvyko sovietų užsienio rei
kalų .ministeris Gromyko daly
vauti Varšuvos pakto valstybių 
pasitarimuose. Tai pirmas aukš-
to sovietų pareigūno vizitas po Bujak pareiškė, jog kardinolo pa 
Lenkijos komunistų partijos vadų rama labai svarbi, 
pasikeitimo ir darbininkų, strei- .. • •• j •• •
ko. Sakoma, kad Varšuvos pakto un.'!v vadas ,prae|usl sa
- nisteriai tarsis, kaip laikytis' 7'tSall ‘ure!° ^tAt, su pren- 

Idrido konforanriint. I »„Htn, identu Hcnryk Jablonskį ir ap- 
svarstyti susidariusią padėtį. Teo
retiškai, komunistų vyriausybė 
pažadėjo darbininkams teisę steig 
ti naujas unijas. Šis pažadas bu-

m
Madrido konferencijoje. Lenkijos 
užsienio reikalų ministerija šia 
proga atšaukė savo ambasado
rius iš svarbiųjų Vakarų valsty 
bių. Bus apsvarstytas Vakarų 
valstybių “kišimasis” į Lenkijos 
vidaus reikalus.

Lenkijos žinių agentūra PAP 
patvirtino, kad Varšuvos vaiva
dijos teismas dar neužregistravo 
naujųjų darbininkų unijų cen 
tro, nes šis nesutinka su legaliu 
reikalavimu patvirtinti komunistų 
partiją vadovaujančiu veiksniu 
darbo unijų veikloje.

Apie 20 naujųjų unijų vadų
sekmadienį atvyko į Krokuvą, kur įvairios kliūtys. Senosios unijų
didelės minios juos pasitiko ir jau 
ni lenkai nešė unijų organizaci 
nio komiteto pirmininką Lech 
Walesą ant rankų apie dvi mylias, 
miniai šaukiant ir mėtant gėles. 
Unijų vadai buvo priimti Len
kijos katalikų Bažnyčios primo. kar 
dinolo Stefano Wyszynskio, kuris 
pirmą kartą po streikų išreškė

gyrė ALTą šia 40 metų sukak
ties proga, kuri esanti linksma ir 
kartu liūdna, nes ji primena ir 
40 metų nelegalios okupacijos ir 
prijungimo prie Sovietų Sąjun
gos sukaktį. Reagano telegramos 
angliškame tekste yra ir lietuvių 
kalba įrašytas sakinys, kuris. Re 
agano žodžiais, labai tinkamas ir 
įkvėpiantis: “Lietuvis nepavargs 
Vovoiant dėl Lietuvos laisvės”.
Kandidatas Reaganas baigia tele- % .
gramą, pakartodamas savo šilčiau ' rnun'st,l part’iai, bet ir visiems 
s ą pagarbą ir linkėjimus. [panašiems režimams Rytų Euro

(Bu* daugiau) poje.

darbininkams savo pritarimą. “Aš 
su jumis”, kalbėjo kardinolas. 
“Jūs laimėsite ir atnešite Tėvy
nei daug gero”, pasakė kardinolas. 
Varšuvos unijų vadas Zbign:ew

yo ^ pasirašytas dar rugsėjo 3 d., baigti Irano — Irako karą. Irakas 
turės pažadėti pasitraukti į savo 
sienas, o Iranas turės sutikti pra
dėti tiesiogines derybas, nesusiri 
šusioms musulmonų šalims tar 
pininkaujant.

kada komunistų partijai vadova 
vo sekretorius Edward Gierek. 
Jis buvo pašalintas rugsėjo 6 d. 
Kol kas pažadai liko pažadais. 
Komunistų partijos pareigūnai, 
teisėjai daro viską, kad pažadai 
nebūtų įgyvendinti. Istatymri 
reikalauja naujas unijas įregist
ruoti teisme, kuris turi pripažinti 
naujas organizacijas. Statomos

vadovybės išformuotos, tačiau jų 
veikėjai, patikimi komunistai, 
bando įsibrauti į naujas grupes. 
Naujoji unijų biurokratija laiko 
ma “antisocialistine”.

Užsienio stebėtojai pripažįsta, 
kad darbininkų reikalavimų pa 
tenkinimas pastatytų ne tik Len 
kiją, bet visą sovietų imperiją į 
pavojingą padėtį. Unijos reikalau 
ja ne tik laisvės tvarkytis, kaip jos 
nori. Unijų vadai išsiderėjo lei- 
leidimą laisvai praktikuoti savo 
religiją, jiems buvo pažadėta lais 
vesnė spauda, kuri turėtų spaus
dinti žinias apie unijų veiklą ir 
planus. Tokiu būdu, darbininkai 
gautų: teisę organizuotis, tikėji 
mo laisvę ir spaudos laisvę. Tiek 
laisvių sudarytų labai pavojin
gą situacją ne tik Lenkijos ko-
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— 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 
paramos”.

— Italijoje buvęs gynybos mi 
nisteris Arnoldo Forlani sudarė 
kabinetą iš keturių partijų. Ko 
alicijoje yra krikščionys demokra
tai, socialistai, socialdemokratai 
ir respublikonai.

— Egipto prezidentas Sadatas
! su aukštais valdžios pareigūnais 
lankė Sinajaus kalną, kur žadėjo 

: pastatyti krikščionių, žydų ir 
musulmonų šventyklas.

— Filipinuose sprogo teroristų 
Į padėta bomba tarptautiniame ke 
! lionių agentūrų suvažiavime. 

Buvo sužeista 18 žmonių, jų tar 
pe 7 amerikiečiai. Salėje buvo Fi 
lipinu prezidentas Marcos ir daug 
ministerių.

— Turkijos gyventojų surašy 
mas parodė, kad Turkijoje gyve
na 45,217,556 žmonių. Apie 45 
nuoš. gyvena miestuose.

— Afganistane sovietų kariuo
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, 
kur atsiųsta daugiau karo laivų 
ir aviacijos.

— Aiži ras nutraukė Al Asnam 
miesto, sugriauto žemės drebėji
mo, gyvųjų ieškojimą. Dabar 
griuvėsius pradės valyti didieji 
traktoriai.

— Bolivijos karinė valdžia pa
skelbė, jog visi politiniai kaliniai 
bus paleisti per 20 dienų. Pavo 
jingiausi valstybės saugumui bus 
ištremti į užsienį.

— Kinija paskelbė, kad jos sos 
tinėje Pekine yra 9 mil. gyven 
tojų.

— Izraelis arabų religinės 
šventės proga paleido iš kalėjimų 
28 palestiniečius. Izraelio vyriau 
svbė paskelbė, jog kalinių palei
dimas yra metinis paprotys, ne
turįs politinės reikšmės.

— Palestinos Laisvinimo Orga 
nizacija pranešė turinti planą už

Estų demonstracijos
Ąfasfcua.; — Užsienio korespon

dentus pasiekė Taline leidžia
mas laikraštis „Sovietskaja Esto- 
nija“, kuris rašo, jog teisingumo 
organai pradėjo kriminalinį pro
cesą prieš jaunuolių vadus, ku
rie sukudstė prieš dvi savaites 
jaunimo grupių demonstraci
jas. Trumpoje žinutėje laikraš
tis patvirtina estų emigrantų 
skelbtas žinias apie dideles de
monstracijas Estijos miestuose. 
Buvo viešosios rimties pažeidimų, 
sako estų laikraštis.

Australijos valdžia
laimėjo rinkimus

Sydnėjus. — Australijos parla
mento rinkimai davė pergalę lig
šiolinei premjero Malcolm Fra- 
ser vyriausybe:, 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- 
me parlamente vyriausybė turė
jo 49 atstovų persvarą.

MUSULMONŲ ŠVENTE 
NESUSTABDĖ KOVŲ

Nauji Irano reikalavimai Amerikai
Bagdadas. — Irano — Irako ka

ras nesustojo ir sekmadienį, ka
da prasidėjo musulmonams svar 
bi šventė “Id— Adha”. Ketu 
rių dienų šventę mini Abraomo 
paklusnumą Dievui, kuris įsakė 
paaukoti savo sūnų, o pamatęs, 
kad Abraomas pasiryžęs įsakymą 
vykdyti, pakeitė jį, priimdamas 
avinėlio auką. Koranas draudžia 
šios šventės metu lieti kraują, ta
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 

į vas. Islamo konferencijos gen. 
sekretorius, tunisietis Habib Cha 
tti išvyko iš Teherano neįtikinęs, 
jog reikia skelbti karo paliaubas.

Irano premjeras Rajai išvyko iš 
New Yorko į Alžirą. Spaudos 
konferencijoje Rajai paskelbė nau 
jus reikalavimus Amerikai, jei ji 
nori atgauti įkaitais laikomus dip 
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, 
kad Iranui paleidus įkaitus, Ame 
rika kalbėtųsi apie ginklų siuntų 
užšaldymo atšaukimą. Amerika 
negali paveikti Jordano, kad jis 
neremtų Irako, nes Jordanas yra 
suvereninė šalis, kuri pati spren 
džia savo reikalus, pasakė Mus 
kie.

Irano parlamento pirminin
kas sekmadienį pasakė, kad įkai
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 
Irano lėktuvai ir sunaikinti 10 
tankų.

Būdamas 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
telis, gimęs 1900 metais, kunigu 
įšventintas 1938. Kurį laiką dir
bo Kaune, Sv. 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 kontrolės
derybos Ženevoje

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

, Keeney, o sovietų — Viktor Kar- 
pov. Tai pirmas susitikimas įuo 
Afganistano invazijos. Žinių 
agentūros nebuvo įleistos į šių 
derybų atidarymą, kuris truko 1 
vai. 20 min. Vakarų Europos 
spauda spėlioja, kad šis vie
šumos vengimas rištinas su artė
jančiais Amerikos rinkimais. Bi
joma, kad žinios apie nusigink
lavimo derybas gali pakenkti pre
zidentui Carteriui.

tams savo dešinės kojos padą, ku 
ris sužalotas buvusio šacho polici 
jos, kuri kasdien jį per padus 
mušdavusi. Policija buvusi orga
nizuota ir apmokyta Amerikos 
ČIA agentūros. Premjeras pabrė
žė, jog prezidentas Carteris žinąs, 
jog amerikiečiai yra sveiki ir sau 
gūs, o jo šeima nieko apie jį ne
žinojusi, kai jis dvejis metus buvo 
šacho kalinamas ir kankinamas.

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 
įlankoje.

Šventės proga Irano radijas 
transliuoja religinius pareiškimus. 
Teherane vienas ajatola prašė 
Alacho, kad jis smogtų smūgį ne
tikėliui Saddam Hassanui ir pa
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

Washingtonas. — Praėjusią 
savaitę Amerika ir Izraelis pasi
rašė 14 metų sutartį, kuria Ame
rika garantuoja Izraeliui naftos 
tiekimą. Valstybės departamen
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 
mažiausiai per 120 dienų.

Prezidentas Carteris pareiškė 
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 Hurwitz 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“.

KALENDORIUS

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

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

Saulė teka 7:08, leidžiasi 6:02 

ORAS
Saulėta, temperatūra dieną 55 

laipsn., naktį 45 laipsniai.
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šiom dienom Draugo spaustuvė 
išleido septintą laidą šios pčpulia- 
rios virimo knygos. J. Daužvardie- 
nė vėl patikslino ir pagražino šią 
laidą naujais paruošimais.

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

Knyga yra labai gražiai įrišta ir 
su spalvotomis iliustracijomis. La
bai patogi vartojimui.
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DRAUGO mokama iš anksto
•b metams i/2 metų 3 mėn.

Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00
Kanadoje U.S.A 40.00 22.00 15.00
Užsienyje ................. 40.00 22.00 15.00
Kitur ............ 38.00 20.00 13.00
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• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, SeSta
dieniais nuo 8:30 iki 12XX).

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:00, Šeštadieniais 
83C — 12:001

• Redakcija straipsnius taiso sa
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iŠ 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinj neatsako. Skel
bimų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą.

lieso pieno). Taip pat atspa
rumas stiprinamas valgant 
vaisius, daržoves bei balty
mus (kiaušinio baltymas), 
pieno' liesus gaminius, paukš
tieną (vištieną — kalakutieną 
be odos), pupas, pupeles, žir
nius, žuvį. Šitaip save žmogus 
maitindamas esti pasirengęs 
ne tik žiemą tinkamai sutikti, 
bet ir aštrus tulžies akmenų 
priepuolis bus nebaisus: jį 
chirurgas galės laike 8—12 
valandų operuoti ir atspa
resnio organizmo ligonis bus 
parengtas operacijai.

Nelaimė kūną silpninan
čiam visokiais būdais mūsiš
kiui: toks ne tik žiemos aršu
mams nesti atsparus, bet ir 
menkiausiai ligai labai leng
vai pasiduoda. Žmogaus 
atsparumą ligoms silpnina 
visokie žmogaus apsileidimai. 
Iš tokių ryškiausi yra: rūky
mas, girtavimas, beverčių 
skysčių (koksų — pepsų) varto
jimas, vaistų be gydytojo ži
nios ėmimas, visokiems pelna- 
gaudžiams parsidavimas, 
matytų, girdėtų reklamose 
mediciniškų dalykų naudo
jimas, na ir menka mityba — 
nenaudojimas virš minėtų 
maisto gaminių. Pasiryžkime, 
kad nuo šiandien nė vienas 
lietuvis nepirktume jokio per 
TV ar radijo išreklamuoto 
vaisto. Daug daugiau naudos 
turės kiekvienas mūsiškis, jei 
jis išmes, nusipirktus pagal 
skelbimus, vaistus. Vien tik 
gydytojo patartas imk vaistą 
— jokiu būdu ne kitaip. Mes 
iki šiol per daug vaistų naudo
jome — daugybė jų mums

Gilinkimės į tulžies pūslės 
negerovių šaknis, išti
kimiau pakluskime savo 
gydytojo patarimams. 

Mediciniškas raginimas

Visas gydymas remiasi žmo
gaus atsparumu visoms 
ligoms, įskaitant ir tulžies pūs
lės (gallbladder) negeroves. 
Nusilpusiam žmonių organiz
mui gydymas mažai padės tol, 
kol jis nesustiprės. Taip deda
si ir tulžies pūslės aštraus 
susirgimo atveju. Vargas žmo
gui susirgusiam aštriu tulžies 
pūslės negalavimu (akme
nimis), kai jis yra pastipu
siame stovyje — be atspa
rumo. Tokius pacientus 
chirurgai turi tuojau operuoti
— dar tą pačią naktį, kai jie 
staiga naktį susirgę esti atve
žami ligoninėn. Mat, be atspa
rumo ligonis neatlaiko tulžies

• ~ pūslės susirgimo — jis gauna
komplikacijas. Chirurgas ope
ruoja tokį pastipėlį tuojau, 
idant, išvengus komplikacijų
— dažnai mirtinų.

Susirgus aštriu tulžies pūs-
lės uždegimu (cholecystitu), 
patariama tulžies pūslės 
prašalinimo operacija 
„cholecystectomy“. Tuojau 

c r* turi būti operuojamas aštrioje
būklėje ligonis, neturįs atspa- 

■- rūmo, kaip pvz.: chroniškai 
sergantysis kokia kita liga, 
priiminėjąs steroidus (corti- 
soną) ir cukrine sergantysis. 
Gi, vien tik tulžies pūslės liga 
aštriai susirgusysis, kitos 
negerovės neturintysis, bet 
atsparumą išlaikęs ligonis, 
operuojamas mažiausiai po
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8—12 valandų atvežus ligo*"1 buvo visai nenaudingi, kiti 
ninėn Tas laukimo laikas 

sunaudojamas trejopam 
paciento paruošimui opera
cijai: 1. Atstatomas paciento 
sudžiūvimas — vandens ir

i..

u

skysčių kūne sumažėjimas 
žmogaus kūne skysčių suma

žėjimas vadinamas „dehydra- 
tion“, o to sumažėjimo į nor
mą atstatymas vadinamas 
„rehydration“. 2. Sunormuo- 
jamas kraujuje mineralų 
(elektrolitų) kiekis ir jų tar
pusavio santykis (correction of 
elektrolytes). 3. Duodami anti
biotikai prieš operaciją. Ašt
riai susirgusio tulžies akmenų 
priepuoliu paciento paruo
šimas operacijai pakafika 
aštuonių — dvylikos valandų. 
Tada operaVimas esti sėkmin
gesnis.

Dabar kiekvienam bus 
aišku, kad ta pačia negerove 
negaluojant: gavus aštrų tul
žies akmenų priepuolį gydy
mas eina skirtingais keliais, 
priklausomai, ar pacientas yra 
atsparus, ar jis yra kitų chro
niškų ligų tam tikrų vaistų 
sumenkintas ligoms atspa
rumo atžvilgiu.

Jei chirurgas nutaria pa
cientą su minėtu aštriu tulžies 
pūslės priepuoliu tuojau neope
ruoti — jis jį operuoja po trijų 
— keturių savaičių, ne vėliau. 
Mat, vėliau operuojant, atsi
randa priediniai negerumai: 
uždegimas, randai ir suau
gimai užslepia tulžies takus ir 
tuomi apsunkina operaciją. 
Taip operuoti po 3—4 savaičių 
chirurgas yra linkęs todėl, kad 
jis stengiasi prieš operaciją 
prašalinti aštrius cholecystitc 
(tulžies pūslės uždegimo) 
reiškinius.

Dabar visa tai žinant, perša
si kiekvienam lietuviui šitokia 
mediciniška tiesa. Kiek
vienas, ypač žinąs turint tul
žies pūslės negerumus (akme
nis) turi stiprinti kūno 
atsparumą, o ne mažinti jį. 
Patariama gerti labai gausiai 
naudingų skysčių (vaisių sun
kų, paukštienos liesos sriubos,

žalingi, o dar treti, net pavo
jingi. Visi stenkimės taip 
išprusti savomis asmenybė
mis, kad pajėgtume medi
ciniškai tikru keliu žygiuoti 
per visą savo tolimesnį gyve
nimą.

Kaip chirurgas tvarko 
tulžies pūslės ligonį

Atlanta miesto, Emory 
universitete dirbąs chirurgas 
— profesorius Ira A Fergu
son, JR., M.D. aprašo medici
niškoje spaudoje savo medi
cinišką elgesį su pacientu 
staigiai — vidurnaktyje susir
gusiu aštriu, tulžies pūslės 
uždegimu (cholecystitu).

Staigiu tulžies pūslės akme
nų priepuoliu žmogus suserga 
dažnai naktį (po stipraus rie
baus valgio): prabunda su 
skausmais dešiniame pašon- 
kaulyje ar ties duobute, py
kina vemti (kartais vemia). 
Skausmai persiduoda į nuga
rą ar dešinį petį. Gali pakilti 
temperatūra.

Tokiais negalavimais ser
gantį pacientą apžiūrėjęs 
vudurnaktyje ligoninėje 
chirurgas Ferguson, kaip 
taisyklė, neoperuoja ant grei
tųjų (emergency procedure). 
Tik minėtiems atsparumo li
goms neturintiems
(immunodepressed) ligonims 
esti daroma tuojau operacija. 
Mažiau skubi operacija da
roma šiaip sveikiems — atspa
riems, tik tulžies pūsle aštriai 
sunegalavusiems: - jie operuo
jami po minėtų 8—12 valandų, 
pirm juos parengus operacijai 
minėtu trejopu būdu. 
Stengiamasi tokiems paleng
vinti aštrius tos ligos sukeltus 
reiškinius.

Visi bijo tulžies 
pūslės trūkimo

Kauno klinikose mirė 
rentgenologė gydytoja trūkus 
tulžies pūslei aštraus užde
gimo metu. Visi sujudo ir ėmė 
bijoti, tokiais atsitikimais,

1. Prilenk abu kelius prie krūtinės. 
Pakartok tuziną kartų.

2. Vieną kelį prilenk prie krūtinės, 
kitą koją ištiestą pakelk aukštyn ir 
pamažu nuleisk, laikydamas 
įtrauktą pilvą. Pakartok dešimt 
kartų su kiekviena koja.

3. Atsigulk ant pilvo pilnai 
ištiestomis kojomis. Rankas lai
kyk sunertas užpakalyje. Pakelk ir 
nuleisk vieną koją pakaitomis su 
kita. Pakartok dešimt kartų.

4. Būdamas toje pačioje padėtyje 
kaip Nr. 3, pakelk galvą ir krūtinę 
nuo grindų, po to grįžk į pirminę 
padėtį. Pakartok dešimt kartų.

mirtino tulžies pūslės trū
kimo.

Prof. Ferguson šitaip 
samprotauja tulžies pūslės trū
kimo atveju. Trūkimas pūslės, 
pagal jį, atsitinka labai retai. 
O jei ir atsitinka, tai nėra 
tokia bėda — toks skubus 
reikalas, kaip, sakysim, aklo
sios žarnos (apendikso) trūki
mas. Aštraus apendicito at
veju, procesas nuo uždegimo 
pradžios iki aklosios žarnos 
trūkimo momento eina valan
domis, o tulžies pūslės užde
gimas tiri jos trūkimo tęsiasi 
dienomis. Be to, trūkusi tul
žies pūslė viduriuose esti lopo
ma taukinės (omentum), 
dvylikpirštės žarnos (duo- 
denum) ir kepenų. Pacientas 
tada gali susilaukti apie tul
žies pūslę susidariusių pūlių 
(abscess). Tik labai retais 
atvejais (kaip minėtas Kauno 
klinikose atsitikimas) tulžies 
pūslė trūksta į pilvo ruimą 
(peritoneal cavity).

Aštraus tulžies pūslės užde
gimu susirgusiojo parengimas 
operacijai per 8—12 valandų 
sumažina riziką tos pūslės 
trūkimo. Mat, reikia turėti 
galvoje, kad senyvas pacien
tas, kartais ilgai sirgęs — 
išdžiūvęs ir mineraliniai 
kraujuje sumenkęs, turi būti 
per 8—12 valandų atgaivina
mas. Jam leidžiama į venas 
skysčiai, tvarkoma per venas 
mineralai (elektrolitai) ir per 
venas duodami antibiotikai. 
Taip jį tvarkant, krenta paki
lęs karštis iki normos. Taip 
paruoštą pacientą prof. Fergu
son operuoja saugiai laike 
12—24 valandų, po pirmo 
tokio paciento apžiūrėjimo.

IŠVADA. Nepaveskime 
viso darbo kitam, kurį mes 
patys turime atlikti. Pats
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1980 m., 150 pusi. Kaina su per
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Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, W. 6Srd St., 
Chicago, IL 60629

žmogus turi būti kasdien pasi
rengęs visokiems netikė
tumams. Daug sveikiau bus 
tam žmogui, kuris tvarkingai 
gyvens, sveikai valgys ir 
nenuodys savęs netinkamu 
valgiu bei tokiu pat gėrimu.

Tokiam staiga susirgus, bus 
lengviau pernešti ligą ir jos 
gydymą, įskaitant operaciją. 
Rūkoriai gauna kvėpavimo 
takų komplikacijas po užmig
dymo operacijai. Svaigalų 
gėrėjai mažina savą atspa
rumą ligoms, sirgdina kūno 
organus. O jau netikusiu 
maistu besimaitiną — tiesiai 
giltinės glėbin lekia. Kiek
viena kūno celė turi apsau
gomuosius, atsparumą 
didinančiuosius enzymus, 
kurie saugo celę, tuo pačiu ir 
visą kūną nuo vėžio ligos ir 
kitokių negalių bei bakterijų 
— virusų užpuolimo. Iš čia aiš
ku, kodėl vienas žmogus esti 
atsparesnis vėžiui bei užde
gimams, o kitas ne.

Gana mums gyventi medi
ciniškoje tamsybėje. Pasinau
dokime medicinos mokslo 
atsiekimais — gerinkime savo 
buitį — stiprėkime visokioms 
negalėms nepasiduodami. 
Taip elgdamiesi mes pasi
ruošime žiemos negandoms 
kuo geriausiai. Tada mes būsi
me atsparesni visokiems mūsų 
kūno priešams. Jų gausybė 
randasi mūsų aplinkoje. 
Greičiau į sveikatą išlaikantį 
darbą, per tinkamą valgį ir 
gėrimą stiprinkime atspa
rumą ligoms. Apsisaugokime, 
tautiečiai, nuo mums peršamo 
netinkamo maisto ir rekla
muojamų vaistų.

PASISKAITYTI. Patient 
Care, October 15, 1980.

Henrikas Radauskas
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. lywood, California.
t
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Macai be kraujo. Pievos lydi. Skir 

tingoe kojinės, Paslėptu vardu, Al 
tau sakydavan, ai tau aakaa ir Utt 
fctomfle pasakojimai.

Spaudė Pranciškonų spaustuvė 1977 
m. Kalne au persiuntimu $430 UI- 
aaljnim ztųati: DRAUGAI, 4M W.
6M 9L, ndragą, ŪL 9MB.
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2458 W. 69th St, Chicago, 1U.
VU M.

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

6449 So. Puiaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446

Jei neatsiliepta, skambinti 374-8004

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė.; Cicero

Kasdien 13 vai tr 6 8 vai. vak išskyrus 
treč Šešt 12 iki 4 vai popiet

Priima ligonius pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

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

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas

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

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS . 
SPECIALISTĖ

MEDICAL BUILDING
3200 W 8 lst Street

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 We$t 5 lst Street
Tel. - QR 6-2400

✓ai. pagal susitarimą: pirmad ir ketv 1-4ir
7 9: antrad ir penkt 10-4 šeštad. 10-3val Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Avė. kampas)
Vai pirmad .antrad .ketvirtad ir penktad
3 iki 7 v p p Tik susitarus.

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

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

Specialybė — Nervų ir
Emocinės ligos

CRAWFORD MEDICAL BUILDING
6449 So Puiaski Road

Valandos pagal susitarimą Ofs. 742-0255 Namų 584-5527

Dr. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA

1185 Dundės Avė.
Elgin. III. 60120

Valandos pagal susitarimą.

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. - BE 3-5893
Specialybė Akių ligos

3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą TeL ltt-4413, tT9.*Sis, SS&4ST*

Dr. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA

Ofisai:
111 NO WABASH AVĖ

4200 NO CENTRAL AVĖ.
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. — 582-0221

DR. JANINA JAKŠEVlClUS
JOKSA

VAIKŲ LIGOS
6441 S. Puiaski Rd. 

valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses''

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

Ofs. PO 7 6000, Rez GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

6132 S Kedne Avė Chicapo
WA 5 2670 arba 489 4441

DR. K. A. JUČAS
000$ ligos

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitanma

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W 63rd Street

Vai antr 14 popiet ir ketv 5 7 vak
Ofiso tel 776-2880. rezid. 448-5545jctaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
Gydytojas ir Chirurges 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
OP FAMILY PRACTICE

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

Ofiso tel HE 4-2123. namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Vai pirm antrad . ketv ir penktad 2 5 ir 
6 7 — iš anksto susitarus

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA
26$9 W 59 St. Chicago 

476-2112
Vai pagal susitarimą Pirm . antr . treč 

ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai

Ofs tel 586 3166: namų 381 3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2-7) šeštadieniais oagai susitanma

•
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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 
teks nugalėti daugybę 
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-

.........aidėjo 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.

i.-- 3** *
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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, 
remiąs 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.

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

Irako—Irano karui suliepsnojus
P- INDREIKA

dol., ' kas aštriai paveiktų 
Vakarų pasaulio ekonomiką. 
Skaudžiausiai energijos 
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-

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 lūs alyvos kainai, dar labiau 
sudaro vieną upę — Šatt ai- kristų dolerio vertė ir depresija 
Arab, įtekančią į Persų įlanką, būtų neišvengiama. JAV spau-

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 automobilių tektų pastatyti į
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. 
Šakas, Irano valdovas, 
Mohamed Rėza Pahlevi, nepa
kęsdamas nuolatinių Irako

* * *

Jeigu nebūtų LF, daugelis 
lietuviškųjų šeštadienių 
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. korporacijų 
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“, amerikietišku 
mastu, yra arbatpinigiai, paly
ginus, kiek tie žmonės dirba.

* * *

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, kurte turi progą 
iš arti susipažinti su visais jo 
darbais — pinigų investa
vimais, administravimu ir 
pelno skirstymu.

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

čg.

provokacijų jpagrasino karu ir su kariaujančiais kraštais, 
pradėjo remti Irake gyvenan- Todėl Sovietų Sąjunga yra
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
tarimas sukėlė didelį 
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 ir Irakui užėmus Irano naftos tvirtinimu rodo, kad 10 km gilu- nėra suskaičiavęs ir turbūt
paliestų ne tik kariaujančias 
šalis, bet 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 sžmtykių 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

— Bet atsitinka, — šypsojos į maišelį slėpdamas lenda: “Tik kauliukus išspjauk. Kai daug prirysi,

KNYGAt
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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, vartydama knygą vis dar 8aukdavo Skeltalūpį, tik ne dėdė Pilypas. “Tegu

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

junta, o nuo jo akyse stojasi kita moteris. Aukšta, bet
— Tikrai labai ačiū už tokią knygą. Ir labai ačiū, taip smulkiai lieknutė, kad visas kaimas vadino

kad išsaugojai. Dabar sakyk, ką tamsta už ją no- vytele. Sakydavo,jeigu tokias tris rastum, pynę ga
rėsi? — suko Plaušys greičiau užbaigti reikalą. lėtum pinti, bet ji tokia buvo tik viena ir visiškai ki-

— Norėsiu? — nustebo moterėlė. — Ką aš, tokia, negu visos kitos kaimo moterys ir mergaitės,
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. tųjų gyvenimų puslapį, ji vėl aštriu dygliu nudiegė

— Bet vis tiek, — jau drąsiau prašneko ir Simas, per krūtinę. Ne tik ana užmiršta moteris, bet ir visas
— ką nore... vaikystės epizodas atsistojo akyse.

— Aš kiekvieną pavasarį užperku mišias už Plaušiai, Simo tėvai, gyveno pamiškėje, o jo dėdė 
vyskupą Valančių. Kai sužinojau, kad jis mirė pa- Pilypas, tėvo pusbrolis, pačiam kaimo vidury, ten 
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,

— Tik 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

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, 

___________________ (Bus daugiau)_____________________

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

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

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

šaltinius, nafta virstų poli
tiniu ginklu. Žinome, kad 
Irakas nepripažįsta Izraelio ir 
stipriai remia PLO. IzTEtelis

moję žemės pluta nėra sutirš- 
tėjusi, kaip pirmiau buvo ma
nyta, bet „iš geochemikų požiūrių 
dar tebegyvena“, (t)

Irako kariuomenės tankai įsiveržę į Irano valdomą ginčytiną 
teritoriją

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

Interesams susikirtus 
vargiai ar liktų neutrali ir 
Sovietų Sąjunga, nežiūrint į 
susidariusius sunkumus 
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, nacių genocidą žiūrima iš visų
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- duomenų, kiek naciai išžudė ir
moję 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

NACIŲ IR KOMUNISTŲ 
GENOCIDAS

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

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 
Raudonojpje Kinijoje nėra 
beveik nė žodžio. Nėra tikslių

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

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.

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

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 
pilnam išnagrinėjimui. 
Redaktoriaus vardas, pavardė 
ir adresas: Mr. Richard D. 
Lambert, Editor or „The An
nals“, 3937 Chestnut Street, 
Philadelphia, Pennsylvania, 
19104.

Laiškutis galėtų būti 
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 editore 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, ex terminą ted and 
annihilated in the mpst 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

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 metraščio“)
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Putnamo Seselių Neringos stovykla
CLASSIFIED GUIDE

HELP WANTED VYRAI
.Noriu keliais žodžiais pasida

linti su Jumis, ką girdėjau ir 
mačiau Neringos stovykloje. Jau 
kfcleri metai nebuvau buvu- 
si\ ir labai norėjau aplan
kyti Neringą, kur ir aš 
vadovavau kaip Neringos “ma- 
iria”, vaikams būnant mažiems. 
Neringos “mama” gyvena su 
pačiais mažiausiais ir rūpinasi jų 
gerbūviu dieną naktį. T;s na
melis (10 vaikučių), kuriame 
ir '‘mama” gyvena, yra jos “vai
kas” per visą stovyklą. Kartu 
miega, valgo, atlieka programą, 
meldžiasi, dalinasi džiaugsmu, 
liūdesiu ir dienos rūpesčiais. Mer 
gaičių ir berniukų stovyklos turi 
Neringos “mamas”. Man teko 
būti “mama” abiejose, — ber- 
rųpjkąi kaip ir mergaitės pasiilgs- 
t£namv ir liūdnais momentais 
gfjudžiasi prie savo “mamos”.

Nuvažiavus pasiimti sūnaus iš 
iukų stovyklos, pataikiau į 
elaičio vakarą. Salė buvo iš

pešta keturiais sezonais. Viena
me. kampe žaliavo medžiai ir 
ž$ėjo gėlės, kitame sukrautos 
šiįfto kupetos ir nuimti javai, ki 
tuj£ žaliavo eglutės baltame s:t:e 
geZ' papuoštos keliais šiaudinu
kai, sienas puošė Donelaičio 
paįtėikslas ir išrašytos ištraukos 
iš $b raštų. Skaitymus iš Done- 
laiSo “Metų” bei ištraukas iš 
jo ^gyvenimo atliko vadovai, ku- 
riasUinscenizavo vyriausi bemiu 
kai. Jaunesnieji didelėm akutėm 
žiūrėjo kaip baudžiavos metu
žmonės dirbo, gyveno ir vargo.

$ekančią dieną šventė Žolinę. 
Visa stovykla suėjo “šeimomis”, 
kuriomis buvo pasiskirstę pradžio 
je stovyklos. “Seimai” priklauso 
tėvai, vienas ar abu seneliai ir 
vaikai. “Šeimos” gausios, pasirin
kę žymesnių lietuvių pavardes 
ir tradicijas. J Žolinę “šeimos” 
ėjo, pasipuošę šventiškai, nešda
mos plakatus ir vainikus. Graži 
procesija iškilmingai atėjo į Mi
šias, kurios buvo atnašaujamos 
laūke prie stovyklos kryžiaus. Su į 
statė plakatus prie altoriaus, vai- j 
nikus užkabino ant beržinio sto
vyklos kryžiaus, ir susėdo “šeimo1 
mis” .įklausyti Šv. Mišias. Kun. 
A. kutaitis, SJ, pamoksle pa- ’ 
aiškino “šeimų” suėjimo prasmę,, 
įvesimas į Žolinės tradicijas ir, 
prasjfię. Po Mišių visi rinkosi j 
paviįjjone, kur „šeimos“ išstatė 
savc^prel ės, maistą, skanėstus! 
ir žydimus, ir galėjai pabandyti 
savcjaimę. Vyko pietūs.

Vakarienės metu, berniukų 
stov$la šventė stovyklavimo 
dešimtmetį. Valgykla buvo iš
puoš* įvairiaspalviais balionais, 
o lutose kabojo tinklas balionų. 
Po vakarienės, pristatė Gabrielių 
ir Giedrių Ambrozaičius, Anta
ną ir Tadą Kulbius, kurie sto
vyklauja nuo pirmųjų metų, o 
paskutinius kelerius metus jau 
yra vadovais, taip pat jų mo- 
tinos-yra buvę stovyklos “mamos” 
po kelerius metus, ponia Kulbie 
nė if šiais metais stovyklavo 
kaip-“mama”. Vytenis Gyvas, 
kuris vadovavo pirmoje stovyklo 
je injcitose, atvažiavo vadovauti 
deširrttmeči tovykloje, įnešė di 
džiulf py.agą su dešimt žvaku
čių. Visai stovyklai dainuojant 
ilgiausių metų, vadovams lai
kant laitą ugnį (sparklers), kuri 
sprakšėjo ir čirškė, atkabino tink 
lą ir- iš lubų pasipylė balionų 
lietus; Berniukai šoko balionų 
gaudydi ir sprogdinti, -kiek ten 
buvo -džiaugsmo, juoko ir triukš 
mo. Čia yra dalis programos, ku
rioje man teko dalyvauti.

Pirmos savaitės programa susi 
deda iš susipažinimo, vabalų ir 
žaidimo dienos, taškų už lietu
vių kalbą, išraiškos šokiy, vai
dinimo ir konkursų dienos, už
davinių popietės, per kurią vy
resnieji berniukai pastatė kliūčių 
taką, pasakų ir talentų vakaro, 
kuriame visi nameliai pasirodo, 
Sadūnaitės teismo, kryžiaus kelias, 
Šeimos vakaro ir išvežimų. Per 
išvežimus dalyvauja tik vyresni 
berniukai. Stovyklautojus padali 
no į kelias grupes: Pirmoji grupė 
turėjo jslgyti ir iškelti Lietuvos 

I vėliavą, slapta išspausdinti ir iš

leisti atsišaukimą prieš komu
nistine valdžią. Antroji grupė bu 
vo ištremta į Sibirą. Trečioji 
grupė buvo šeimos, kurios turėjo 
bėgti j užsienį. Ketvirtoji grupė 
liko nameliuose ir talkino par
tizanams. “Rusais” buvo vado
vai.

Kai naktį prasidėjo areštai, sto 
vyklautojai su vadovų priežiūra 
turėjo patys susigaudyti kas vyks
ta ir susiorganizuoti. Tie, kurie su 
spėjo, išbėgo. Kiti turėjo atlikti 
savo uždavinius. Su tais, kuriuos 
suėmė, “rusai” elgėsi gan “žiau
riai”. Surišo rankas, neleido 
kalbėti lietuviškai, visą laiką ba
rėsi, šaukė kokie jie yra negeri, 
apstumdė, laikė kiekvieną atski
rai, neleido patogiai įsitaisyti ir 
vis tardė. Tardant šaukė, kad 
meluoja ir liepė pripažinti jų 
„tiesą“. Vienas berniukas pasakė, 
„aš galėjau pajausti, kaip tada 
buvo, tikrai baisu”.

Antros savaitės proga: sporto 
šventė, kūrybos diena — cirkas, 
operos vakaras, išvykos diena 
praleidžiame visą dieną gamtoje 
ir miegame po žvaigždėtu dan
gumi, Donelaičio diena, Žolinė ir 
dešimtmetis. Pamokos susideda 
iš meno, kūrybos, dainų, skaity 
mo, žodyno praplatinimo, pasi
ruošimo įvairioms programoms ir 
plaukimo. Vyresnieji berniukai 
praleidžia daug laiko su Norber
tu Lingertaičiu dirbtuvėje,iš me- i 
džio pjaustydami kryžius, koply- i 
teles, žvakides ir kitokius darbe-. 
liūs. Aišku, stovykla neapsėjo ir 
be laužų, per kuriuos skambėjo 
dainos ir žaidimai.

• i> ■ -

Dievo meilė ir Jo buvimas yra 
labai jaučiami -kasdieniniame sto 
vykios gyvenime. Šv. Mišios yra 
atnašaujamos taip, kad stovyk
lautojai jas suprastų. Dažnai ren 
kasi w į. .beržų . šventovę Mišių, 
pagarbinti Dievą it Jam padė
koti uŽ^visas" dovaSaas. Vadovai 
su savo nameliais atskirai turi su
sikaupimus ir įvairias maldas bei. 
pasidalinimus dienos įvykiais. 
Kiekvieną ketvirtadienį, stovyklau 
tojams sumigus, vadovai susiren 
ka savo Mišioms. Dievo apvaiz
doje, dalinasi stovyklos rūpes
čiais, atsiprašo vieni kitus už ne
susipratimus ar padarytas skriau
das ir pasisėmę Dievo meilės ir 
stiprybės laukia sekančios dienos.

Kiekvieną kartą kai nuvažiuo
ju į Neringą mane stebina jos 
vadovai. Atvažiuoja studentai ir 
“mamos”, aukodami savo laiką 
ar atostogas, dirbti visai vasarai 
ar kelioms stovykloms. Jie ati
duoda visą save. Su kokia meile 
ir atsidavimu jie rūpinasi stovyk 
lautojais savaitę po savaitės. Nuo 
ryto iki vakaro su jais dirba, žai
džia, meldžiasi, juokiasi, paguo 
dž:a ir ruošia įvairias programas. 
Retai kada vadovai matomi su- 
sibūriavę kartu, jie visada yra 
stovyklautojų tarpe. Seselių su
kurta atmosfera ir vadovų meilė 
atsiliepia į stovyklautojus. Jie ne 
tik arčiau pažįsta savo kraštą, ir 
jo tradicijas, išmoksta dainų bei 
darbelių, bet stipriai išgyvena 
Dievo meilę ir Jo ramybę per 
seseles, savo vadovus ir gražią Ne 
ringos gamtą. Vadovai išbuvę 
visą vasarą būna nepaprastai iš- 
sisėmę ir pavargę, bet pilni nuo
taikos, kad kitais metais vėl susi
tiks Neringoje.

Neringoje vyksta Putnamo se
selių, seselės Ignės vedamos an
gliukų (lietuvių kilmės, lietu
viškai nekalbančių vaikų), mer
gaičių ir berniukų stovyklos. Ga 
le vasaros, dvi savaites stovyk
lauja moksleiviai ateitininkai.

Nijolė Balčiūnienė

Geriausias draugas yra tas, ku
ris mūsų ydas nuslepia nuo ki
tų, bet jas atidengia mūsų pa
čių žvilgsniui.

Secfcer

Geras rašytojas nėra per se 
geras knygos kritikas, taip pat, 
kaip geras gėrikas nėra auto
matiškai geras pilstytojas.

Jim Bishop

Modeliuotojos Putnamo seselių Chicagos rėmėjų surengtoje madų parodoje: 
Gražina Rinkūnienė, Ina Končiūtė, Rima Lizdenytė-CeU ir krioš.

Nuotr. V. A. Račkausko

LAIŠKAI DRAUGUI
REIKIA ĮAMŽINTI 

LIETUVOS PASIUNTINYBĘ

Nepriklausomos Lietuvos lega 
liu ir oficialiu simboliu yra Lie
tuvos atstovybė Washingtone, 
D. C., tebesanti dideliuose, šau
niuose rūmuose, įsteigtuose nepri 
klausomos Lietuvos laikais ir pi
nigais.

Daug metų tenai gyvena mū 
sų garbingi diplomatai. Šiuo me 
tu Lietuvos atstovas dr. Stasys 
Bačkis su ponia. Neseniai turė
jau progą rūmuose lankytis, juos 
apžiūrėti gerb. šeimininkų sve
tingumu naudotis. Tenai yra 
vertingų baldų, paveikslų, skulp 
turų, medalių, nuotraukų, knyi 
gų, gintaro, kilimų, audinių ir kt. 
Taip pat daug vertingų doku
mentų — raštų.

Šiuo laiku buv. nepriklausomos 
Lietuvos deponuoti pinigai, ku
riais buvo išlaikomos Lietuvos pa 
siuntinybės, gali greit pasi
baigti. Tačiau tikimasi JAV pa
siuntinybė bus ir toliau išlaiko
ma.

Bet JAV-ių politinė laikysena 
nėra pastovi kai kurių valstybių 
atžvilgiu. Be to, išmirštam buv. 
nepriklausomos Lietuvos paskir
tiems diplomatams, neišku, 
ar JAV -bės sutiks diplomati
nėms pareigoms tvirtinti ne Lie
tuvos piliečius.

Tokiai neaiškiai padėčiai

LEADING PROFESSIONALS

SOUTHWEST LAW OFFICE
QUAUTY SERVICE AT AFFORDABIJ- FEES

Kathleen ORourkr ■ Attomey at Law
Mon thm Fn.. Wed evenin g* and Sat. mominga
Initoal ConsuJtahon ....................................................................................................................... ♦....................... $10
Bankmptcy (plūs filnųt coat... app $60) ........................................................................................................ $2.50

Hoaband lt Wife ...............................................................,........................................................................ $350
Reatdenttal Real Estate (Torrena $50 extra)

homeaale .................................................................................................................................................... $200
hotne purchaae .................................   $150

Diaaolubon of M a mage (pina filing coat. app $75)
Vnconteated (no property or children)......................... $250
Vnconteated (with aettlement a<reernenti ........................................................  $350
Conteatad ($500 retainer fee) ...................................-..................... ............................ .............. hourly basis

Sunpie WiU ......................................................................... /•............................................................................ $50
Hoabend A Wife (2 willa) .................................................................................................................................... $100

Probate. Adoption. Name Change. Traffic and other aervicea

6455 S. PULASKI RD. — 581-6508
SAVE THIS AD... WHEN YOL' NEED US WELL BE HEBE

esant, būtinai reikia parengti ge
rą knygą —albumą, lietuvių ir 
anglų kalbomis, apie Lietuvos 
pasiuntinybę. Pirmaeilis fotogra
fas turėtų nutraukti visus veitin- 
gesnius tenai esančius turtus, da
lykus, kiekvieną kambarį, pasta
tą iš lauko pusės ir kt pagal iš 
anksto sudarytą sąrašą.

Duoti pilną pasiuntinybės is 
toriją. Kiek supratau, dabartinis 
Lietuvos Pasiuntinys tokiam dar 
bui mielai talkintu, padėtų. Su 
juo reikėtų tartis dėl redakto
riaus.

Knyga Lietuvos Pasiuntinybė 
Washingtone, D. C. būtų vertin 
gas dokumentinis leidinys ne tik 
įvairių pažiūru lietuviams, ne 
tik istorijai, bet ir svetirresiems, 
tiek besidomintiems JAV po
litinės veiklos istorija, tiek Wa- 
shingtono, D. C. miesto istorija, 
tiek meninių JAV-ių pastatų is 
tori ja.

Taigi, pirkėjų rinka būtų 
platoka ir gausesnis tiražas pa
lengvintų visą išleidimo naštą.

Leidėjas jau yra (jei nepasi 
siūlytų kokia turtinga ameri
kiečių leidykla), bet reikia stam 
baus mecenato, užtikrinančio 
knygos parengimą, nuotraukas, 
redagavimą, išleidimą. Laukiama 
pasisiūlančių.

Alg. Gustaitis

Perskaitę “Draugą” duokite 

jį kitiems pasiskaityti.

HYDE PARK KENVOOD HOME HEALTH 
CARE ACENCY INC

• COORDINATED HOSPITAL 
TO HOME CARE

• MEDICARE PARTICIPANT
• PRIVATE PATIENTS
• MEDICAID ACCEPTED

ALL PATIENTS 
ALL AGES

PHYSICAI. THERAPY • SPEECH 
THE RAP Y • MATERNrTY CARE 
• MEDICAL SOČIAI. WORKERS 

• HOME HEALTH AIDĖS

288-2253
1625 E 63rd CHGO

KCAL ESTATE

we ll help you make the right movė

JEI GALVOJATE
PIKKTI A£ PARDUOTI 

Kreipkitės į

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pulaski Road 

Tai. _ 767-0600
Independently owned and operetei

Florida Real Estate
Namų pirkimo reikaluose: CI<-arwM£r, 
Largo, Bellealr, Semlnnle apylinkėse 
(Netoli St. Petemburf piliečių klubo)

Prašau kreiptis:

LIUCIJA VAI6AITIENE
Realtor - Associate

Rodgers & Gununings, Ine.
TeL Dieną 813—581-9411 

Vakare 813—585-2738

Lietuviškas restoranas su namu ir 
įrengimais Marąuette Parko rajone. 
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo 
sąlygos.

2 butai — medini*. 68 ir Maple- 
wood. Labai tinka giminingoms šei
moms.

Mūrinis bungalow Brighton Parke. 
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai par- 
iuoti. Geras pirkinys.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Taz 

Notary Public

2951 W. 63rd Street
Tol. 436-7878 ar 839-6568

iiiimmiiiUMiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniinii 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas

INCOME TAX
Notariatas — Vertimai

BELL REALTORS
J. B A C E V I C IU S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 
lllilIilIilIlIillIlIlIilllflUUUUUUUUUUUiU
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M. A. ŠIMKUS
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 So. Msplewod, teL 254-7 Uk)

Taip pat daromi VERTIMAI.
GIMINIŲ iAkvietlmai, pildomi
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai.
.iiiiinnnimiiniinimiinimniiiii.mil.,,,

ĮSIGYKITE dabar

VIZITINIŲ KORTELIŲ
REIKALU

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
tralus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias via 
unes korteles.

Kreipkitės j “Draugo” adminis
traciją visais panašiais reikalais

DRAUGAS,
4545 W. «rd 8trn 
Otoaco, DL 60629

itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiniiiiiiiiiHiiii

LIK SVEIKAS
Raiša URBANIENE atlieka 

pramogines dainas, kurias su
kūrė kompozitorius B. GOR- 
BULSKIS.

Garso režisorius Paulius J&- 
siukonis. Išleido GINTARAS, 
Filmų ir plokštelių gamyba, Hol- 
lywood, California.

Kaina su persiuntimu $8.95

Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St., 
Chicagot IL 60629
IIUIIIimUUHIlUlUIIIIIIIIIIIIIIIHIUIIIIIIU

M1SCELLAN JOGUS

ui apdraudė nuo usnie* lr auiomo- 
10% — S0% — 30% ptslM moUett 
btllo pa* mu*.

FRANK ZAPOLIS
32081/, West 95th S*rMt 

Telef. — GA 4-8554

tlllllllllllltllllilllllllllllilliiilllliinillliili
1; (vairių prekių pasirinkimas na- 

brangiai iš mūšy s&ndčlio.
COSMOS PARCELS EXPRESS

2301 W. 60 SK, Chicago, DL 60629 

SIUNTINIAI | UETUYJį
Telef. — M5-2737

Vytautas Valantinas
illIllllllilililiiiHiiiiiiHHmjHiiiiininiiiii

NAMŲ APŠILDYMAS
įstatau naujus pečius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius į gazinius.

ALBIN BANYS, TeL 447-8806

iilliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

A. VILIMAS 
M O V I N G

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996
.. ..............................................................imliu

SIUNTINIAI | LIETUVI) 
ir kitus kraštus

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, ūl. 00632, tet 927-5980

VALOME
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir važinio j* mę 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL RE 7-5168

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.

TeL — WA 5-8063

M O V I N G
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TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas.

MIGLINAS TV
2346 W. 69 SL, tel. 776-1486 
luiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiimiii
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P L U M B I N G
Licensed, Bonded, Insorad

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Glass blocks. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
Į automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavardę ir telefoną.

SERAPINAS — 636-2960 
iiiiiiiitiiiiiiiiiniiiiiiiiLiuiuinuuinnujiii

PACKAGE EXPRESS AUENCT 
MARIJA NOREIK1EN9

SIUNTINIAI j LIETUVĄ
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekės. Maistai iš Europoa sandėlių. 
280# \V. 69 St, Chicago, IL MS39

TEL. — WA S-2787

lllllllllllllllllllllllllllllllllliniinillllllliu

Liaudies menas ir kitkas
"Drauge”

♦
DienraAėio’ “Draugo” admi

nistracijoje galima pasirinkti }- 
vairių liaudies meno darbų: me
džio, kėr&mikoa, drobės, taip 
pat gražiai papuoitų lėlių.

Apsilankykite J ‘'Draugo” ad
ministraciją iB pasižiūrėkite. Gal 
raaite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugam*-

“'Draugo” adresas: 4545 West 

SSrd SL. Chleago. IU. 90629 

iiimminiiiiiiiiiimiittitmitiininimiiini

PLATINKITE “DRAUGĄ”.

AIR FREIGHT FORWARDER
POSITION AVAILABLE 

Typing airway bills and general 
Office work. 

AIRPORT AREA 

Ask for Mr. Oiiver 635-6933

DOMĖS TI C

IIHIIIIIIllllHlllllllllllllllllllllllllIllllIlliiili

ALFRED ERICH SENN

Jonas Basanavičius
The Patriarch of the Lithuanian 

National Renaiseance

Easteuropean biography Senes 
No. 1.
Išleido Oriental Research Part
nere, Mass. 1980. Kietais virše
liais. Kaina su persiuntimu $10. 
Illinois gyv. dar prideda 57 ct 
valstijos mokesčio.

Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St. 

Chicago, IL 60629

IIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIthlIlfilI'llllll
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BALYS AUGINĄS 

Giesmes žydėjimo
metas
Lyrika

Keturi skyriai: PUMPURŲ VARPAI. 
BURTA2OD2IAI PIRMAGIMIUI. BE- 
SAKNŽ GIRIA. AMŽINYBES VYN
UOGYNAI. 138 pusi. Kieti viršeliai. 
Gražiai išleista. Spaudė Vilties drau
gijos leidykla — 1979. Kaina su per

siuntimu 55.75. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 45^5 W. 6Srd St.,
Chicago IU. 60629

imiiniunniiiiimiiiiiiiiiiniiiiiiHiiiiiiiiii

BRONYS RAILA ______

VAIVOS RYKŠTĖ
šimtas prakalbų j Lietuvą 

1975-1979

Klastojimai. Išdavikai apie mus, kitus.
Kaip tardė Voldemarą. Susiniekinimas 
per niekinimą. Propagandistų grioz- — • 
dai. Geismas pasisavint Krėvę. Kap- . . 
suko, Preikšo, šepečio soc-Realizmai 
ir daug kitų įdomių straipsnių.

Viltis 1980 m. Spaudė "Vilties" 
spaustuvė Clevelande, Ohio, 435 pusi. 
Kaina su persiuntimu 511.00.

Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629

IIllinojaus gyv. dar prideda 60 ct. 
valstijos mokesčio.

9viiimiiitiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiii
ADOLFAS VENCLALSKAS

KOVOJE SU MILŽINU
Knygos turinys paimtas iš oku

puotos Lietuvos gyvenimo, kuria
me aprašo tuometinius įvykius pro
vinciniame miestel. ir jo^apylin- 
kese kada vyko sun<doa partizanų 
kovos su okupantais ir jų padėjė
jais.

Išleido Akademinio Skautų Są
jūdžio Filisterių skautų sąjungos 
Worce8terio skyrius. 230 pusi. Kai
na su peraiuntimu $5.75. Illinois 
gyventojai prideda 25 ct valstijos 
mokesčio

Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St., 
Chicago, Dlinots 60629 
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Sol. Praurfmė Ragienė 
dainuoja

YRA ŠALIS
14 skirtingų lietuvių kompozi

torių dainos ir arijo*-6 su stygi
nio kvinteto palyda, 2 su klari- 
neto partija papildoma ir 4 su for
tepijono palyda (Beržui, berželiui 
Gegutė. Dainos. Muzika ir gėlės. 
Sofijos malda. Skamba, skamba 
kanklės. Nedvelk vėjeli. Yra šalis. 
Mylėk lietuvį ir kitos).

Diriguoja: Arūnas Kaminskas.
Plokštelės kaina su persiunti

mu — $8 85 Illinois gyv. dar pri
deda 48 cL Illinois vals. mokesčio.

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 69 8L Chicago, IL 60629.

f
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DALYVAUJA: Berfclee muzikinis kolegijos 

koncertinis choras 
Sol. Maryti Bizinkauskaite 
Kolegijos instrumentalistai 
— mokyklos dėstytojai 

Programa atliekama lietuvių kalba.

RETAS IR NEPAKARTOJAMAS ĮVYKIS 
1980 m. spalio 25 <L, šeštadienį 7 vai. vak, Marijos Aukštesniosios Mokyklos Auditorijoje

KOMPOZITORIAUS JERONIMO KAČINSKO
VOKALINIS IR INSTRUMENTALINIS MUZIKOS KONCERTAS

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

skyriai kuriasi. Iki šiol turėta 14 ■ kviečia dalyvauti parodos atida- 
valdybų, kurių pirmininkėmis vie- , ryme. 
nai ar daugiau kadencijy buvo:

BILIETAI: $10.00, $7 00, $6.00, $4.00

GAUNAMI VAZNELIŲ PREKYBOJE, 
TELEF. _ 471-1424

Viai nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
šiame ypatingame koncerte.

LIETUVIŲ FONDAS

f

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

buvo Lietuvos Dukterų iškilmin
ga ir prasminga šventė — drau
gijos 20-ties mėty 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 skyriy bei Chicagos se- 
niūnijy atstovės, prasidėjo drau
gijos vėliavos pašventinimu — 
krikštu. Krikštą atliko d r jos ka
pelionas kun. J. Juozevičius, 
krikšto tėvai — Ona Bakaitienė- 
-Gureckaitė ir Marius Kiela. Sei
mui pirmininkauti pakviesta Liu
cija Lazauskienė,1-Sekretoriauti — 
Birutė Prapuolenienė. Himnus 
sugiedojo Aldona Buntinaitė, Li
lijai Sliuterytei 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, j 
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 žinoty 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 dr-jos žingsnius, paste
bėjo, kad visi kun. Gurecko užsi
mojimai ir svajonės pildosi.

Seimą sveikino Lietuvos istori- 
ky vardu A. Rūgytė, Lietuvių mo
tery federacijos Chicagos klubo 
vardu dr. O. Mironaitė, Lietu
vos Didž. Kunig. Birutės draugi
jos vardu K. Leonaitienė, Ateiti- 
ninky federacijos ir vyr. giedri- 
ninkiy 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 žmoniy nėra 
tiek galingas, kad galėty be kity 
pagalbos gyventi, ir niekas nėra 
tiek suvargęs, kad kuo nors ne
galėtų 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 mėty 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, Oria Ši- 
lėnienė. 1960 m., gruodžio 2 d. 
sušauktas steigiamasis susirinki
mas ir išrinkta. I-jį 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 gen. kons. J. Dauž- 
vardienei ir advokatui A. Keže- 
liui, patvirtjntas 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 verkios ap
žvalgoj vicepirmininkė O. Bakai- 
tienė išvardino, kiek sušelpta, 
kiek aplankyta, kiek siuntiniy 
siųsta, kiek palaidota ir ant
kapių pastatyta. Viskas paremta 
skaičiais.

Skyriy 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 balsy 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 Molėty, kaip ir dau
gelis mūšy tautiečių, jaunystėje 
pergyveno žiaurią šeimos tragedi
ją. Tėvas, prekybininkas, buvo 
išvežtas į Sibirą, 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 Vaclbvas 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.

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

JERUZALĖJ SUSITINKA
AMŽINYBĖ 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 
Blepiasi tame žodyje: Jeruzalė” 
— kalbėjo popiežius. — “Mums, 
krikščionims, Jeruzalė yra geo
grafinis centras, kur susitinka 
Dievas su žmogum, amžinybė su 
istorija. Ten Kristus mokė,

Trečioji dalis — šv. Mišios dr-1 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 via karto
ja Jeruzalės vardą. Tikrai tai 
yra vieninteliu 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.

t,,i* r n
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EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. Califomia Avenue

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2

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 jų šeimoms reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime.

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

M A. Elenutei Balčiūnaitei-Masaitienei
mirus, dalinamės skausmu su jos vyru dr. ČESLOVU 
MASAICIU ir velionės broliais: prel. VYTAUTU, SILVA, 
a, a. dr. JURGIO vos kelių savaičių laikotarpyje. Visai 
BALČIŪNŲ ŠEIMAI reiškiame gilią užuojautą.

JADVYGA ir ADOLFAS DAMŲ SI Al

KUR TAS ŠALTINĖLIS
Fdmundaa Knodb ir Jonas Girijotas įdainavo 27 populiariąsias 

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

vedėjas, gyv. Watchung, N. J.
Dviejų plokštelių albumai su persiuntimą kainuoja $HJ5. III. gyv. 

prideda 70 c. valstijos mokesčio.
Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, 4MS W. Ord St, Chicago. IL

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 Stęven ir 

duktė Christine D., sesuo Dolores Valentor, gyv. Seattle, Washing- 
ton, dėdė Otto ir Anna Kassauski, gyv. Hickory Hills, Illinois, teta 
Andrulienė, gyv. Įlart, 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 Alexandria parapijos baž
nyčią, 107th St. ir Kedvale Avė., kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero lietu
vių kapines.

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

lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, sūnui ir duktė.

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

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 (Stropu t ė), 2 sūnūs 

— Raimundas, marti Daiva, ir Arvydas, 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 vai. vakaro.

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

Nuoširdžiai kviečiame vsus: 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

gimines, draugus ir pažįstamus

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 jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą.

CHICAGOS LIETUVIŲ GOLFO KLUBAS

A, | 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. MOZŪRAICIAI

Mažeika i? Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TĖVAS IR SŪNUS

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

Tel. 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS

3307 SO. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672
2424 VV. 6«th STREET Tel. REpublic 7-1213

11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, ILL. Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAFayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-39

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

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. 50th Avė.. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003
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DRAUGAS, antradienis, 1980 m. spalio mėn. 21 3.

X Alicija Stephens, iškilioji 
muzikė, daugiau kaip 50 metų 
dalyvavusi Amerikos lietuvių 
muzikinėje veikloje, buvo gra
žiai pagerbta pereitą sekmadie
nį, 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 Ateitininkų kultūrinis - 
akademinis savaitgalis praėjo 
su dideliu pasisekimu. Prasidė
jo penktadienį Jaunimo centro 
kavinėje “Ateities” leidyklos 
išleistos ir LRD premijuotos A. 
Landsbergio novelių knygos su
tiktuvėmis, į kurias atvyko ir 
autorius ir leidyklos vadovas 
dr. K Keblys. šeštadienį Atei
tininkų namuose paskaitas skai
tė tas pats A. Landsbergis ir 
rašytojas T. Venclova. Vakare 
Jaunimo centro salėje buvo 
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 Avė.), tema “Ginant 
egzilę”. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti.

X Edvardo Valaičio akvarelių 
paradą rengia Balzeko kultūros 
muziejus (4012 Arcehr Avė.). 
Parodos atidarymas bus sek
madienį, lapkričio 2 d. nuo 4 iki 
6 vaL vak. Valaitis buvo “Chi- 

* cago Tribūne” dienraščio meno 
skyriaus direktorium, dabar 
pensininkas. Gimęs New Jer
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, HL), 
Saulius Girnius (Chicago), M. 
Macevičienė (Chicago), M. 
Dambrauskas (Prescott, Ariz.).

X EUa Klavoanienė, 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, St 
Šimkaus, J. Strolios ir J. Stan
kūno kūriniai. (pr.).

• • x T. J. BoreMdans, SJ, pa
gerbėme, kuris bus spalio mėn. 
26 d., 3 vai. p. p. Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje, pamokslą pasakys t 
Br. Markaitis, SJ, iš Califomi- 
jos, giedos V. Momkus, vargo
nais pritariant muz. A, Vasai- 
čiui. 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- 
čiui. Dėl bilietų rezervacijos

~ kreiptis į Julių Pocių, 4204 So. 
Maplewood Avė., Chicago, UI. 
60632, telef. 927-6222. (pr.).

x Vyrai dainooja. Toronto 
vyrų choro “Aras” koncertas 
rengiamas lapkričio 22 d., šešta
dienį, 7:30 vaL vak. Jaunimo 
centre. Rengia Margutis. Bi
lietai Vaznelių prekyboje ir Mar- 
prtyje. (pr.).

X Vyriausiojo Dėtu vos išlais
vinimo komiteto (VLIKo) 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, 
Petras Palubinskas, Petras Pa
jaujis, 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 Dienraštis “Sun-Tanes” 
sekmadienio laidoj išspausdinę 
kun. J. Prunskio laišką, kuria
me rašo, kad amerikiečiai turi 
jaustis laimingi turėdami lais
vus rinkimus. Lietuvoje kandi
datus išsato tik komunistų par
tija ir tik tiek, kiek turi būti 
išrinkta — visai nėra rinkimų 
laisvės.

X Vladas Šakalys, žymus 
Lietuvos rezistentas, nesenai 
per Suomiją pabėgęs j Švediją 
Balfo skyriaus kviečiamas at 
vyksta į Beverly Shores ir spa
lio 25 d., šeštadienį, 6 vaL vak 
kalbės Pines, Stankūnų resto
rane.

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

X A. Gylys, Olympia, Wash., 
siųsdamas prenumeratos mo
kestį, pridėjo 60 dolerių auką 
ir tokiu būdu labai dosniai pa
rėmė mūsų dienraštį, palengvin
damas leidimo naštą. Už dide
lę paramą esame labai dėkingi 
ir skelbiame Garbės prenume
ratorium.

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

X Romas Sakadolslds, žino
mas čikagiškis, atnaujindamas 
prenumeratą įteikė ir 10 dole
rių auką. Nuoširdžiai dėko
jame.

X Julius Plaašinaitis, Chica
go, HL, 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 Vitralds yra nuola
tinis “Draugo” rėmėjas. Ir da
bar gavome jo 10. dolerių auką, 
kurią jis atsiuntė atnaujinda
mas prenumeratą. Ačiū.

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

x Per dr. K. Šidlauską, spaus
dinamos knygos “Valstybinin
kas politikos keliu” išlaidoms 
padengti gauta 1,000 dol. auka. 
už kurią leidėjai reiškia nuošir
džią padėką. (pr.).

Los Angeles lietuviai suruošė Kristijono Donelaičio akademiją. Čia matome dienos prezidiumą. Iš k.: kalba prof. 
Elena Tumienė, sėdi (už gėlės) Jurgis Gliaudą, prof. J. izokaitytė, teisin. H. Tumas, rašyt. Pr. Visvydas, dr. J. Ski
lius, Kari 1 ė Baltrušaitytė, poetas B. Brazdžionis. Nuotr. A. Guiblnsko

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
PEDAGOGINIO INSTITUTO mas dr. L Kriaučeliūną pravesti

PROJEKTAS
Gan dažnai lietuvių tarpe gir

dima nusiskundimų, kad Ame
rikos valdžia išdalina daug pini 
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 
prašymas. Neseniai National En- 
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 
senelių pergyvenimus čia Ame
rikoje. 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 įrašanj 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 L 
B 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
us 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 
būti surinku pora šimtų pasi
kalbėjimų, kurie bus saugomi 
Pedagoginio instituto biblioteko
je, ir kur ateityje studentai ir 
kiti mokslininkai galės juos pa
naudoti rašant lietuvių 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. STAŠIO 
JUBILIEJAUS BANKETAS

Kun. A. Stašiui, daugiau 
kaip 30 m. dirbusiam Alte, su
ruošė Amerikoe Lietuvių taryba 
banketą, pagerbiant jo 75 m. 
sukaktį ir atsisveikinant jam 
išsikėlus į Floridą. Banketas 
įvyko po Alto suvažiavimo spa
lio 18 d. Lietuvių Tautiniuose 
namuose.

Iškilmes pradėjo Altoe pirm. 
dr. K. Šidlauskas, pakviesda-

banketą. Dr. Kriaučeliūnas pri 
minė jubiliato uolų darbą Lietu
vos labui, linkėjo sveikatos ir 
sėkmės ateičiai. Invokaciją su- 

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.»

Dr. K. Bobelis priminė, kad 
buvo malonu dirbti su kun, Sta- 
šiu, turinčiu tiek pasišventinjo 
religinėj lr politinėj srity.

Europoje etninių grupių veik
la esanti labai sunki, politinėje 
srityje. Geriau Anglijoje. Vi
sas lietuviškas judėjimas turi 
išplaukti iš JAV ir Kanados.

Dr. Kriaučeliūnas iššaukė gar
bingus svečius: VI. Šakalį, dr. E.
Bartkų, P. Dargį, L. Grinių, J. ;komp. A. Jurgučio dainos; “Vai
Blinstrubienė perskaitė specialų 
Pennsilvanijos atstovų rūmų 
raštą, pagerbiantį P. Dargį už 
nuopelnus.

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

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

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

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

(Platesnis pagerbimo aprašymas paskelbtas “Draugo” X. 2. laidoje).

CHICAGOS ŽINIOS
UŽDARYS MEIGS?

Merė Byrne paskelbė, kad ji 
nori uždaryti Meigs aerodromą 
ir tą žemę panaudoti Chicagos 
miesto gyventojų atgaivai — 
rekreacijoms.

NUŠOVĖ GYDYTOJĄ
Dr. T. H. Paeis, 38 m., ras

tas šeštadienio naktį nušautas 
prie Nonvegian ligoninės, Chi
cagoje, kur jis dirbo. Areštuo
tas iW. Salvador, 32 m., kuris 
policijai pareiškė, kad daktaras 
buvo paviliojęs jo žmoną, kuri 
buvo gail. sesuo toje ligoninėje. 
Dr. Paeis, buvo atvykęs iš Phi- 
lipinų.

ŽIAURUS VYRAS
Buvp. kalėjimo sargas Crms «»X»0 Dauguma

pasisakė, kad nori unijos.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 į po
liciją pasidavė. Jo žmona 39 
m., gyveno 8946 S. Laflin, Chi
cagoje.

ATOMINES JĖGAINĖS 
Commonwealth Edison gavo

leidimą statyti dar dvi atomi
nes jėgaines — vieną Will, kitą 
Ogle apskrity. Jos kainuos apie 
5 bilijonus dolerių.

ganizuojant mokytojų sąjungą, 
kuriant Dėt. Bendruomenę.

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 šimutis ir kt. Dė
kojo Altai, dr. Kriaučeliūnafs, 
J. Blinstrubienei. Iškėlė dr. K. 
Bobelio veiklą. Vlikas yra pir-. 
masis Detuvos laisvės avangar
das. Dėkojo visiems kalbėju
siems, raštu sveikinusiems, mi- 

1 nėjimo dalyviams. Pažadėjo 
Altos neapleisti, ir darbo Detu
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

plaukia”, “Saulelės daina”. So
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
sitęsė iki pradžios dvyliktos 
nakties. J. Pr.

NACIŲ DEMONSTRACIJA 
Vienuolika nacių sekmadienį

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.

LAIKRAŠTININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Daugiau kaip 500 dienraščių 4veiti įvairių rūšių ginklų, muni-
atstovų, priklausančių Inland 
Daily Press Association pirma
dienį pradėjo savo posėdžius 
Drake viešbuty, Chicagoje. Tę
sis 4 dienas.

POUCUA IR UNUA
Chicagos policijos balsavime 

dalyvavo 75% iš daugiau kaip

DAUGIAU MOKSLEIVIŲ
Chicagos katalikų pradžios 

ir vidurinėse mokyklose šiais 
mokslo metais mokosi 189,701 
moksleivis — 488-niais daugiau 
kaip praeitais mokslo metais.

ŽUVUSIO ŠEIMAI 
1 MIL DOL

ABC užsienio korespondento 
Larry Buchman, žuvusio 1977 
m. lėktuvo nelaimėje, šeimai bus 
sumokėta vienas milijonas do
lerių. Susitarimas patvirtintas 
Cook apskr. teisme, šeima gy
vena Wilmette priemiesty.

ti ART! IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

— “Į Laisvę” rugsėjo mėn. 
numeris atspausdintas ir siun
tinėjamas prenumeratoriams. 
Prof. Antanas Maceina nagrinė
ja išeivio buvimo svetur proble
mą, Rūta Klevą Vidžiūnienė 
žvelgia į 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” Detuvą 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. Dtera- 
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
jamo Dėtuvių informacijos cen
tro vadovu. Pagrindinis centro 
tikslas — atsiliepti j Detuvos 
žmonių prašymą išeivijai oku
panto daromas skriaudas ir 
vykdomus žmonių persekioji
mus kelti į viešumą ir mabili- 
zuoti pasaulio opiniją Detuvai 
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 
Dėt. Kat. Bažn. Kroniką.

—JAV LB-nės intensyvi veik
la kongrese, Valstybės departa-
mente ir Baltuose rūmuose Lie-iria su automobiliais ar ąunk- 
tuvos diplomatinės tarnybos tęs- vežimiais.

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

tinumo klausimu buvo pastebėta 
Maskvos. Tass rugsėjo 10 d. pa
teikė „Litematumaya 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 or 
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 Washingtone ir jos atstovą 
kaltino švaistant „liaudies pini
gus“.

LATVIJOJ
— Rygos muitinė draudžia

cijos, narkotikų, pornografijos 
ir nedorovingų raštų. Be to 
griežtai žiūrima, kad nebūtų 
įvežta įvairių spausdinių ir fil
mų nuotraukų priešsovietinio 
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 
dovanas ar pačių pirktas prekes 
100 rublių vertės. Draudžiama 
išvežti anuliuotus vertybinius 
popierius ir sovietinį pinigą. 
Taip pat suvaržytas ir tų daik
tų išvežimas, kurie priakaityti 
prie senienų: paveikslai, akva
relė, grafika, skulptūros. Be to, 
nuo šių metų pradžios TSRS 
Kultūros ministerija yra uždrau
dusi išvežti tautos menininkų 
kūrinius iš gintaro, taip pat ner
tas ir austas medžiagas. Jei no
rima išvežti minėtus daiktus,

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

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Stasys B&risa, 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 “Wom&n- 
eraft” 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 De
tuvą ir apie G. Zinkuvienę. 
Straipsnis pailiustruotas juostos 
pavyzdžiu ir tautiniais drabu
žiais vilkinčios moters fotogra
fija.

OKUP. LIETUVOJE
- Rudens darbams, padėti 

kolchozams bei sovebozams nu
imti derlių, iš 700 technikumų, 
profesinių technikos mokyklų ir 
kitų mokslo įstaigų, buvo pasiųs
ta 40,000 moksleivių. Kiekvie
nam talkininkui buvo už darbo 
dieną mokama tiktai po 6—7 
rublius. Taip praneša “Valstie
čių laikraštis”. (IX. 20).

— 40 vaikų 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-
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LEONARDAS ANDRIEKUS

ETERNAL DREAM
Selected Poema

Edited and translated by 
Jonas Zdanys

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

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

Chicago, IU. 60629
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LITHUANIAN PIONEER 
PRIEST

0F NEW ENGLAND
By

YVUHam Wolkovich-Valkavičftu
The Dfe, 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, 4545 W. 6Srd St., 

Chicago, IU. 60629

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RCSIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti.

Skambinkite 
ARVYDUI RIKIAI 
Tel. — 434-9655
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