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TŪKSTANTMETĖS 
GENOCIDO TRADICIJOS 

Keli slavų įtakos plitimo bruožai 
(Tęsinys) rusų kalbos įvedimo ne tik j vaJ-

Kitas istorinis laikotarpis — 
slaviška įtaka į lietuviu tautos 
gyvenimą smelkėsi iš piety. Si įta
ka ir jos pasekmės mums gerai ži
nomos. Buvo nušluotas beveik 
visas aukštesnis sluoksnis, visa 
to laiko lietuviu tautos inteligen
tija. Ji nuėjo tarnauti svetimai 
tautai ir svetimai kultūrai. Tauta 
buvo visapusiškai apvogta. Ne
maža tautos dalis virto svetim-

diškas įstaigas, bet ir į visas kitas 
gyvenimo sritis, rusų kolonistu 
atkėlimas, brutaliausias lietuvių 
kalbos ir lietuviškos spaudos drau
dimas, mokyklų atėmimas, viso 
kultūrinio gyvenimo slopinimas, 
Bažnyčios varžymas ir persekioji 
mas, žiaurios administracinės ir 
teisminės bausmės, kalėjimas ir 
trėmimai, pagaliau net Lietuvos 
vardo panaikinimas — visa tai 
turėjo dar geriau už "mokslinius" 

kuniu parazitu, čiulpiančiu ge-, f . . , . , , . . , . . . . I . , , ° ' raktus įrodyti, kad sis kraštas tik nausias jėgas, bet nieko nedavu-; _ . S, _; ' 
siu saviesiems. Dar daugiau — su
siejęs Lietuvos likimą su Lenkija, 
pražudė savo valstybę, įstūmė tau
tą į politinę vergovę, kaip anks
čiau savanoriškai buvo atsidavęs,. ,.. , 
. . . . „ , ,,_ . . . , , juodžiausios rusų priespaudos me 
kitos tautos kultunnen priklauso-; -, . . . . . 

- m - tu. Per įnirtingiausią rusinimo 
mvben. i ., . . . . . . . . . . 

, įkarsti lietuviai mažiausiai rusėjo 
Lietuvai patekus į carinės Ru-1 ™ • - , v i e n o k i t 0 a t v e j o > m a . 

sijos jungą, rusišicai slaviškai įta- Į s i š k o r u s ė j i m o nebuvo. Atvirkš-
kai iš rytų vel plačiai abvere du- j g - j _ v i s k a s ė m ė j u d e t i p r į ešin-
rys. Jau Jakatennos II laikais, vos i g a kryptimi. Lietuviška sąmonė 
- i . prijungus Lietuvą pr.c Rusi- Į p ! i t 0 ) apimdama plačiausius tau 

tos sluoksnius, nors ir negausiai, 
į lietuvybę, ėmė grįžti net kai kurie 

rai rusiškas. 
Bet istorija mėgsta paradoksus. 

Tautinis atbudimas, aiškus, są-
I moningas apsisprendimas už visa, 
I kas lietuviška, prasidėjo kaip tik 

Kinijos užsienio reikalų ministras Huang Hua ir Indijos premjerė Indira Gandhi. Nors pripažįstama, kad abi vai 
stybes skiria daug politinių klausimų, bandoma santykius gerinti. Greit bus pradėtos derybos dėl sienų nustatymo. 
Premjerė sutiko aplankyti Pekiną. 

IZRAELIO RINKIMAI 
Baigėsi pikta rinkimų kampanija 

Sprogime žuvo 
daug Irano vadų 

Susprogdinta valdančios partijos būstine 
Teheranas. — Birželio 28 d. j rikos ambasadą, paskelbė, kad jie 

vakare Irano revoliucinė vyriau 
sybė gavo nelauktai stiprų smū
gį. Keli bombų sprogimai visai 
sunaikino dviejų aukštų pastatą, 
kuriame buvo Islamo respublikos 
partijos būstinė. Čia sprogimo me 
tu vyko svarbus partijos vadų susi
rinkimas. Sprogime žuvo partijos 
vadas, vyriausias Irano teisėjas 
ir dabartinis trijų asmenų prezi
dentūros narys, ajatola Moham-
med Beheshti. Premjeras Moha-
mmed Ali Rajai ir jo pavaduo 
tojas Behzad Nabavi buvo sužeis
ti. Irano žinių agentūra "Pars" 
paskelbė, kad tarp žuvusių yra 18 
parlamento narių, vienas vyriau-

Nepavyko Bolivijos 
karių sąmokslas j 

La Paz. —Šeštadienį Bolivi- j Sybės ministras, vienas viceminis- ̂ QS 

turi žinių ii įrodymų, kad paša
lintas prezidentas palaikė ryšius 
su JAV žvalgybos agentūra CIA 

Irano revoliucijos gvardija su
šaudė Chalus mieste, prie Kaspi
jos jūros, 5 revoliucijos priešus, 
kurių praėjusią savaitę sušaudy
ta jau fi4. 

Atentate žuvo įtakingas dvasi
ninkas, kuris gali paveldėti ajato-
los Khomeinio pareigas, ajatolos 
Hossein Ali Montazerio sūnus 
hojatolislam Mohammed Manta-
zeri parlamento narys. 

Vėlesnėmis žiniomis, 
no sprogime žuvo 69 
vadovaujantieji islamo 

jos vyriausybei vel pavyko n u - ; t r a s . Daug kūnų dar neištraukti 
-Šiandien Izrae- į giną. Ne teroristą, agitatorių, be-1 malšinti perversmo bandymą. Ar- i g p a s t a t 0 g r i u vėsių. Sprogimo 
ujas parlamen-: sikarsciuojantį demagogą, kokiu i m-;os v a c j a s Humberto Cayoia į 

partijos žmonės. 

Tehera-
asmenys, 
respubli-
Šiandien 

jos, Lietuvą imta vadinti "nuo 
amžių rusišku kraštu", pagaliau 
vėl sugrįžusiu į motinėlės Rusijos ĮsdbiŠie 'fcįoraE Kovodami "prieš 
glėbį. Lietuvos istorijoje ir kul- brukamą rusišką kalbą, lietuviai 
turoje buvo ieškoma visko, kas tik į ė m e kratytis ir lenkiškos. Prasi-
kie< dvelkdavo rusiškumu, o to-l d ė j 0 atgimimas, pasipriešinimas 
Kio rusiŠKumo pritrukus - daly- j i r k o v a ^ g e n i m o srityse ir 
Kai būdavo klastojami. | j v a i r i o s e v i c t o s e > n e t bažnyčiose. 

Tačiau ne įrodinėjimai tada l Tautinio atgimimo ir sąmonėjimo 
buvo svarbiausia rusiškumui plės- į sriautas buvo nesulaikomas, 
ti. Buvo imamasi konkretesnių:! (Bus daugiau) 

Tel Avivas, 
lyje renkamas naujas parlamen-įsikarščiuojanti demagogą, kokiu j m ; j o s v a ( j a s Humberto Cayoja i m e t u ^Jėje buvo apie 90 vyriau-
tas. Svarbiausios politinės parti- jį piešė opozicijos darbiečių kam-Į Rį a r t i r š t a b 0 viršininkas Luc io | 3 y bė s ir parlamento narių, žymių 
jos: -dabar valdžiusi Likudo ir, pariją, bet taikinga, nuosaikų, ta- j Anez Ribero įsakė kariuomenei dvasiškių, 
opozicijoje buvusi — darbo par- i čiau griežtą Izraelio gynėją. Į perimti valdžią, tačiau jų pa 
tija. Šiuose rinkimuose daug svar- j Paskutinieji opinijos Irano žinių agentūra skelbia, 

besnis klausimas, kas toms parti- j rodė, kad abi partijos turi vieno-1 v ja j j u o s s uėmė, susodino į lėk- į 
tyrimai i klausė tik keli generolai Kare i - ! " * " " ' " " * « & « " - * « ,? .. 

ri Vieno- 2 " _ J 7 J _ L * ! _ _ ! _ _ _ ! _ _ , S . kad bombas padėjo revoliucijo: 
v'. , ..5C -a;. • ' . . . . ." . ., / i priešai. Saugumo įstaiga tvirtino, 
Kia.;, -ą, *as .ai tuvą i r išsiuntė i egzilę Argen-įf J 

joms vadovauja, o ne partijų lini-1 dai rėmėjų 
jo< ar programos. Klausimas, ku--mės, turėjo išspręsti iki šiol d a r i t į n o n §į n a u j a karių bruzdėjimą į 
rj izraelitai balsuotojai šiandien' neapsisprendę balsuotojai, kurių Į sukėlė prezidento pareiškimas, 

Tai ' 

TARIASI EUROPOS 
RINKOS VADAI 
Nauji veidai viršūnių konferencijoje 

atsakys: ar palikti Beginą, ar pa- j buvo nemažas nuošimtis. 
sirinkti Shimoną Peresą? , i daugiausia toli-rr-esniy "kibucų" 

Šių metų pradžioje visiems bu- j gyventojai ir Izraelio arabai. 
vo aišku, kad Beginąs ilgai neišsi- j Premjerui Beginui nemažai 
laikys premjero vietoje. Nepap- i padeda tai, kad jo oponentas Pe-
lastai didelė infliacija, ekonomi- resas, nors buvęs daugelio prem-
nlai sunkumai, augančios skolos jerų bendradarbis, daugelio vy-

-1 užsieniams vertė izraelitus dairy-J riausybių narys, yra nelabai ge-
tis kitų vadų. Dar blogiau, Bėgi-: ras kalbėtojas, neuždeganti asme-
no kabinete vyko nesutarimai, į nybė. Jo partiją remia daugiausia 
ministrai vienas po kito pasitrau-j vidurinė klasė. Jo politiniai prie-
kė iš vyriausybės, net —iš parti- j šai tvirtina, kad Peresu negalima 
jos. Dėl to premjeras buvo pri- į pasitikėti, kad jis per daug ambi-
verstas paskubinti rinkimus, ku- icingas, pasiruošęs išduoti net sa-

Lruksen burgąs. — Šią savaitę] kijos skolų atidėjimą ir naujų kre-
susirenka posėdžių Europos Rin- ditų suteikimo klausimus, 
kos valstybių vadai. Šis suvažia- Konferencijos dalyviams bus 
vimas įdomus ir tuo, kad šiek j į d o m U ( k a i p bendradarbiaus nau-
tiek pasikeitė Rinkos "viršūnių" j j a s i s p r a n c ū z i j o s prezidentas 
sudėtis. Visi dalyviai stebės,, Mitterrandas su Vakarų Vokieti-
kaip konferencijoje laikysis n a u - l į ^ kancleriu Helmutu Schrnidtu. 
jasis Prancūzijos prezidentas Fran ; Buvusio prancūzų prezidento Gis 
cois Mitterrandas. Mažai žinomas Į c a r d o d'Estaingo ryšiai su kanc-
ir Italijos naujasis premjeras Gio-! i e r iu buvo labai artimi ir šilti. 
vanni Spandolini, pirmas po II-jo I Konferencijose jiedu visada su-
Pasaulinio karo Italijos premje-1 t a r d a v 0 i r palaikydavo vienas ki
ras, —ne krikščionis demokra-; t a 
tas, bet mažos respublikonų par-i 
tijos atstovas. Jam sekmadienį pa: Konferencija svarstys ir JAV 
vyko sudaryti koalicinę, penkių i ekonominę politiką. Europos va-
partijų atstovų vyriausybę, j lutoms ypač kenkia aukštos Ame 
kurioje daugiausia narių priklau- j r i k o s bankų palūkanos, nes tarp-
so krikščionių demokratų parti-! tautiniai investatoriai siunčia ka-
jaj_ ! pitalą Amerikon. Dolerio vertė 

D : „ I „ J V. . stiprėja, o Europos valiutų vertė 
Kinkos vadų suvažiavimą su- i, : ' _ , , . , . _ 

„.i i , •• _ . c ! Krinta. Tas labai apsunkina Eu-
tiko demonstracijomis Europos; . , . , r , 
j . - _ : - . - . . i , ~r-; • • .. įropos salių kovą su ekonomine 
darbininkų profesinių sąjungų na-1 , f 
riai, kurie skundžiasi, kad Euro
poje niekad nebuvo tiek bedar-! 
bių jau nuo "didžiosios depresi-! 
jos" laikų. Vidutiniškai Europos į 
Rinkos šalių bedarbiai sudaro i 
7.7 nuoš., nors kai kuriose šaly-; 
se tas nuošimtis didesnis. Profesi • 
nes sąjungos reikalauja, kad Rin- į 
kos vadai nuspręstų kolektyvinė-
mis jėgomis priešintis ne3arbui, į 
nepaliekant to uždavinio atski- j 

Rinkos vadai gali atidėti eko
nominių klausimų sprendimą ir 
todėl, kad liepos mėnesį Kanado
je turi įvykti didžiųjų Vakarų 
valstybių vadų suvažiavimas, ku
ris nustatys gaires ateičiai. 

rie normaliai turėjo įvykti tik j vo draugus, jei jam iš to būtų 
lapkričio mėnesį. ; nauda. Likudo skelbimai tvirtina, 

Paskutiniu metu izraelitams j kad iš Pereso "nepirkčiau nė nau-1 j 
patiko premjero kieta laikysena • doto automobilio", kaip tokiam 
prieš Izraelio priešus. Izraelis i žmogui pavesti visą Izraelį, jo 
dažnai puldinėjo palestiniečius iri saugumą ir suverenumą? 
net sirus Libane, sudaužė Irako: Darbiečiai piešė Beginą, kaip 
branduolinį reaktorių ir grasina- j buvusi teroristą, agitatorių, de-
ma sudaužyti Sirijos priešlėktu-1 magogą, nesiskaitantį su priemo-
vines raketas Libane. Šitokia kie-' nėmis, su kovos ginklais. Darbie-
ta politika patinka jaunesniesiems čiai primena, kad Beginąs su sa-
izraelitams. į vo "Irgun" teroristais pu.dinėda-

Šalia savo griežtumo Izraelio ivo ne tik britus, bet buvo išėjęs 
priešams Beginąs didžiuojasi ir į ir prieš Ben Guriono vyriausybę, 
savo "taikingumu". Juk jis pasira-jkada ji ruiiko priimti iš Vakarų 
šė su Egiptu taikos sutartį ir už-! Vokietijos reparacijas už žydams 
tikrino Izraeliui saugias vakari- \ padarytas skiiaudas. Darbiečiai 
nes sienas. Prie Likudo partijos Įtvirtino: "Bcginai, koks tu buvai, 
populiarumo nemažai prisidėjo : toks ir likai", 
ir tai, kad prieš rinkimus partija Į 

kad jis, gal, nepasitrauks iš pa
reigų, kaip buvo žadėjęs, rugpiū-
čio 6 d., o gal liks prezidentu 
iki gruodžio mėn. Jau trys kari
ninkų bandymai nepavyko ir pre
zidento pozicijos vis tvirtėja, nes 
išaiškinami ir ištremiami jo prie-i 
šai. 

Irako prezidentas 
apie atomo bombas 
New Yorkas. — Irako prezi-: 

dentas Saddam Hussein sekma
dienį pasirodė ABC televizijos 
,,Issues and Answers" programo
je. Jis pasakė, kad visos pasau-
io taiką mylinčios šalys turėtų 

padėti arabams įsigyti atominiu 
bombų, kad galėtų gintis n u o 
Izraelio ir išlaikyti taiką. 

Prezidentas pareiškė, kad Ira
ko santykiai su Amerika pama
žu gerėja, nors abi šalys ir ne
palaiko diplomatinių ryšių jau 
nuo 1967 m. Arabams sunku 
jausti Amerikai draugiškumą, 
nes jie žino, kad Amerikos gink
lais Izraelis vykdo agresiją prieš 
arabus. 

sprogimą sukėlė Amerikos 
agentai ir jų tarnai. 

Šeštadienį kitame sprogime bu
vo cužeistas vienas svarbiausių 
ajatolos Khomeinio patarėjų, vie
nas musulmonų partijos steigė
jų, hojatolislam Ali Khameini-
Įvairiuose Irano miestuose aten
tatų ir sprogimų banga prasidė
jo birželio 11 d., kada pradėjo 
slapstytis buvęs prezidentas Ba
nį Sadras- Kai kurie sprogimai ne
padarė žalos ir nukentėjusių ne
buvo. Vienas sprogimas sužalojo 
šveicarų kelionių biuro įstaigą. 

įvyks laidotuvės, kuriose laukia
ma šimtų tūkstančių iraniečių. 
Valstybė paskelbė savaitę gedulo. 
Mieste visur matosi juodos vėlia
vos. Gatvėse minios žmonių šau
kia: "Mirtis Amerikai, mirtis Ira
kui". Valdžios žmonės, likę gyvi, 
prisiekia keršto veiksmus revoliu
cijos priešams. Laukiama dar di
desnio kraujo praliejimo. 

Mirė A. Vilainis-
Šidlauskas 

Chicaga. — Gauta žinia, kad 
Chicagoje mirė Adomas Vilainis 
Šidlauskas, gimęs 1905 sausio 21 
d. Vaikių Lauko k., Laukuvos 
vis:, Tauragės aps. Laikraštinin
kas, žurnalistu sąjungos narys nuo 
1939. Išeivijoje dirbo įvairiose re
dakcijose, leido, redagavo Iaikraš-

Islamo respublikos partijos būs I čius. Jo įsteigta leidykla "Nemu-
tinė buvo dviejų aukštų pastate, nas" išleido 32 knygas. Plačiau 

bus vėliau. 

Popiežiaus žodis 
neturtingame oietinio Teherano 
rajone. Pastatas stovėjo mažos 
gatvelės gale. Sprogimas, (kai ku' 
rie liudininkai tvirtina, kad bu-- R o m a _ S e k m a d i e n į pocie. 
vo keli sprogimai), visai *&*>-L ^ ^ ^ ^ 
ve namą, įgriuvo jo stogas ir sie-, , l b ė ž o d V a t . k a n e 
nos, palaid,damos daug nukaitė-, ' r f k m i n i a j J Q b a l s a s 

I buvo stipresnis, negu prieš grįž-

nusamdė New Yorke reklamų ir! 
garsinimu specialistą D. Garth, į 
kuris per Izraelio televiziją paro
dė balsuotojams visai naują Be ' 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

Mirė inž. A* Nasvytis ' — 

Suetne du šnipus 

riems nariams. į d;enį paskelbė, kad 
Prancūzijos delegacija, kuriiMiipair amerikietis, 

padėjo sudaryti vadų darbotvar-Į Hughes Aircraft Co. 
kę, siūlė atidėti ateičiai biudžeto 
ir kitų ekonominių klausimų svars 
tymą, skiriant daugiau dėmesio 
užsienio politikos klausimams. | raketų ir lėktuvų radaro jrengi-
Darbotvarkėje nemažai laiko už-įmu paslaptis. Bell už jas gavo 
ims Afganistano konferencijos | iš viso 110.000 dol. Zacharskis 
klausimas, o taip pat ir Europos į vadovavo Eik Grove Village, UI. 
politikos Lenkijos atžvilgiu klau- i -'^ančiai lenkų įmonei ..Polish 
simai. Rinkos vadai svarstys Len I American Machinery Co.". 

Telefonu gavome žinią, kad 
CIevelande mirė Algirdas Leonas 
\Tasvytis, inžinierius, visuomenės 
veikėjas, žurnalistas, sportininkas 
(lengvatletis, stalo tenisininkas. 
šachmatininkas). 

A. Nasvytis gimė 1910 birže
lio 12 d. Subačiuje, Panevėžio 

\Vashingtonas. — FBI sekma-j aps. Baigęs Aušros gimnaziją, 
suimti du Į baigė technikos fakultetą, mokėsi 

ilgametis | Berlyno, Hanoverio technikos 
tarnautojas ; mokyklose, lankė Kauno konser-

Wi!liam Holden Bell, 61 m. am-' vatoriją, dirbo mokslinį darbą 
žiaus ir lenkas Marian Zachars-1 Lietuvoje, Vokietijoje ir JAV. 
ki, 29 m., kuris pirkdavo iš Bell Velionis buvo aktyvus visuome

ninėje veikloje: studentų organi
zacijose, lietuvių inžinierių sąjun
goje. Lietuvių Bendruomenėje,) 
sporto organizacijose. Dalyvavo! dėjo naujus puolimus La Union 

Sovietv Sąjungoje įvyko 
traukinio ne'.aimė, kurioje žuvo 
70 žmonių, sužeistų buvo dau
giau 100. Du traukiniai susidūrė 
prie Gagry, netoli Juodosios jū
ros. 

— JAV Tarptautinio išvysty
mo agentūra paskyrė Egiptui 300 
m:!, dol., iš kurių tik 70 mil. dol. 
bus paskola, > 230 mil. dol. — 
pašalpa. 

— Buvęs pret Cartoris su žmo
na Rosa'yn rugpiūčio 24 d. vyks 
į Kiniją, kur viešės visą savaitę, o 
;v) to, lankysis Japonijoje. 

— Italijos — Jugoslavijos pa
sienyje įvyko nesunkus žemės dre
bėjimas. 

- Salvadoro komunistai pra-

— Palestiniečių vadas Amfa-
tas pasakė, kad palestiniečiams ge
riau turėti Izralyje premjeru Be
giną, nes jis nedėvi pirštinių, pul -
dinėdamas arabus, o Peresas ara
bus puola apsimovęs šilkinėmis 
pirštinaitėmis. Begino išrinkimas 
padėtų suvienyti arabus, pasakė 
Arafatas. 

— Turkijos ambasadorius W a -
shingtone pasakė, kad Turkija 
negamins atominių bombų nei 
kitiems padės jas gaminti. 

— Norvegijoje apsigyvenęs Ira 
no kurdų veikėjas pasakė, kad bu 
ves Irano prezidentas Bani Sadras 
slapstosi tarp kurdų. 

JUSIU. 
Irane toliau ieškomas Jį™vCS'; t a n t į ligoninę. Popiežius kalbė-

prezidentas Banį Sadras. Grupė\.Q a p j e t a j k ą L i b a n e i r lenkiškai 
iraniečių, kurie laike užėmę Ame- į p a s v e i , k i n o Sv. p e t r o aukštėje su-
, _____ Isirinkusius lenkus. 

Bazilikoje policija suėmė jauną 
vyrą, kuris bandė susideginti. 
Paaiškėjo, kad tai protiniai ser
gantis vyras. 

Gromyko rengiasi 
vykti į Lenkiją 

Maskva. — Sovietų žinių agen
tūra paskelbė, kad politbiuro na-j 
rys ir užsienio reikalų ministras 
Andrei Gromyko šiomis dieno- j 
mis vyks į Lenkiją trumpo, drau-1 

Airijoj dar nėra 
pastovios valdžios 

Dublinas. ... . . „ , , , .. ,.,,.,,,-.-„^. — Buvęs Airijos už-
gisko vizito Sakoma, kad jis P a - ; s i e n i o ^ ^ ministT3tS G arret 
kviestas len<ų vyriausybes. | F i t z G e r a l d ) F i n e G a e I p a r t i j o s Lenkijos komunistų partijos 
kongresas įvyks liepos 14. Mano
ma, kad sovietų valdžia šiam kon
gresui nesipriešins, o Gromyko 
uždavinys bus pranešti lenkų 
valdžiai apie ribą, iki kurios sovie
tai toleruos lenkų "atsinaujini
mo" veiksmus. 

Sekmadienį Lenkijoje paskelb
ta, kad du žinomieji politbiuro 

-Nikaragvoj įvyko k * e i i m o ' _ E B 5 f i f 6 ^ 0 5 ^ . ^ J ! 3 " takiau jų parama bus būtina pa 
m a i š t a ^ u ; , ^ d y ^ : , ,

p ^ | J — ^ " 2 " S S - « _ = ! " > « * — 

vadas, gavo mažos darbiečių par
tijos airių parlamente paramą ir 
paskelbė, kad jis galėtų tapti prem 
jeru. Nors ir su darbiečių parama 
partija neturi parlamente daugu
mos, tačiau premjero Haughey 
partija turi dviem vietom mažiau 
atstovų. Parlamentas susirenka 
šiandien, dar neaišku, ką parems 
parlamento nepartiniai atstovai, 

bėgti. Nušauta 19 kalinių. 
— Saudi Arabija pakvietė j sve 

čius Maroko karalių Hassaną ir 
Mauretanijos prezidentą Ha i -
dalą. Sakoma, kad pavyko page
rinti kaimyninių valstybių santy
kius. 

— Dešimt arabų valstybių, su
važiavusių Sirijoje, nutarė steigti 

gatais į partijos kongresą. 
Poznanėj įvyko didelis mitin

gas su 150,000 žmonių. Buvo ati
darytas paminklas 1956 m. riau
šėse žuvusiems darbininkams, 
kurių žuvo 74. Paminklo atidary
mo proga kalbėjo "Solidarumo" 
sąjungų vadas Walesa. Jis pasa
kė, kad Lenkijai užtenka nera-

lietuvių ir vo.<iecių perimlineie 
spaudoje. Plačiau bus vėliau. 

bendrą komitetą, kuris puoselės mumų, susikirtimų. Paminkle įra-
mieste, kur gyvena 45.000 žmo-' \ atominių reaktorių statybą a r t - j syti žodžiai: "Už laisvę, teisingu
mų, bų šalyse. [mą ir duona". 

KALENDORIUS 

Birželio 30 d.: Teobaldas, 
Emilijana. Skoldas, Noviliė-

Liepos 1 d.: Aronas, Jutvara, 
Gendrutis, Liepa. 

Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:29. 
ORAS 

Nepastovus debesuotumas, karš
ta, tvanku, temperatūra dieną 85 
L, naktį 70 1. 

file:///Vashingtonas


DRAUGAS, antradienis, 1981 m. birželio mėn. 30 d. 

KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI. PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATA, 1515 So. California Ave., Chicago, UL 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

' KIETŲ VIDURIŲ 
TVARKYMAS 

Vaikų ir jaunuolių kietų 
vidurių tvarkymui yra 
veikli priemonė: grūdų 
skutenos ir Metamucil. 

Vaikų ligų gydytoja 
Judith Weinstein 

Los Angeles mieste dirbanti 
vaikų ir jaunuolių ligų gydy
toja J. Weistein skelbiasi 
mediciniškoje spaudoje, kad ji 
gydanti minėtų žmonių kietus 
vidurius paprastu, veikliu ir 
nenuodingu būdu: stambiai 
maltų grūdų skutenomis (bran 
flakes) ir Metamucil. Ji mano, 
kad ta priemonė kietų vidurių 
tvarkymui turėtų būti nau
dojama visų gydytojų visiems 
pacientams. Žinoma, tai lai
kina priemonė — ilgainiui 
pacientai turi išmokti mai
tintis tinkamu maistu savų 
vidurių tuStinimuisi sunor-
muoti. 

Vaistai kietų 
vidurių tvarkymui 

Pacientai turi nusipirkti iš 
vaistinės be recepto gaunamą 
vaistą Metamucil. O stambiai 
maltų grūdų skutenas (bran 
Flakes) pirkite iš Health Food 
Stores. Tai ne tas pats kas All-
bran cereals, tvirtina minėtoji 
gydytoja. Lietuviai gyvenan
tieji vietovėse, kur nėra mi
nėtų parduotuvių, tegul vietoje 
bran flakes naudoja ALL-bran 
cereals. 

Kiek tokio mišinio naudoti, 
priklausys nuo trijų sąlygų: 
nuo paciento amžiaus, jo 
stambumo ir vidurių užkie
tėjimo stiprumo. Gydoma nau
dojant lygiomis dalimis Meta
mucil ir Bran flakes. 
Kiekvieno šių priemonių 
vartojama nuo vieno iki ketu
rių valgomų Šaukštų kartą ar 
du kartus per dieną. 

Kaip tuos vaistus vartoti. 
Gerk iš ryto. Susipilk minėtą 
vaistų mišinį į didelę stiklinę. 
Tada šaltos vaisių sunkos pri
pilk pusę stiklinės. Viską 
labai gerai išmaišyk — javai-
niai turi permirkti — sušlapti 
tos jų skutenos. Tada stiklinę 
pripildyk vaisių sunka. Labai 
svarbu, kad minėtos javų 
dalys būtų gerai permirkusios 
— nesausos, kitaip jos lips prie 
burnos gleivinės, ar bus 
įkvėpuojamos. Įsidėmėtina, 
kad išgėrus minėtą pilną stik
linę vaistų, būtina dar išgerti 
didelę stiklinę vandens. Šio 
vandens gėrimo nepamirškite 
— tai labai svarbu. Ypač 
vandens gėrime neapsileisti 
privalo visi vandens bei skys
čio biją — vengią ir dėl to turį 
kietus vidurius. 

Jei po keleto dienų šių vais
tų vartojimo viduriai dar nesi-
tvarko, dar užkietėję, pri
sieina priedui išgerti dar po 
vieną valgomą šaukštą tų 
bran flakes ir Metamucil (kaip 
sakyta) stiklinėje vaisių sun
kos, priedui prie vartojamos 
dozės. 

Jei viduriai ir tada dar po 
keleto dienų nesitvarko — 
prisieina didinti tų dviejų prie 
monių dozę: po valgomą šau
kštą kas antrą dieną — iki 
keturių valgomų Šaukštų kiek
vienos sudedamos dalies: bran 
flakes ir Metamucil. Daugiau 
negu po keturis valgomus 
šaukštus tų dviejų vaistų nie
kada nenaudotina. Tai rytinis 
gydymasis. 

Pasitaikys labai atkaklių 
atsitikimų: net ir po keturis 
valgomus šaukštus abiejų 
priemonių vartojant rytais, 
viduriai nesitvarkys. Tada 
reikia pridėti dar ir tokį pat 
vakannj gydymą. Priedui prie 

aprašyto rytinio gydymosi, 
reikia pamažu pradėti toks pat 
vakarinis gydymas. Tada va
karais, šalia rytinio gydy
mosi, reikia gerti vieną valgo
mą šaukštą abiejų dalykų. 
Kiekvieną dieną vakarais rei
kia pridėti po vieną valgomą 
šaukštą abiejų vaistų — ir taip 
kasdien po valgomą šaukštą 
vakarais didinti iki keturių 
valgomų šaukštų. 

Taip rytais ir vakarais 
vartojant net po keturis valgo
mus šaukštus bran flakes ir 
Metamucil, gyd. Weinstein 
sakosi, neturėjusi paciento, 
kuris šitaip jį gydant nebūtų 
savo vidurių sutvarkęs. Žino
ma, kai viduriai sukietėja dėl 
ligos, vėžio, susiaurėjimo, žar
nų suspaudimo dėl šalia esan
čių organų padidėjimo... — 
tada jokie vaistai nepataisys 
kietų vidurių. Tokiais atvejais 
tik ligą pašalinus, ir be jokio 
gydymo viduriai normaliai 
tuštinsis. 

V idu r i ams sus i tva rk ius 

Labai svarbu, kad pacientas 
nesiliautų minėtų dviejų prie 
monių kombinaciją vartoti ir 
toliau; tik reikia sumažinti jų 
dozę po dviejų savaičių vidu
riams susinormavus. 

Kaip vaistus laipsniškai 
mažinti? Per keturis ar šešis 
mėnesius, viduriams susitvar
kius, reikia vartoti minėtus 
dvejus vaistus sekančiai: abie
jų vaistų dozę kiekvieną savai
tę mažink po pusę valgomo 
šaukšto. Taip mažinti dozę iki 
pasiekiama vidurių normalų 
tuštinimąsi palaikanti dozė. 
Tada ją galima naudoti kas
dien, ar kas antrą dieną. Tada 
tų vaistų vartojama po valgo
mą šaukštą per vieną mėnesį, 
kas antrą dieną. Po to, vaistai 
nutraukiami. 

Svarbu pacientui suprasti, 
kad jis vėl privalo pradėti imti 
vaistus tada, kai jam pasi
taiko susinervinti — įsitempti; 
sakysim: keliauti, ar dėl kurios 
kitos priežasties vėl kietų 
vidurių susilaukti. 

Viena tokio gydymosi kar
tais pasitaikanti negerovė, tai 
vidurių pūtimas. Tas sukelia 
žmogui nemalonumų. Tais 
atvejais prisieina mažinti 
j a vainius, o didinti Metamucil 
kiekį. 

I švada . Kai viduriai sukie
tėja ne dėl organinės priežas
ties, bet dėl nepakankamai 
sėlenų maiste — reikia keisti 
maitinimosi įpročius. Kol toks 
pasikeitimas įvyks, prisieina 
žmogui talkinti virš minėtu 
būdu. 

Pas i ska i ty t i . American 
Family Physician, June, 1981. 

„Sodyboje" sveikatos patarimų klausosi (iš k.:) Alfonsas 
Šidagis, Vincas Kuliešius ir Jonas Ramoška. 

Nuotr . M. N a g i o 

Atsakymas. Todėl, kad ne
manau, jog tamstos mirtis 
būtų tamstai malonumas. O 
cigaretė didina pavojų širdies 
raumens apmirimo (myocar-
dial infarction) ir mirties rūko
riaus dėl jo širdies raumens 
arterijų ligos. Tai faktai, o ne 
pasaka. Paskutinės studijos 
tvirtina, kad cigaretės rūky
mas didina kraujuje esamų 
plokštelių krūvon susibūrimą 
ir arterijos spindžio užkimši
mą. Dėl to rūkymas didina 
širdies raumens arterijų susir
gimą. Kol kas nežinoma, ku
riuo keliu rūkymas suardo 
kraujo plokštelių (platelets) 
veiklą. 

DĖL KO ŽMONĖS 
ŽUDOSI 

Klausimas. Neseniai mano 
pažįstamas jaunas vyrukas 
nusižudė ir visiems suteikė 
labai daug vargo, ypač namiš
kiams — jie tiesiog eina iš 
proto. Įdomu dėl ko jauni 
žmonės žudosi? 

Atsakymas . Ne tamstos 
vieni pergyvenate — taip 
vargsta giminės ir namiškiai 
šiame krašte nuo tuzino tūks
tančių iki 20.000 kasmet nusi
žudančių. Du klinikiniai 
psichologai aštuonerius metus 
tyrė savižudžių paliktus raš-
telius — tūkstančius tokių 
raštelių, ligos istorijų, dieny
nų, psichinio gydymo užrašų, 
psichologinio tyrimo davi
nius. Jiedu savižudžius su
skirstė į keturias grupes. 1. 
Psichiniai nesveiki savi
žudžiai — daugiausia šizofre-
nikai: jie pildo savo viduje 
girdimus žodžius, įsakančius 
jiems žudytis. 2. Senesnio 
amžiaus savižudžiai: jie nori 
išvengti labai didelio kūniško 
ir psichologinio skausmo. 3. 
Taip vadinami kultūriniai 
savižudžiai: jie tiki į pomirtinį 
gyvenimą — jų mirtis jiems 
yra perėjimas į kitą gyveni
mą. 4. Taip vadinami psicho-
dinaminiai savižudžiai: jie 
deda pastangas pasiliuosuoti 
nuo neapykantos, kaltės bei 
trokšdami meilės. 

PEČIŲ MANKŠTA 

, Msm 

KADA NEGIMĘS 
TAMPA ŽMOGUMI 

Klaus imas . Man labai n e 
patinka, kad tamsta rašai, 
prieš abortus. Aš esu už juos, 
nes negimęs vaikas nėra žmo
gus. Todėl liaukis toliau taip 
neteisingai elgęsis. Ką dabar 
pasakysi, kai tiesą sužinojai? 
Ar ir toliau su kunigais eisi 
išvien? 

At sakymas . Prigimties, o 
ne religijos reikalas yra tas 
žmogaus tapimas žmogumi 
nuo apsivaisinimo momento. 
Tokio žmogaus, kad ir negi
musio, kad ir vienos sekundės 
amžiaus žudymas — yra 
žmogžudystė. Išmintingam to 
gana. 

MIEGANT 
VAIKŠČIOJANTYS 

ŽMONĖS 

Klausimas. Visokių da
lykų šiame skyriuje skaitome 
— ačiū už juos. Tačiau nie
kada nebuvo aptartas nakti
mis per miegus vaikščio
jantis. Malonėkit paminėti, 
kas tie žmonės, kurie miego
dami vaikšto. Jų žmonės labai 
bijosi. 

Atsakymas. Labai pa
vojinga miegant vaikščioti lai
vyno tarnautojams. Už tai du 
laivyno psichiatrai tyrė net 34 
naktimis per miegus vaikščio
jančius kareivius. J ie patyrė, 
kad miegodami vaikščioja dvi
gubos asmenybės žmonės: 
dieną jie esti paklusnūs, tai
kūs, bet naktį — dideli padau
žos: jie laužo baldus, daužo 
indus ir ieško priekabių. 

Tyrinėtojai susekė, kad mie
gant vaikščioja vidutinės bei 
didelės inteligencijos asmen
ys. Vaikystėje jie šlapinosi 
lovon, ožiavosi ar sirgo nuo
mariu. Tokie nesportuoja ir 
vengia užsipuolančio — 
agresyvaus elgesio. 

Pusė studijuotų per miegus 
vaikščiojančių turėjo chroniš
kai sergančius tėvus. Tyri
nėtojai mano, kad tokie ligon-
ys nesąmoningai kaltina save 
dėl jų tėvų ligos. Jie suvaldo 
savo agresyvumą dienos metu, 
bet paleidžia vadeles naktį. 

PIESTŲ MANKŠTA 

Peties sąnario pagerinimui 
ir jo sustingimo išvengimui 
šitaip mankštinamasi. 

Pakelk pečių sąnarius ir suk 
pirmyn, darydamas lėtus suki
nius. Tada suk atgal. Pakar
tok po penkis kartus. 

NYKŠČIŲ MANKŠTA 
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ORGANIZUOJASI 
DISIDENTAI 

Einantis Paryžiuje rusų 
laikraštis „Russkaja mysl", 
(Nr. 3358, 81.IV.30) praneša, 
kad š.m. balandžio 18-19 dieno
mis Paryžiuje įvyko pirmasis 
pasitarimas, kuriame buvo 
gvildenamas emigracijos iš 
TSRS politinio susivienijimo 
klausimas. Pasitarime daly
vavo apie keturiasdešimt nau
jos bangos emigrantų, įsikū
rusių Anglijoj, Belgijoj, 
Prancūzijoj, Vokietijoj, Švei
carijoj, Švedijoj. 

Pirmininkaujantis ir žino
mas rusų disidentas ir polit
kalinys Nikalojus Dragoša, 
įžanginiame žodyje trumpai 
nušvietęs susirinkusiems pasi
tarimo tikslus, suteikė žodį 
pagrindiniam pranešėjui dr. 
Aleksandrui Štromui. Savo 
pranešime Štromas palietė du 
pagrindinius aspektus: 1. Ko
dėl aplamai emigracijai reikia 
politinės organizacijos; 2. Ko
kia toji politinė organizacija 
turėtų būti. 

Pranešėjas pasiūlė pirmoje 
eilėje sukurti siauresnio, parti
nio pobūdžio organizaciją, į 
kurią susijungtų asmeninės ir 
tautinės laisvės Salininkai, ki
taip sakant, TSRS emigrantai 
— demokratai. Šios organi
zacijos pagrindiniai principai 
turėtų būti: 1. visuomeninis 
pliuralizmas, 2. politinė demo
kratija, 3. žmogaus teisės, 4. 
visų tautų laisvai apsispręsti ir 
sukurti savo atskiras suve
renines valstybes, 5. taika. 

Susikūrusi ši organizacija 
šalia kitų uždavinių turėtų 
telkti visas kitas politines 
emigrantines grupuotes — 
tautines, krikščioniškas, 
solidaristines ir pan. — į bend
rą kovą su priespaudos reži
mu, padėdami pamatus plates
nei vieningo fronto tipo 
organizacijai, politiškai atsto
vaujančiai visai emigracijai, o 
tuo pačiu ir plačiam visuo
menės opinijos spektrui kraš
te. Šia prasme Aleksandras 
Štromas iškėlė kaip pavyzdį 
mūsų Vliką, kuris, anot jo, 
savotiškas parlamento mo
delis, sudarytas iš 15-kos skir
tingų partijų, kurios bendro 
priešo akivaizdoje sugeba 
bendradarbiauti koaliciniais 
pagrindais. 

Gyvų diskusijų rezultate 
buvo sukurta nauja, Štromo 
minėtų penkių principų 
p a g r i n d a i s o rgan izac i j a 
„Demokratinis susivieniji
mas", o taip pat išrinktas jos 
koordinacinis komitetas iš 7-
nių asmenų, į kurį, šalia ži
nomų disidentų Aleksandro 
Ginsburgo, Viktoro Fain-
bergo, Nikalojaus Dragošo ir 
Julijaus Voznesenskos, įėjo ir 
Ukrainos (Vladimiras Malin-
kovičius) bei Lietuvos (Alek
sandras Štromas) atstovai. 
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Lituanistikos seminarai ir 

LIETUVIŠKASIS 

Jau aštuntą vasarą jauni
mas rinksis į „Loyola of the 
Lakęs" jėzuitų rekolekcijų na
mus gilinti savo lituanistines 
-žinias. Rugpjūčio 9 šie namai 
pavirs lietuvišku židiniu, kur 
skambės vien lietuvių kalba. O 
jei koks naujokas ir suklups, 
kiti kursantai tuojau pat atsku
bės į pagalbą, patardami, 
pasiūlydami. 

Noras suburti jaunimą porai 
savaičių, kad jis kalbėtų vien 

- lietuviškai buvo pagrindinis 
tikslas, organizuojant pirmąjį 
seminarą 1974 metais. Todėl 
pasirinkta nuošali vieta, toli 
nuo miesto triukšmo, įprastų 
universitetų suolų, sunkiau 
pasiekiama lankytojų, kurie, 
nors vedami gerų norų, dažnai 
atsineša „svetimą" kalbą ir 
įpročius. Septynerių metų 
patirtis rodo, kad pasirinkti 
būdai priveda prie norimo 
tikslo. Jaunimas, nors tik 
dviem savaitėm užsidaro litu
anistinėms rekolekcijoms, 
įgauna naujus kalbos įpro
čius, laisviau jaučiasi kalbė
damas lietuviškai savo bend
raamžių tarpe. Svarbiausia, 
kad daugumas seminarų metu 
užmegztų draugysčių vystoma 
jau lietuvių kalba, kad ir už 
seminaro ribų. Ne vienas iš-

.: važiavęs „skundžiasi", kad 
trunka kelias dienas, kol vėl 
apsiprantama su anglų kalba. 
Pasirodo, kad daug nereikia 
suardyti mūsų įprastus santy
kiavimo būdus ir sudaryti nau
jus. - Tereikia mažos grupės 
subrendusių žmonių, kurie 
savanoriškai ryžtasi vieno 
tikslo: tobulesnės komuni
kacijos lietuvių kalba. 

Atrodo, kad tai, ką intuity
viai nujautė pirmojo seminaro 
rengėjai, patvirtina ir moksli
ninkai. „Pasaulio lietuvyje" 
dr. Algis Norvilas straipsnyje 
„Dvikalbiškumas: palaima ar 
prakeikimas?" rašo: „Matant, 
kad aplinkoje yra gausybė pa
vyzdžių, trukdančių kalbos 
vartojimui, kyla klausimas: 
kaip jų poveikį atsverti? Vieną 
būdą, kaip tai būtų galima 
padaryti, atskleidžia W. E. 
Lambert ir kitų atlikti tyrimai, 
ieškant atsakymo į klausimą: 
kaip žmogus yra veikiamas 
intensyvaus antros kalbos var
tojimo? Šie tyrimai buvo atlikti 
su amerikiečiais studentais, 
atvykusiais į Montrealį moky
tis prancūzų kalbos per vasa
ros semestrą. I prancūzų kal
bos kursus jie buvo priimti su 
sąlyga, kad pasižada pasto
viai kalbėti vien tik prancūziš
kai. (...) Šie tyrimai štai ką 

„ANOMIE" 
žmogus gali persiimti nauju 
lietuvių kalbos vartojimo 
pavyzdžiu: būtent, su bendra
amžiais kalbama tik lietu
viškai". (Dr. Norvilos paskai
tą brošiūros forma perspaus
dino ir platina Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos valdyba.) 

* * * 
Norimam tikslui pasiekti 

būtina dirbti su maža grupe, 
tad Lituanistikos seminarų 
dalyvių skaičius ribojamas 35. 
Deja, per visą seminarų egzis
tavimo laiką neteko pasiekti 
šio skaičiaus. Tuščių vietų vi
suomet buvo. Iš kitos pusės, 
galima pasidžiaugti, kad per 
septynerius metus pora šimtų 
jaunuolių ryžosi pasiduoti dr. 
Norvilo minėtiems anomie 
jausmams ir tuo pačiu išklau
syti universitetinio lygio kur
sų. 

Atrodytų, kad mūsų lietuviš
kų organizacijų rengiamos 
vasarinės stovyklos ir lietu
viškos stovyklavietės būtų pui
ki vieta minėtai aplinkai ir at
mosferai. Deja, visi žinome, 
kad tai toli nuo tikrovės. 
Nedažnai sutiksi vadovus savo 
tarpe kalbant lietuviškai, o ką 
jau bekalbėti apie stovyklau
tojus. Nors ceremonijos, užsi
ėmimai, pašnekesiai pra
vedami lietuvių kalba, vaikai 
natūraliai, nė negalvodami 
pereina į gyvenamojo krašto 
kalbą laisvalaikio metu ar pri
vatiems pokalbiams užsiėmi
mų metu. Tai gal net daugiau 
vaiko pasąmonėn įrašo nusi
teikimą, kad gyvenamojo kraš
to kalba yra natūralioji susi
žinojimo priemonė. Kodėl taip 
atsitiko? Galima tik spėlioti. 
Didelės stovyklautojų grupės 
neleidžia vadovams nuolat pri
minti kiekvienam dalyviui 
kalbėti lietuviškai. Daugelis 
stovyklautojų jau pažįsta kitus 
iš savo miesto ir daugiausia su 
jais bendrauja, stovyklon atsi-
veždami ir komunikacijos bū
dą, kuris dažniausiai vartoja
mas draugų tarpe. Pagaliau ir 
vadovai yra buvę stovyklau
tojais; ir tuo metu egzistavo 
dvilypė susižinojimo sistema. 
Kažin ar ir didžiausias ryžtas 
galėtų pašalinti šią įsigalėju
sią „tvarką", kurią daugelį 
metų stovyklavę vaikai pažįs
ta. 

Daugelį metų Pasaulio lie
tuvių jaunimo sąjungos Ryšių 
centro rengiamas Lituanisti
kos seminaras buvo bene 
vienintelė priemonė suinten
syvinti lietuvių kalbos var 

Nuo Antrojo pasaulinio karo 
pabaigos Š. Europa buvo lai
koma Europos „ramiu kampe
liu". Visur Europoje Sovietija 
ir Vakarai vieni kitus sekė. Tas 
sekimas daugiausia vyko vidu
rinės Europos ruože, kur kir
tosi jų interesai. Sovietai ryti
nę Europą atitvėrė geležine 
uždanga. Berlynas dar netu
rėjo gėdos sienos, o jau 1948 m. 
įvyko Berlyne krizė. Toliau 
buvo kitos krizės: sovietų inva
zija į Vengriją — 1956 m., į 
Čekoslovakiją — 1968 m., o 
1946-49 m. — civilinis karas 
Graikijoje, kai sovietai tą kraš
tą norėjo paversti Maskvos 
satelitu ir gauti laisvą išėjimą į 
Viduržemio jūrą. 

Sovietai nenuleidžia akių ir 
nuo Šiaurinės Europos, kur yra 
5 valstybės: Danija, Norve
gija, Švedija, Suomija ir Islan
dija. Pastaroji yra tolokai nuo 
Europos, bet ji priskaitoma 
prie Š. Europos. Š. Europa 
sovietams rūpi politiniu — 
ideologiniu, ekonominiu ir 
kariniu — strateginiu atžvil
giu. 
Komunistai Š. Europoje 
Iš 5-kių Š. Europos valsty

bių, Danija, Norvegija ir Šve
dija yra panašios savo susi
tvarkymu: socialistų valdomos 
demokratijos. Žinoma, čia 
socializmas nėra toks, koks jis 
yra Sovietijoje. Tose valsty
bėse komunistinės partijos yra 
labai silpnos: pvz., Danijos 
parlamente komunistų yra 
1.9%, Norvegijos — 0.4%, 
Švedijos — 5.6%. Islandijos 
parlamente komunistų visai 
nėra. Suomijos parlamente 
komunistų yra apie 18%. Čia 
komunistų yra daugiau, nes 
Suomija yra S. Sąjungos 
„pusiau satelitas". Sovietai Š. 
Europoje šnipinėjimu mažai 
gali pasinaudoti, todėl jiems 
čia tenka veikti daugiau sava 
įtaka. Sovietams labiau į akis 
krinta Danija, Norvegija ir 
Islandija, nes jos priklauso 
NATO organizacijai. 

Neutralumas 
Švedija vis dar laikosi 

neutralumo. Antrojo pasauli
nio karo metu vokiečiai jos 
neutralume respektavo. Var
gu ar tai i spektuos sovietai 

I sekančiame pasauliniame 
kare. Sovietams kokio nors 
krašto neutralumas — jiems 
palengvinimas to krašto 
okupavimui. Danija, Norve
gija ir Islandija savo neutralu
mo prieš sovietus nepajėgtų 
apginti, todėl jos ir įsijungė į 
karinę NATO organizaciją. 

S. SĄJUNGA IR S. EUROPA 
J. VAlCELIŪNAS 

Švediją. Sovietai nepatenkinti 2 0 M . T A I K O S 
švedų vykdomais manevrais. 

Sovietai yra patenkinti 
Švedijos ir Suomijos neutralu
mu. Švedija sovietams rodė 
palankumo Antrojo pasau
linio karo pabaigoje. Tų kraš
tų vyriausybės neretai parodo 
prosovietiškumą, nors tų kraš
tų gyventojai daugiau prijau-
čia Vakarams. 
Pasitraukimas iš NATO 
Sovietijos tikslas likusias 

tris Š. Europos valstybes 
ištraukti iš NATO organizaci
jos bei kitokio bendradarbia
vimo su Vakarais. Betgi Dani
ja, Norvegija ir Islandija žino, 
kad jiems nėra kito pasirinki
mo, kaip tik priklausyti 
NATO. 

Sovietai visuomet protes
tuoja, kai Norvegija priima 
NATO ginklus, kurie galėtų 
būti panaudoti Vakarų — Rytų 
susikirtimo atveju. Norvegai į 
tą ginklų priėmimą pažvelgė, 
kaip į jų krašto laisvės reikalą, 
nes jie žino, kad Norvegijai 
pavojus gali kilti tik iš komu
nistinių kraštų. Norvegai, 
taikydamiesi prie sovietų 
reikalavimų, tas ginklų atsar
gas laiko toliau nuo S. Sąjun
gos pasienio. 

Sovietai siekė daugiau teisių 
Špicbergeno salų rajone naf
tos ieškojimui ir žvejybai Špic
bergenu salos priklauso Norve
gijai. 

Prekyba 
Šiaurės Europos valstybės 

su sovietais prekiauja mažai. 
Norvegija, Švedija ir Danija iš 
S. Sąjungos įsiveža apie 3% 
visų importuojamų prekių, o į 
ten išveža tik apie 1% visų 
eksportuojamų prekių. Suomi
jos prekiavimas su S. Sąjunga 
siekia 18%. Tie Š. Europos 
kraštai iš S. Sąjungos įsiveža 
naftos, nors jie paskutiniu 
metu naftos pradėjo daugiau 
įsivežti iš Anglijos, kuri vis 
daugiau naftos suranda savo 
aplinkoje. Norvegai sovietams 
parduoda mašinų ir popie

riaus, švedai — mašinų, o suo
miai — laivų, mašinų ir popie

riaus. Islandija sovietams 
parduoda žuvies, o iš jų perka 
naftą. 

Karinė sritis 
Sovietai kariškai daugiau 

stiprinasi šiaurėje, negu Pabal
tijo rajone. Šiaurės rajonų kari
nius pavojus sovietai prisi
mena dar iš 1918-19 metų. 
Tada vakariečiai buvo oku
pavę Archangelsko rajoną. 
Kai ta okupacija vakarie
čiams nieko gero nedavė, jie iš 
ten pasitraukė. 

Sovietai tvirtinasi Kola pu
siasalyje, kuris yra apie pusė 
Pabaltijo valstybių dydžio. 
Jame galima sukoncentruoti 
dideles karines pajėgas. 
Leningrado kariniame distrik-
te, įskaitant ir Kola pusiasalį, 
sovietai laiko 8-nias moto
rizuotas divizijas, parašiu
tininkų diviziją, raketų bri
g a d ą , g ink luo tą bran
duoliniais ginklais ir mari
nų pulką. Severomorske, 
netoli Murmansko uosto, šiau
rės karo laivynas yra suda
rytas iš 130 povandeninių lai
vų, 80 didesnių karo laivų, 80 
bombonešių, 90 įrengimų 
branduoliniams sviediniams 
paleisti. 

Pabaltijo kariniame distrik-
te sovietai laiko 3 tankų divi
zijas, 5 motorizuotas divizijas, 
2 parašiutininkų divizijas, 
marinų pulką. Jūrų laivyne 
turi 25 povandeninius laivus, 
40 didesnius karo laivus, 120 
laivyno bombonešių. 

Kaip jau buvo minėta, jei 
sovietai norėtų užimti Norve
gijos šiaurinę dalį, jie Norve
giją pultų sausuma, nes turi 
mažą ruožą su Norvegija bend
ros sienos. Tą sieną su Norve
gija sovietai įsigijo po Suomi
jos kapituliacijos, kai sovietai 
iš Suomijos atėmė Petsamo sri
tį su nikelio kasyklomis. 
Suomija su Norvegija turi 
ilgesnį ruožą bendros sienos. 

Švedijos neutralumas sovie
tams yra palankus, bet, jei 
sovietai platesniu ruožu pultų 
Norvegiją, jie gali kliudyti ir 

parodė. Studentai, pabuvę kiek tojimą jaunimo tarpe. Šią va 
laiko kursuose, pradėjo išgy- 8 a r ą užsižiebė ir antras 

Didieji AWACS lėktuvai pakeliui į Saudi Arabi». 

1962 m. švedai vykdė karinius 
manevrus prieš tariamą 
priešą, ateinantį iš rytų. Sovie
tai prieš tokius manevrus 
protestavo. Sovietai jaučiasi 
taip drąsiai, kad net jaučiasi 
galį nurodinėti, kur koks kraš
tas gali vykdyti manevrus. 

Sovietai nori sumenkinti V. 
Vokietiją. Tuojąus po Antrojo 
pasaulinio karo V. Vokietiją 
valdė krikščionys demokratai 
su K. Adenaueriu priešakyje. 
Nors tada V. Vokietija buvo 
vos tik pralaimėjusi karą ir 
apkrauta karo mokesčiais, bet 
Adenauerio laikais V. Vokieti
joje komunistų partija buvo už
daryta. Valdant V. Vokietiją 
socialistams, jie pradėjo patai
kauti Maskvai. Paskutiniu 
metu jaučiamas V. Vokietijos 
socialistų suskilimas, nes dalis 
socialistų yra linkę turėti arti
mesnius ryšius su Maskva. 

Danijos dabartinės karo 
pajėgos — 35,000 karių, o karo 
metu galėtų sumobilizuoti iki 
130,000 karių. Norvegijos kari
nės pajėgos — 37,000 karių, o 
karo metu sumobilizuotų iki 
266,000 karių. Abiejų kraštų 
karinės pajėgos dar paremtos 
šauliais — Home Guard. Abie
jų valstybių karinės pajėgos 
yra tik priedangos daliniai 
Rytų—Vakarų susikirtime. 

Suomijos krašto gynyba yra 
surišta su Maskva sutartimi, 
bet suomiai sako, kad Suomija 
gali būti puolama iš visų pusių. 
O tos visos Suomijos pusės 
priklauso Maskvai. Suomija 
turi 70,000 karių, o karo metu 
jų skaičių galėtų padidinti iki 
700,000. Suomija yra šiaurės ir 
ežerais nusėtas kraštas, kurį 
ginti būtų nesunku. Praeitis 
parodė, kad ir tokiose sąlygose 
prieš kiekybinę persvarą 
sunku .būtų laimėti be kitų 
paramos. Suomiai, kaip ir šve
dai, būkštauja, kad sovietai 
nepultų Norvegijos per Suomi
ją ir Švediją. 

Mažiau bėdos sovietai turi 
su Islandija, kuri taip pat yra 
NATO narys, bet ji visai netu
ri kariuomenės. Turi kelis 
ginkluotus laivus pakrančių 
apsaugai, kad kaimynai 
nežvejotų jos pakrantėse. 
Islandija dėl žvejybos turėjo 
susikirtimų su NATO nariu — 
Anglija, kurios žvejai atplauk
davo į Islandijos pakrantes 
žvejoti. 

Daug kas spėja, kad, jei 
sovietai pultų Vakarus, tai pir
mas smūgis būtų vykdomas 
Europos šiaurėje, nes sovietai 
pasimokė iš vokiečių: jie norė
tų apsaugoti savo šiaurinį 
sparną. 
i I I I II I III I Į — I — I — — — — — — 

KORPUSUI 
San Francisko mieste yra 

senas pastatas, turįs keistą 
vardą „Cow Palace", kuriame 
dažniausiai ruošiamos paro
dos ir įvairios politinės konfe
rencijos. Tačiau, jis nieko 
neturi bendro su karvėmis, nes 
Kalifornijoje dėl šilto klimato 
niekas nestato rūmų ir net 
paprastų lietuviškų tvartų. 

Siame palociuje 1960 m. 
lapkričio 2 d. senatorius John 
F. Kennedy, demokratų parti
jos išrinktas kandidatu į 35-ją 
JAV prezidentūrą, pasku
tinėje priešrinkiminėje kalboje 
kėlė mintį įsteigti Taikos 
korpusą, kuris turėtų būti 
sudarytas iš jaunuolių, pasi
šventusių dirbti tarp kitų 
tautų, skleidžiant taikos idėją. 
J. F. Kennedžio uždegančios 
kalbos tada klausėsi apie 25,-
000 asmenų; kiti, netilpę į vidų, 
buvo lauke. Kennedy savo 
kalboje tiek įaudrino klausy
tojus, kad jie išlaužė „Cow 
Palace" duris, norėdami pama
tyti senatorių ir tiesioginiai 
išgirsti jo žodžius. Taikos 
korpuso idėja buvo jaunuolių 
sutikta audringais plojimais; 
jiems jis pasiūlė 3-jų metų 
apmokamą tarnybą sveti
muose kraštuose. 

Tapęs prezidentu, J. F. 
Kennedy ir toliau skelbė idėji
nį dinamizmą, išreikštą šūkiu: 
„New Frontiere" ir po trijų 
mėnesių Baltuosiuose rūmuo
se Taikos korpuso įsteigimą 
realizavo egzekutyviniu įsaky
mu, nelaukdamas net kongre
so atitinkamo įstatymo priėmi
mo. 

Taikos korpuso idėja taip 
plačiai pasklido, kad JAV 
senatas ir Atstovų rūmai buvo 
užversti laiškais ir telegramo
mis, norinčiųjų įstoti į Taikos 
korpusą, kurie ryžosi padėti 
pašalinti II pasaulinio karo 
padarytas žaizdas ir nugalėti 
sunkumus tiems kraštams, 
kurie gavo nepriklausomybę iš 
Europos kolonialinių valsty
bių. 

Suorganizavus Taikos kor
pusą, jaunuoliai pasklido po 
visą pasaulį, atlikdami daug 
reikšmingų darbų ir kartu 
Amerikai atnešdami didelį 
propagandinį kraitį. Taikos 
korpuse nemažai dalyvavo ir 
lietuviško jaunimo, kuris gali 
džiaugtis pasiektais laimėji
mais, švenčiant 20 metų 
sukaktį. 

Prezidentas J. F. Kennedy 
buvo populiarus, nes jis visus 
užkrėtė savo dinamiškumu. 
Deja, jis žuvo 1963 m. atentato 
metu Texas. p Indreika 

venti anomie jausmus, t.y. jie 
pasijuto savo viduje neramūs 
ir pasimetę- (—) š ie studentai 
pradėjo prarasti savo tautinę 
pusiausvyrą. Šioje prancūziš-
kumu persunktoje aplinkoje jie 
pajuto potraukį prancūzų tau
tai ir, dar daugiau, pasijuto 
tampą iš dalies prancūzais. 

„Norint, kad jaunuolio lietu
vių kalbos vartojimas būtų 

Švyturys — Litunistikos semi
naras skautų vadovams. Jei 
per kelerius metus susidarys 
pakankamai didelis skautų 
vadovų skaičius, kurie „įsipra-
tins" savo tarpe kalbėti lietu
viškai, bus galima tikėtis ir 
platesnio lietuvių kalbos var
tojimo jaunesnių stovyklau
tojų tarpe. Vaikai ir paaugliai, 
išgirdę savo jaunus vadovus 
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praplėstas, reikėtų sudaryti kalbant lietuviškai, neišven 
sąlygas intensyviam bei išim- giamai bus to paveikti. Jei 
tinam lietuvių kalbos vartoji- skautų seminarams pavyks iš-
mui. Džiugu, kad jau tokios laikyti nuotaiką, uždarumą ir 
sąlygos yra sudaromos Litu- studijų intensyvumą, galima 
anistikos seminare, kuris vyks- tikėtis ne tik teigiamų rezul-
ta kas vasarą Amerikoje. Be 
abejo, tokio pobūdžio susitelki
muose pasisavinama daug 
lituanistinių žinių. Tačiau jų 
psichologinis poveikis gal yra 
net svarbesnis. Ir štai kodėl. 
Atsidūręs lietuviškoje aplin
koje, jaunas žmogus, panašiai 
kaip anie amerikiečiai, gali iš 

tatų jų vadovaujamose sto
vyklose, bet ir didesnio jautru
mo taisyklingai lietuvių 
kalbai. 

Džiugu, kad PLJS Lituanis
tikos seminaras nėra vieniša 
prošvaistė. Skautų pavyzdžiu 
turėtų pasekti ateitininkai, 
neolituanai, šokių grupes ir 

gyventi anomie jausmus. Jo kiti sambūriai. Šalia nepamai-
nusistojusi dvitautė tapatybė nomai vertingų studijų dienų, 
gali būti sudrumsta, ir jis gali suvažiavimų ir kongresų, kiek-
pajusti didesnį potraukį lietu- vienas jaunimo telkinys turėtų 
vių tautai. Lygiai svarbu ir tai, ugdyti bent branduolį tokių 
kad tokioje aplinkoje, kur su „ariu, kuriam lietuvių kalba 
bendraamžiais yra kalbama būtų natūrali susižinojimo 
vien lietuviškai, gali būti su- priemonė. Tik tuomet galima 
traukyti nusistoję lietuvių bei tikėtis laimėjimų kovoje prieš 
anglų kalbų vartojimo įpro- srovę, 
čiai. O šiems suirus, jaunas epe 

redaktoriais, reporteriais. Kokia tai būtų nauja, 
įdomi ir naudinga žurnalistikos gyvenimiškoji 
mokykla. 

Ir visgi, nors po daugelio metų perėjų* per 
lietuviškų dienraščių spaustuves, ši mano svajonė 
išsipildė. 1967 metais spalio 15 d. priimtas į prof
sąjungą ir perėjęs įvairius techninius egzaminus, 
bičiulio Vytauto Kasniūno rekomenduojamas, buvau 
pasodintas prie linotipo dar modersnesnėj dienraš
čių „Chicago Sun-Times"—„Chicago Daily News" 
leidykloje, kur, besikeičiant spaudos procesui — nuo 
paprastų linotipų iki elektroninių ir po to iki filmi
ni o-kompiuterinio proceso, išdirbau lygiai vienuolika 
metų, ir tas darbas buvo man viena iš moderniausių 
šių laikų žurnalizmo mokyklų. Ten ypač įsikalė 

niškiu „Darbininku", jis virto tvirtu savaitraščiu, 
pasilikęs „Darbininko" vardą. Profesoriams J. Bra
zaičiui ir S. Sužiedėliui su kitais jį redaguojant, jau iš 
Chicagos „Darbininke" esu paskelbęs dešimtis 
reportažų. Jau 30 metų, kai jį leidžia lietuviai pran
ciškonai, o savaitraščio „Darbininko" populiarumą 
patyriau vėl sugrįžęs į rytines Amerikos valstijas. 

Vėliau gyvenime mano ryšiai su lietuviškų 
laikraščių leidyklomis liko ne tik rutina, bet beveik 

Lietuviško laikraščio leidyklos įspūdis buvo daugiau per dvidešimt metų ir pagrindiniu pragyvenimo 
gal trenkiantis, negu pasididžiavimą keliantis: kaip šaltiniu. 
kuklu, kaip viskas suversta, kiek popierių, šiukšlių. 1952 metais Chicagoje, lankant Loyolos uni-
Įspūdis buvo daugiau trenkiantis ir dėl to, kad, iki versiteto globojamą žurnalistikos seminarą, vienas 
šiol laikraščių leidyklose niekad nebuvęs, jas įsivaiz- iš lektorių — tuometinio dienraščio „Chicago Herald 
davau tarsi šventovėmis esant — su salonais, svečių American" religinio skyriaus redaktorius Stasys 
priėmimo kambariais, posėdžių salėmis. Pieža visus seminaro klausytojus nusivežė į dienraš- vienas pagrindinių žurnalistikos principų: nebijoti 

Tik vėliau, perskaitęs poeto Jono Aisčio atsi- čio leidyklos didelius rūmus, tada buvusius Madison skelbti tiesą ir nebūti tik saloniniu laikraštininku, 
minimus „Apie laiką ir žmones", kur poetas laikraš- gatvėje, Chicagos vidurmiesty. Ir vedžiojo mus per nes gyvenimo įvykiai rieda visur, 
čių leidyklas sulygino su purvinomis ir visų visus redakcijos, administracijos ir spaustuvės sky- Toks tai buvo mano kelias nuo apsilankymo 
pereinamomis policijos nuovadų įstaigomis, rius. Ir aiškino, dėstė sudėtingą dienraščio laidos kuklioje savaitraščio „Amerikos" leidykloje 
supratau, kad laikraščių redacijos ir leidyklos nėra gimimo procesą, garsiai lietuviškai kalbėdamas. Tas Brooklyne 1949 metų rudenį iki išleistuvių iš dienraš-
kokie prabangūs svečių sutikimo salonai, bet karšto, pats Stasys Pieža, Lietuvos vyčių organizacijos či° ..Chicagos Sun-Times" leidyklos 1978 metų spalio 
įtempto darbo vietos, kur kas minutę vyksta skubus, narys, milžiniško amerikiečių dienraščio religinio 19 d. Chicagoje. Bet tie laikai dar bus plačiau 
rutininis žinių bei informacijų rinkimas, įvairių skyriaus redaktorius, dažnai siunčiamas ir į išgvildenti ateities gyvenimo nuotykių lapuose. 

Vatikaną aprašyti ten vykstančius kuriuos nors Pagaliau Great Necke prisiartino ir antrasis 
ypatingus įvykius. ruduo man gyvenant palaimintoje Amerikoje. 

Stasio Piežos elgesys, nesivaržymas garsiai 
lietuviškai kalbėti šimtaprocentiniai amerikietiškoje 

Visas tas sudėtingas procesas ypač iš lietuviškų įstaigoje — dienraščio redakcijoje mus ir stebino, ir m e < l ž i , l šakomis ir pasodinus tulpių šakniavaisius 
laikraščių leidyklų narių, turinčių labai ribotus kartu maloniai džiugino. Jei taip mūsų nepriklau- ateinančių metų žydėjimui, šį kartą niekas manės 
štabus, pareikalauja didelės skubos, apsukrumo bei somoje Lietuvoje kuris nors rusas ar lenkas tar- neD*kvietė pasilikti dar antrai žiemai ir šiaip taip 
vikrumo ir todėl labai dažnai su atvykusiais smal- nautojas, dirbąs kad ir tuometinio „Lietuvos Aido" ve&*etuot i i s „rašymo". Pagaliau ir pats jutau, kad 
šiais bei plepiais svečiais jie tegali pasikalbėti gal tik redakcijoje, būtų ekskursantams garsiai kalbėjęs m a n o raumenys nenusilpę, bet gal dar labiau 

mažiau apie laikraščio paskirti nusimanančių 
bendradarbių ištęstų straipsnių trumpinimas bei 
braukymas, galutinis medžiagos apdorojimas, jos 
pervedimas į metalą ir po to į laikraščio puslapius. 

Baigus kristi paskutiniams medžių lapams turtin
gųjų soduose, susidorojus su sausomis jų sodybų 

sustiprėję kiekvieną savaitę po šešias dienas 
praleidžiant grynoje gamtoje. Tad, nors ir skaudoka 

minutę, kitą. rusiškai ar lenkiškai, kažin kokius jausmus būtų 
Maloniai jaučiausi, kai mano pirmojo ap- pergyvenę dienraščio leidėjai lietuviai... 

silankymo proga „Amerikos" redaktorius dr. A gj kartą, vaikščiodamas po didžiulę dienraščio s k i r t i 8 8 U ^ reto8 ramybės kampeliu, bet argi verta 
Šerkšnas ir kiti parodė nemažai prielankumo: spaustuvę iškilminguose rūmuose, net su pavydu visam gyvenimui pasilikti su Ivanu, Jerry, Stanley ir 
pamačiau visą procesą, kaip straipsnis ar žinia nuo pagalvojau: o kad aš gyvenime kada nors galėčiau kitais jau nuo seno Amerikoje gyvenančiais ar net ir 
redaktoriaus stalo nukeliauja į laikraščio puslapį. a t a i 0 ė 8 t i prie tų aukštyn galvas iškėlusių linotipų, per 8 i a m e k r a 8 t e gimusiais sodininkų brigados nariais ir 

Po poros metų sustojo ėjęs „Amerikos" savait- kuriuos prabėga įvairios naujienos i i viso pasaulio, n i e k o daugiau nesiekti? 
rašus. Susijungęs su „Pittaburgho žiniomis" ir bosto- kur yra progos nuolat ir nuolat susidurti su įvairiais (Bus daugiau) 
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Lietuvių visuomenės dalis, minėjusi Lietuvos Laikinosios vyriausybės sukūrimo, 
giją ir pirmųjų trėmimų 40 metų sukaktį Jaunimo Centro salėje. 

sukilimo prieš bolševikinę ver-
Nuotr. V. Jasinevičiaus 

MOSy KOLONIJOSE 
East Chicago, Ind. 

BAISIOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS 

du pirm. V. Vaitkus. 

Daug lietuvių esame buvę to
je sodyboje, ypač l ietuvių su
sitikimo šventėje, kuri vyksta 

Baisiojo birželio minėjimas I kasmet Su mergaičių stovyklos 
East Chicago apylinkėje yra užbaigimo programa. Ši sodyba 
tradicinė L- B. veiklos dalis. šv. j y r a vienas iš didžiųjų lietuviško 
Pranciškaus parapijos bažny- j gyvenimo ir veiklos židinių. Se-
čioje kasmet laikomos šv. Mi- n j a u c įa buvo mergaičių bendrą
sias už Sibiro taigose mirusius 
tremtinius, žuvusius Lietuvos 
laisvės kovotojus ir kalėjimuo
se nukankintus politinius kali
nius. Baisiojo birželio minėji
mas mums primena didžiųjų 
lietuvių tautos kančių pradžią 
po Antrojo pasaulinio karo. 

Per eilę metų šiuose minė
jimuose dalyvavo daug talentin
gų kalbėtojų, aktorių, muzikų 
ir kitų profesijų lietuvių patrio
tų. Pakartotinai išreikštas pro
testas dėl neteisėto Lietuvos 
įjungimo į rusų imperiją, ape
liuota į laisvųjų pasaulio tautų 
sąžinę, prašant atitaisyti klai
das ir skriaudą, mums padarytą 
Antro pasaulinio karo laimėto
jų, reikalauta laisvės Lietuvai 
ir kitoms rusų okupuotoms tau
toms. Daug kalbėta apie vie
nybę ir pasiaukojimą, daug vil
čių sudėta į poetinę teisybę, 

būtis, kada jos čia studijuodavo, 
o mergaičių vasaros stovykla 
yra jau berods nuo 1944 m. 
Gražūs ir patogus vysk. Jurgio 
Matulaičio senelių namai, ku
riuose jau daug lietuvių pralei
džia savo rudenėjančias dienas. 
Yra spaustuvė, kurioje yra 
spausdinami lietuviški laikraš
čiai : Laiškai lietuviams, Lux 
Christi, Vytis, Eglutė ir visa ei
lė kitų. Kai kurie leidiniai sa
vo spausdinimą perkėlė kitur, 
bet kiti ir dabar tebėra. A a. 
prelato Pranciškaus Juro inicia
tyva čia buvo įkurtas Alkos mu
ziejus. Paskutiniu laiku tam 
muziejui pastatytos pritaikytos 
patalpos ir dabar čia renkamos 
ir kataloguojamos knygos, laik
raščiai, leidiniai ir įvairus ar
chyviniai dokumentai. Yra gra
ži bažnyčia. Žodžiu, ši seselių 
odyba tapo vienu i i lietuviško 

ta didžioji jėga, kuri talkina vi
suose jų darbuose. Geradariai 
lietuviai, kurie stebi ir mato jų 
darbo vaisius, tos pačios didžios 
jėgos vedami jas remia. Tikėji
mo galia jas veda tais nuosta
biais keliais ir duoda tuos di
džius darbo rezultatus, kuriais 
ir mes visi naudojamės. 

Įvyko vienuolyno gyvenamo
jo namo pašventinimas. Seselės 
tiek daug metų gyveno ir vargo 
senoje bakūžėje. Nuo dabar jos 
turės jaukią pastogę savo trum
poms poilsio valandos, kurių jos 
yra labai vertos. 

Mes ir toliau prašome Aukš
čiausiąjį, kad jis jas globotų, 
laimintų jų darbus ir duotų 
daugiau pašaukimų šiam didžia
jam jų darbui. P. žačkus 

AMERIKOS LIET- KAT. 

SUSIVIENIJIMO SEIMAS 

Amerikos Lietuvių Kataliku su
sivienijimo seimas vyks liepos 12 
-14 d. Rochestery, Marriott vieš
buty, 52-57 W. Henrietta Rd. 

Liepos 12 d- 4:30 vai. vak. Šv-
Jurgio liet. parapijos bažnyčioje 
seimo delegatams ir svečiams šv. 
Mišias aukos prel. Jonas Ballkū-
nas. Mišių metu giedos B. Čypie-
nė. vargonais gros R. Obalis. Su
sipažinimo vaišės delegatų ir 
svečių tuoj po Mišių parapijos 
salėje- Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti. 

Posėdžiai prasidės liepos 13 d. 
9 vai. rytą Marriott viešbutyje. 
Liepos 14 <L 5 vai. vak- tame 
pat viešbutyje seimo užbaigtuviu 
kokteiliai ir vaišės. Vaišių metu 
dainuos vietos lietuvių daininin
kių ir dainininkų grupė "Sutar
tinė", diriguojama Jono Adomai 
čio. Deklamuos Iz. Žmuidzinie 

t nė. 
tb. 

įstaiga, bet sunkus, vargingas 
tarnavimas. Jei jis duoda kartais 
trumpy laimės valandėlių, tai jo 
malonė, ne pareiga. Jei žmogus 
taip žiūri į gyvenimą, tai jis ne
bėga galvotrūkiais paskui tą lai
mę, neįtempia visų savo jėgų vien 
tik laimei žūt būt sugauti, nerė
kia ir nesidrasko jos neradęs, o 
kiekviena šviesia valandėle džiau
giasi kaip kokia dovana prie pro
gos. 

M. Pečkauskaitė 

CLASSIFIED ADS 
IŠNUOMOJAMA — EOR BENT 

Prie 66-os ir Whipple išnuomojamas 
gražus 3 kambarių butas. 

Skambint 7784916 

ISNUOM. 2 dideli kamb. 2-me aukšte. 
Apšild. Arti 65 ir Washtenaw. Tik 
suaugusiems. €36-9633. 

Man rodosi, kad pasitenkini
mo gyvenimu paslaptis teatspė
jama tokiu būdu: žmogus nepri
valo per daug reikalauti iš gyve
nimo. Reiktų vaikus iš pat ma
žens mokyti, kad gyvenimas nė
ra kažkokia laimės duodamoji 

maldą ir ateitį. Mūsų tautos \ gyvenimo ir veiklos bei auklė-
kančios 40 metų sukaktį minint, jimo centrų 
dar kartą pasmcrkiam nelega- Susirinkus keliems šimtams 
lią Lietuvos okupaciją, dar kar- gegelių rėmėjų iš įvairių koloni-
tą šaukiam vienybės mūsų ko- Į j ^ p a v n e t i§ Chicagos buvo 
voj dėl Lietuvos laisvės, dar j baugiau negu 20 asmenų, kun. 
kartą prašom visus lietuvius su- \ gtasys Yla šverttino naują 
derinti savo elgesį ir veiklą su 
mūsų tautos nelaime. 

Šių metų minėjime gerai pa
ruoštą paskaitą skaitė ilgametis 
bendruomenės veikėjas, puikus 
kalbėtojas, Kazys Valeika. Me
ninę programą atliko žinoma 
aktorė-solistė S e n a Blandytė. 

LB East Chicago valdyba su 
pasigėrėjimu prisimena visus, 
kartu dirbusius ir metų eigoje 
padėjusius sudaryti reikiamas 

ir 
gražų seselių gyvenamąjį na
mą, kuriame numatomi ir krikš
čioniško ir lietuviško gyvenimo 
suvažiavimai ir susirinkimai. 
Žiūrint į šią visą aplinką, į tuos 
pastatus, matai tų darbščių bi
telių — seselių skubėjimą su vi
sokiais reikalais ir susimąstai: 
iš kur toji jėga, tas noras, pa
sišventimas, ta energija dirbti 
tuos darbus, statyti tuos didžiu
lius pastatus, kurie tarnauja ir 

Gary Lituanistinės mokyklos mokiniai 
šoka Motinos dienos minėjime East 
Chicago, Ind. 

Nuotr. R. Mečkausko 
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RADIJO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radic programa 

Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WLYN, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo 
dama vSliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutes pasaka. Sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis j Baltic Flo i 
rists — gelių be] dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas ^68-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra 
site didelį pasirinkimą lietuviškų kny. 

a* 
iiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiuiiiiiimiiiMiiiiiiii: 

sąlygas minėjimui. Apylinkės Į tarnaus lietuviams? Juk šis vie 
valdyba dėkinga šv. Pranciš
kaus parapijos klebonui I. Vi-
čiurui ir kun. P. Jakulevičiui, 
kurie kartu su mumis meldėsi 

nuolynas yra šaka bolševikų su
naikinto vienuolyno Marijampo
lėje, kurį 1918 m. įsteigė vysk. 
Jurgis Matulaitis. Kun. J. Na-

bažnyčioje ir dalyvavo minėjime viekas 1936 m. pakvietė 5 sese-
salėje, dėkinga parapijos chorui, j i ^ & ten. 1937 m. Chicagos 
padariusiam mūsų pamaldas ir j kardinolas J. Mundelein davė 
minėjimą įspūdingesniais. dė
kinga visiems kartu dirbusiems 
ir tikėjusiems, kad mūsų ateitis, 
nors dalinai, priklauso nuo mū
sų darbų. A. V. 

Putnam, Conn. 
TIKĖJIMO GALIA 

1981 m. birželio 20 d. įvyko 
Nekaltojo prasidėjimo Švenčiau 
3io6 Mergelės Marijos seserų vie
nuolyno gyvenamojo pastato pa
šventinimas Putname. Pašven
tinimą atliko vienuolyno kape
lionas kun. prof. Stasys Yla. 

leidimą joms kurtis jo vysku
pijoje. Cia jos dirbo iki 1954 
m. įvairius darbus tėvų mari
jonų įstaigoje. Tačiau jos tu
rėjo norą ir viltį įsigyti nuo
savus namus vienuolynui ir juo
se dirbti. Taip 1939 m. jos gavo 
leidimą Connecticut valstijoje ir 
nusipirko namus Thompsone. 
Nuo čia ir prasidėjo jų didysis 
darbas Dievui ir lietuviams. Jų 
veikla čia išsiplėtė. Taip stebint 
ir mąstant, kas jų yra padary
ta ir dirbama, kyla mintis, kaip 
iš tokio mažo lyg garstyčios 
grūdo galėjo išaugti tokia sody 

Vietos vyskupas buvo pažadėjęs i ba, tokie pastatai, tokia plati 
dalyvauti, bet negalėjo atvykti. Į veikla, kuri šviečia šio konti-
Apie šį vienuolyną, seselių dar- ! nento lietuviams? Kažin kur 
bus kalbėjo kun. Yla, vienuoly- aukštybėse tolumoje, rodos, ma
no vyresnioji seselė Aloyza, sta- tai ir ju.iti didele ir nematomą 
tytojų vardu seselė Margarita, j ranką, kuri jas veda ir globoja, 
Chicagos rėmėjų būrelio vardu i padeda ir suteikia jėgų. Jų ti-
M Reinienė ir rėmėjų vaki. var- kėjimas, pasišventimas ir yra 

Rochester, N. Y. 
PAMINĖTI KRUVINIEJI 

BIRŽELIO [VYKIAI 

Birželio mėn. 14 d. čia buvo 
paminėti baisiojo Birželio įvy
kiai ir sukilimas prieš Maskvos 
okupantą. Koncelebracines Mi
šias už žuvusius sukilėlius ir iš
tremtuosius į Sibiro taigas atna
šavo kun. Kaz. Pugevičius, kun. 
Justinas Vaškys ir kun- Tadas 
Degutis. Kun. K. Pugevičius savo 
pamoksle prisiminė lietuvių tau
tos sunkiuosius laikus, vykusius' 
prieš 40 metų, kurie nėra pasi
baigę iki šių dienų. Mišių metu 
giedojo sol. B. Čypienė-

Tuoj po Mišių parapijos salė
je įvykusiame minėjime pagrin
dinę kalbą pasakė kun. K. Pu
gevičius, skatindamas visus, ypač 
jaunimą drąsiai įsijungti į Lietu
vos laisvės kovą. Buvo priimtos 
rezoliucijos JAV vyriausybei, ku
rias paruošė ALT pirm. Juozas 
Jurkus- Minėjimo metu buvo iš
statyti pavergtos Lietuvos po
grindžio spaudos pavyzdžiai ir 
paskutinių dienų kalinamų lietu
vių paveikslai. 

Arnoldo Olio ir Danutės Kro-
kytės sutuoktuvės įvyko pr. sek
madienį Šv. Jurgio liet. kat. pa
rapijos bažnyčioje 11 vai. Mišių 
metu. Mišias aukojo kun- dr. 
Juozas Grabys, kun. Aug. Sima
navičius ir kun. J. Vaškys. Mi
šių metu giedojo vietos liet- b-
-nės choras ir sol. Simanavičius. 
Vargonais grojo R. Obalis. Su
tuoktuvių apeigas atliko jauno
jo giminaitis kun- dr. J. Grabys-
Vaišių metu labai gražiai pasiro
dė taut. šokių grupė, kuriai il
gus metus priklausė ir jaunieji, 
pašokdami Sadutę ir kitus ke
lis liet. tautinius šdkius. Grupei 
vad. J. Reginienė. 

X X amžiaus madona (paveikslas) 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų meno festi
valyje L o s Angeles , Ca. ir Grand 
National Award Amerikos dailinin
k ų profesinėje sąjungoje New Yor-
ke . Tai puošni dail. POVILO PUZI-
N O monografija, kuri yra didelio 
formato ir talpina 2 8 spalvotas re
produkcijas. Kartu ir XX amžiaus 
Madona. Kaina su persiuntimu 27 dol. 
Puiki dovana ir tinka bent kuriomis 
progomis įteikti bet kam: svetimtau
čiui ar lietuviui. 

Gaunama DRAUGE. 4545 W. 63rd 
St., Chicago, IL. Illinojaus gyventojai 
prideda $1.50 valstijos mokesčio. 

ADOLFAS VENCLAUSKAS 

KOVOJE SU MILŽINU 
Knygos tur inys paimtas i i oku

puotos Lietuvos gyvenimo, kuria
m e aprašo tuometinius įvykius pro
vinciniame mies te ly ir jo apylin
k ė s e kada v y k o sunkios partizanų' 
kovos su okupantais ir jų padėjė- Į 
ja i s . 

Išleido Akademinio Skautų Są-1 
judžio Filisterių skautų sąjungos j 
Worcesterio skyrius. 230 pusi. Kai- j 
n a su persiuntimu $5.75. Illinois; 
gyventojai prideda 25 et. valstijos 
mokesčio 

Užsakymus s iųst i : 

D R A U G A S , 4 5 4 5 W . 63rd St . , 
Chicago, I l l inois 00629 

— — » » « — — — — • — « — » < 

•llflHIIIMIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIiMIMIIIIIIK 
LITHUANIA m CRISIS, National-
i s m to Communism. 1939-1940. Au
tor ius politikos mokslų prof. Leo
n a s SABALIŪNAS. Išleido Indiana 
Univenity Press , Bloomington & 
London, 294 pusi., kietais viršeliais 
s u aplanku. 

Si knyga yra labai vertinga do
v a n a supažindinti angliškai skai
tančius tu mūsų tautos okupantu. 
Dovana, kuri tinka įteikti įvairio
m i s progomis ir niekad nepasens
ta . Šios k n y g o s gauta tam tikras 
skaičiui su didele nuolaida. Kaina 
$5.00. Užsakymus siust i: Drangas, 
4 5 4 5 W. 63rd S t , Chicago. UL 
60629. 

Prie kainos reikia pridėti 5 proc 
mokesčiams. 

iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiifiiHuimmiiMi' 

MISCELLANEOUS 

M O V I N G 
S E R f i N A S perkrausto baldus ir 
dimai ir pilna apdrauda. 
k i tus daiktus. Ir iš toli mies to lei-
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — W A 5-8063 

IIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllIllllHii 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I G L I N A S TV 

2346 W. 69 St , teL 776-1486 
HllllllllllllllllllllllllllllllllUIIUlliUlIUIIU 

10% — 20% — 3 0 * 
ui apdrauda nuo ngntaa ir automo
bilio pas mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
3208 y2 VVest 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

NAMŲ APŠILDYMAS 
[statau naujus pečius ir vandens šil
dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius } gazinius. 

ALBTN BANYS, Telef. 447-880* 

iiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiimimimiiiii 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iŠ mūsų sandelio. 

COSMOS PARCELS E X P R E S S 
2501 W. 69th S t , Chicago, IL 90629 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
T a — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
IIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIU1UIII1U1U1IIIIIUIIIII 

V A L O M E 
KILIMUS IB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

Tel — RE 7-5168 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiutii^ 

| DR. ANTANAS KUČAS § 

| ARKIV. JURGIS MATULAITIS | 
| MATULEVIČIUS | 
I Gyvosios krikščionybės apaštalas | 
1 Įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORfi | 

= Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie = 
j Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo- § 

s lišką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą krikš- j 
: čionybę. Jo palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos 5 

g Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu ir prasyti s 
I 8v. Tėvą iią beatifikacijos bylą pagreitinti. i 
5 Veikalas yra 592 psl., didelio formato, kietais viršeliais. I 
= Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siųsti: = 

f DRAUGAS, # * 5 W. 6Srd SU Chicago, IL 60619 | 
^iiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiimiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiimiiiiiiitiif 

S GAUTAS NEDIDELIS KIEKIS PARDAVIMUI ISTORINIO 
: IR KARINIO TURINIO LEIDIMŲ: 
• 
; 1. Suomių - Sovietų karas (1939-1940) P. 2ilys. 172 psl. . . $1.75 
S 2. Praeities Pabiros. V. Biržiška. 352 psl. Kieti viršeliai .... $2.00 
| 3. Vaidevutis. Z. Raulinaitis. S4 psl. $1.00 
• 4. Galindai prieš Romą. Z. Raulinaitis 80 psl $1.25 
* 5. 5 Pėstininkų DLK Kęstučio pulko kovos ties Seinais 
• 1920 metais. Kazys Škirpa. 124 psl $1.25 
l 6. Apuolės užpuolimas. Z. Raulinaitis. 100 psl $125 
• 7. Kelias į Lietuvos Nepriklausomybės atstatymą. 
• Jonas Puzinas. 98 psl $135 
I 8. žygis j Lietuvą. Peter Suchemvirt. 36 psl $1.25 
j 9. Karaliaus Mindaugo pulkas. J. Variakojis. 120 psl $1.75 
S 10. Hunų žygis į Prusus. Z. Raulinaitis. 32 psl $1.00 
• 11. 1410 metų karas su kryžiuočiais ir Žalgirio mūSis. 
• O. Urbonas. 94 psl. „ ji.25 
5 12. Prieš Vikingų audrą. Z. Raulinaitis. 72 psl $1.25 
; 13. 4 p. LK Mindaugo Pulkas. J. Variakojis. 120 psl $1.75 

S Visas kartu užsisakant, kainuoja 20 dol. su persiuntimu. 

! Užsakymus siusti: 
j DRAUGAS, 4545 We*t 6Srq S t , Chicago* HL 60629 
; Dlinois gyventojai dar prideda 85 et. valstijos mokesčio. 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

VEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, m. 60632, tel. 927-5980 

r T •.•iiį"iT_7i?j,,j.-jawTr.T-agiair'T.'«- > — — i 

iiiimiiiHiiiiiiiiiiiiiuimiiiiiiiiimimiiui 
M. A. i I M N U S 

INCOME TAX S E R V I C E 
NOTA R Y PUBLIC 

4259 S. Maplewood, teL 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 

kitokį* blankai. 
•HiitmiiiinnmiiimiHiniiiiHiimiiHimii 

iiimiiiiiiiiiiiitiiiiiiimiiiimimiiiiiiMiii 

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

Apdraustas per/kraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376- 1882 arba 376-5996 
imiiiiiiHtiiiiiiiiiMiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiii 

Perskaitę "Draugą", duokite 

jį kitiems pasiskaityti. 

HELP VPANTED — MOTERYS 

EXPER'D SEAMSTRESS 
Needed f or Ladies Shop in the 
Hyde Park Shopping Center. 

Telephone Fritz on 55th. 
288-5454 from 9:30 — 6. 

RETAIL CLERK 
Reikalinga lietuvaite universiteto stu
dente dirbti pilną ar daliną laiką. Mar-
quette Parko apylinkėje. 

Kreiptis į Danute 
Tel. 434-5000 

B E A L E 8 T A T E 

73-čla ir Richmond — 6 kamb. (3 mie
gami) mūr. Garažas. Gazo šildymas. 
Didelis ir gražus kiemas. $48,000. 
72-ra ir Washtenaw — 5 kamb. (2 mie
gami) mūr. 2 maš. garažas. $51,500. 
59-ta ir Pulaski — 3-jų butų mūr. Nau
jesnis. Modernus. Gazo šilima. Geros 
nuomos. 
62-ra ir Artesian. 4-rių butų mūr. 
$10,000 pajamų. Kaina $75,000. 
55-ta ir Kedzie — 5-kių butų mūr. su 
garažu. Pajamų $15,000. Savininko 
paskola už 12%. 
Marąuette Parko apyl. — Liuksusinis 
12-kos butų. Pajamų virš $33,000. Sa
vininką paskola rimtam pirkėjui. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 
2951 VVest 63rd Street 

TeL 436-7878 ar 839-5568 

antmiiitiiiiiiiiiiiititiiminiimHuiuHiiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namu pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX- -
Notariatas '— Vertimai 

BELL REALTORS 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2283 
iimnnintnimnnnirmii»Mninuinuini 

D Ė M E S I O 

iiiiiiiiiiiiifitiimimiiiiiiiiiiiumiiiiftiitii 

P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
k t plyteles. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Į automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
savo pavarde ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2980 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIUIUUIIUJUIIUIUJIII 

• • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • * • * • • • • • • • • • • • 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai Jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias visi 
nnes korteles. 

Kreipkitės ) "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd S t 
Chicago, BL 60629 

* • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • . 

Į S I G Y K I T E D A B A B 

Ką tik išėjo iš spaudo* MARIJOB AUKSTAITES 
naujas romanas: 

"ANT MARIŲ KRAŠTO", 
pagrindinė mintis: meilė, auka, tragedija ir kova, 
herojiškumas ir humaniškumas, Lietuvos istorinis 

duelis, plačių pažiūrų. 
Knyga turi 408 pusi., kaina su persiuntimu 10.95 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, m5 W. 6Srd Street 

Chicago, IU. 606*9 
Elinois gyv. dar prideda 60 et. valstijos mokesčio. 

i 



PIRMASIS LITUANISTIKOS SEMINARAS 
SKAUTAMS 

UUDA RUGIENIENĖ 
Lietuviu Skautu Sąjungos Li

tuanistikos seminaras pradėtas 
organizuoti mintimi, kad "ne že
mės derliumi, ne drabužiy įvairu 
mu, ne šalies gražumu, ne mies
tu ir pilių stiprumu laikosi tautos, 
bet daugiausia išlaikydamos savą
ją kalbą, kuri didina ir palaiko 
budrumą, santaiką ir brolišką 
meilę". Sie M- Daukšos žodžiai 
lyg mūsų laikams rašyti, nes dau
giau rūpinamės drabužių įvairu
mu, miestų ir "pilių" stiprumu, 
nei savo kalbos perdavimu jau
nesniajai kartai. 

Jau esame beveik ant ribos: ar
ba labai greitai apsispręsime ir 
pradėsime rimtai lietuvių kalbą 
mokytis ir mokyti, arba mūsų jau
nimo veikla bus anglų kalba. Lie
tuvių Skautų Sąjunga, suprasda
ma šį gresiantį pavojų, surengė 
Lituanistikos seminarą visiems va-
dovams-ėms, ne jaunesniems 18 
metų, baigusiems vidurinę mo
kyklą ir vyresniems. 

Programa yra suskirstyta į tris 
pagrindines dalis: lietuvių kalbą, 
Lietuvos istoriją ir dainavimą. 
Moko tikrai kompetentingi lek
toriai. 

Kun. Juozas Vaišnys. SJ., "Laiš 
kų Lietuviams" redaktorius, dės
to kalbos kultūrą, moko taisyk
lingai rašyti ir kalbėti; vengti 
nevartotinų žodžių, posakių, viso
kiausių svetimybių bei barbariz
mų. Jo pamokų metu yra rašomi 
ir aiškinami diktantai, duoda stu
dentams ištaisyti netaisyklingus 
sakinius, nurodo pagrindines ra
šybos taisykles. Esant laiko sto
kai, daugiausiai kreipia dėmesį 
tik į tuos klausimus, kur dažniau
siai žmonės daro klaidas. Vaka
rais dėsto kalbėjimo praktiką-
Kiekvienas paruošia 5 minučių 
save pasirinkta, tema kalbą. Pas
kiau kiti pakritikuoja, pasako sa
vo įspūdžiusir yra diskutuojama. 

Juozas Masilionis, Chicagos 
Aukštesniosios lituanistinės mo-

UFTUVIAI KATALIKŲ 
ALMANACHE 

gus metrus, moko, kaip kursan
tai praktiškai tas dainas turėtų 
pravesti, kaip diriguoti; kaip at
pažinti dainos metrą; kaip atskir
ti tikrą liaudies dainą nuo kitų; 
kurios dainos pasižymi lietuviš
ku melodijos slinkimu, kurios ne; 
kurios dainos savo prigimtimi 
yra vienbalsės, kurios tinka dviem 
balsams- Vengia vien apie dainas 
kalbėti, kad nepasidarytų nuobo
du, todėl dainuojant ir tarpe pos
mų dažnai įterpia savo pastabas. 
Jaunimas yra gerokai imlus, ir ga
limas dalykas, kad kai kuriems 
iš jų tai yra daugiau praturtini
mas jau turėtų žinių. Visi aktyviai 
dalyvauja, o tai mokytojui yra pa 
sitenkinimą keliantis reiškinys. 

Programoje numatytos trys 
vakaronės. Pirmadienį, birželio 
21 d., atvyko "Skautų Aido" re
daktorius kun. Antanas Saulaitis, 
SJ- Prieš pradėdamas kursan
tams pateikė vienuolika klausi
mų, kuriuos turėjo raštu atsaky
ti. Pagrindinė tų klausimų min
tis buvo sužinoti, ko jaunimas iš 
"Skautų Aido" pageidauja ir kuo 
patys galėtų prisidėti. Vakaronės 
metu paaiškėjo, kad mūsų jauni
mas "Skautų Aidu" domisi, jį skai
to, ypač mėgsta skaityti apie savo 
pažįstamus ir draugus, tačiau, kai 
priėjo jų pačių rašymo klausimas, 
tai buvo labai ryškios dvi nuo
monės: vieni norėtų turėti pilną 
atsakomybę, iniciatyvą ir būti sa
vo vieneto korespondentais, o ki
ti norėtų vyresniųjų patarimų, 
pagalbos ir padrąsinimo. Tačiau 
daugumos nuomonė buvo, kad 
"Skautų Aidas" turėtų būti skiria
mas mūsų jaunimui (iki 30-ties 
metų), būtų išimtinai jaunimo 
žurnalas, nes vyresnieji ir taip 
jau daug turi lietuviškos spaudos 
ir nespėja jos perskaityti. 

Antradienį vakaronė su Vladu 
Būtėnu iš Amerikos Balso- Jis, su
žinojęs apie šį seminarą, pats pa
sisiūlė dalyvauti ir jaunimą apie 

liginį gyvastingumą Lietuvoje; 
gyvastingumo pavyzdžių tarpe 
minima vaikų aktyvumas religi-

Naujai išleistas 1981 katalikų j nėse apeigose, masinės religinės 
almanachas net šešis kartus mi-1 procesijos ir t. t Kritiškai pri-
ni lietuvius bei lietuvių reika- statoma ir sovietų žinių agentū-
lus. Almanache pateikiama ros Novosto 14-os puslapių ra-
trumpa Lietuvos istorijos san- Į portas, kuriame sovietai teigia, 
trauka, pabrėžiant Bažnyčios • jog Lietuvos kunigai darosi vis 
vystymąsi nuo 1251 m. iki da-' lojalesni sovietinės valdžios li-
barties. Iškeliamas Tikinčiųjų nijai. Leidinyje minima net 18 
teisėms ginti katalikų komiteto lietuvių demonstracija prie so-
narių, kun. A. Svarinsko ir kun. vietų ambasados. Rašoma, kad 
S. Tamkevičiaus, persekiojimas 18 katalikų prisirakino prie so-
j-ietuvoje. Cituojama LKB Kro
nikos nr. 40 ištrauka apie re-

vietų ambasados vartų 1080 m. 
liepos 18 d. "VVashingtone, pro
testuojant religinių ir politinių 

skaidres apie Vilniaus universite- j teisių suvaržymus Lietuvoje. Či
tą ir 400 metų sukaktuvių minė- tuojamas Lietuvių katalikų re-
jimą Lietuvoje; penktadienį vaka liginės šalpos reikalų vedėjas 
re linksmavakaris, o šeštadienio Į ; 
rytą seminaro uždarymas. 

Dalyvaujančių kursantų dieno 

kun. K Pugevičius, kuris spau
dai pareiškė: "Jei užmiršime, 
kas atsitiko Lietuvoje prieš 40 
metų, tai pritarsime įvykiams 
Afganistane..." Pateiktas ir lie
tuviškų katalikiškų organizaci
jų ir jų veiklos sąrašas. Į są
rašą įtraukti ateitininkai. Lie
tuvių katalikų susivienijimas, 
Amerikos lietuvių Romos ka
talikų federacija, vyčiai, Ame
rikos lietuvių katalikų tarnyba, 
Lietuvių katalikų religinė šalpa 
ir Kunigų vienybė. J J€ 

DRAUGAS, antradienis, 1981 m. birželio mėn. 30 d. 

Mano mielam Prieteliui 
A. f A. 

DR. STASIUI PETRAUSKUI 
mirus, liūdėdamas reiškiu gilią užuojautą dukrelei LAI
MUTEI su šeima, sūnums ROMUI ir GINTARUI su žmo
na. 

C. TAMAŠAUSKAS 
PhUadelphia, Pa. 

Žmonės, kurie nežino ką dary
ti su šiuo gyvenimu, paprastai ne
nori nei kito gyvenimo, kurs ne
sibaigia. 

A. France 

kyklos direktorius, dėsto "Vienti- 'Amerikos Balsą informuoti. Trum-
sinį sakinį ir jo skyrybą". Jis sep
tyniose pamokose supažindina 
klausytojus su pagrindinėmis ir 
antrininkėmis sakinio dalimis, 
sakinio plėtimu įvairiomis sakinio 
dalimis, vienarūšių sakinio dalių, 
priedėlių bei kreipinių ir kita ski-
ryba. Susirinkusiųjų pajėgumas 
labai nevienodas. Tai aiškiai pa
rodė kurso pradžioje padiktuotas 
diktantas: padaryta nuo 2 iki 56 
klaidų. Kiekvieną dieną kursan
tams užduodami "namų darbai", 
kuriuos jie sąžiningai atlieka. Be 
to. J. Masilionis išdalino iš anks
to padaugintų pavyzdinių kores
pondencijų ir protokolo rašymo 
pavyzdžius, supažindina su ko
respondencijų rašymu. Kiekvieną 
dieną po du klausytojus paskiria 
parašyti dienos įvykių aprašymą 
— korespondenciją- Ir čia gražiai 
prasilavinama! 

Dr. Tomas Remeikis, autorius 
knygos "Opposition to Soviet Ru 
le in Lithuania 1945 — 1980", 
šiame dvylikos valandų kurse sie
kia pateikti pagrindines žinias 
apie Lietuvos išsivystymą sovie
tinės santvarkos ir okupacijos rė
muose. Žinios perteikiamos per 
skaitinius, paskaitas ir diskusijas. 
Prieš kiekvieną paskaitą yra ski
riama viena valanda laiko per
žiūrėti ir perskaityti nurodytus 
skaitinius. Pagrindinės temos: 
Lietuvos vystymosi tarpsniai, is
toriografija, politinės santvarkos 
bruožai, ekonominis išsivystymas, 
visuomenės struktūra ir proce
sai, kultūrinio gyvenimo tvarky
mas ir raida, tautinė rezistenci
ja okupacijai. Po paskaitos kiek
vienas kursantas dar vieną va
landą į dieną savarankiškai skai
to ir studijuoja-

Muzikas Faustas Strolia dėsto 
dainavimą, nagrinėja mūsų dai
nuojamų dainų savitumus, este
tinę vertę liaudies dainų, jų poeti
nes priemones, melodines ir ritmi
nes savybes. Jo sudarytas daino-
rėlis apima apie 60 dainų, kurios 
sudurstytos į tris dalis: liaudies 
dainas, skautiškas dainas ir nau
joviškas arba literatūrinės kilmės 
dainas. Kalbėdamas apie skirtin-

pai ir labai nuoširdžiai apibūdi
no programą, jos paruošimą ir 
kad JAV valdžia ją išlaiko. Pa
aiškino, ką reikia daryti, kad tap
tum vienu iš Amerikos Balso tar
nautojų, papasakojo apie egzami
nus, kuriuos reikia išlaikyti, ir 
skatino mokytis lietuvių kalbą, 
nes ateityje gal šio seminaro da
lyviai bus vieni iš Amerikos Bal
so tarnautojų- Antroje vakaronės 
dalyje išklausėm pusės valandos 
juostelę, programą, kuri buvo 
transliuota birželio mėnesį. Vi
siems nepaprastą įspūdį padarė 
birželio trėmimų paminėjimas. Iš
girdome kanauninko Antano Pet 
raičio gyva kalba užrekorduotus 
šiurpius išgyvenimus apie sovie
tų žiaurumą, masinį politinių ka
linių žudymą. Ne vienam riedėjo 
ašaros, kartu ir pačiam Būtėnui. 
Po tokių įspūdžių buvo sunku at
sipeikėti ir klausti klausimus, ta
čiau po kelių minučių tylos jų at
sirado gana daug. 

Trečiadienį vakare kursantai 
pakviesti Joninėms pas dr. Joną 
Valantiejų, ketvirtadienį vakare 
ps- t n. Danutė Korzonienė rodo 

tvarkė nėra lengva. Pirmoji pa
moka 9 vai. ryto — lietuvių kal
bos kultūra, 10 vai- — vientisinis 
sakinys ir jo skyryba, 11 vai. ryto 
— istorijos pamoka. Pavalgius 
pietus, skiriama pora valandų po
ilsiui, arba (tie kurie nori) pamo
kų ruošimui, tada nuo 4 vai- iki 
6 vai. vyksta dainavimo pamoka. 
Po vakarienės 7 vai. — iškalba 
ir 8 vai. — vakarinė programa. 
Po to visi skuba į savo kambarius: 
vieni skaito istoriją, kiti nagrinė
ja sakinius, o tretieji ieško "tikrų" 
lietuviškų žodžių. "Mama netei
singai išmokė", skundžiasi viena 
mergaitė, "nežinojau, kad tiek 
daug nelietuviškų žodžių varto
jame. Net ir košeliena su vine-
gretu nelietuviški". 

Stebint šį Lituanistinį semina
rą, vienas ypatingas dalykas at
kreipė mano dėmesį, tai kad se
niai buvau jaunimo tarpe, kur 
visą laiką būtų kalbama lietuviš
kai arba nors stengiamasi kalbė
ti, ieškoma lietuviško pakaitalo 
anglicizmui, grynų lietuviškų žo
džių ir išsireiškimų. Šiais laikais 
tikrai nuostabu! 

Šiuos kursus suorganizavo Lie
tuvių Skautų Sąjungos Lietuviš
kumo Komisija, kurios pirminin
kė s. fil- Danutė Eidukienė. Ji 
taip pat juos pravedė ir adminis
travo- Ją pavadavo ps. Marytė 
Utz. Vyko A- Karaičių "Ginta
ro" vasarvietėje, Union Pier, Mi-
chigane, birželio mėn. 20 — 27 
dienomis. 

Kursantai ir organizatoriai la
bai džiaugiasi, jog kursus pinigi
niai parėmė LietuviŲ Fondas, 
JAV Lietuvių Bendruomenės Det
roito apylinkė, Clevelando skau-
tininkių draugovė. Chicagos skau-
tininkių draugovė, Chicagos Li-
tuanicos ir Aušros Vartų tuntai, 
Detroito Gabijos ir Baltijos tun
tai, Vydūno Jaunimo Fondas ir 
Ona Siliūnienė. 

Vienerių Metę Mirties Sukakti* 

t 
Julijona Ivanauskas 
Jau suėjo vieneri metai, kai mes 

netekome savo mylimos žmonos, ma
mos ir močiutės. Ji mirė 1980 m. lie
pos 1 dieną. 

Vieneri metai jau praėjo, bet mes jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę. 

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos liepos 1 d., trečiadienį, 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 8 vaL ryto. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti ir 
pasimelsti už a a. Julijonos sielą. 

Pasiliekame skausmo prislėgti. 

Vyras ANTANAS 
Sūnui ČESLOVAS ir JURGIS su 

Perskaitę Draugą, duokite j i kitiems pasiskaityti 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS K O P L \ C I O S 
l 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-0852 

4b05-07 South Hermitage Avenue 
Telefonai — YArds 7-174 1-2 

iiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiuit 
DAUGYBE LIETUVOS MIESTE 
UV 

A. f A. VLADAS BURNEIKIS 
Gyveno Chicago, Illinois, Bridgeporto apylinkėje. 
Mirė birželio 27 d., 1981 m., sulaukęs 75 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Vilkijos apskrityje, Čekiškės valsčiuje, Dulkelių 

kaime. Amerikoje išgyveno 31 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Paulina, duktė Aldona ir 

žentas Jeronimas Kavaliūnai, Lietuvoje du broliai: Matas ir Anta
nas su šeimomis, dvi seserys: ševelienė ir Ambraziūnienė su šeimo
mis. Amerikoje psbrolis Jonas Burneikis ir kiti gimines ir arti
mieji. 

Kūnas pašarvotas Ed. Petrošius koplyčioje, Sheridan ir lOth Str., 
Waukegan, Illinois. 

Laidotuvės įvyks antradienį, birželio 30 dieną. Iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Baltramiejaus parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po p—I8Jį bus 
nulydėtas į Ascension kapines, Libertyville, Illinois. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, duktė ir žentas. 

Laidotuvių direkt Ed. Petrošius, tetef. 473-3966. 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tel. 7378600 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

John G. Evans, Jr. — Stanley P. Evans 

dr. J. Vaišnoro*. MIC 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

Karst yra tik teologinė, ji dėl {da 
mių vietovių aprašymo ir dėl jos 
gaustos Istorinė* medžiagos tinka pa-
siskailjll kiekvienam lietuviui, besi
dominčiam Lietuvos istorija ar vte 
jovėmis Knyga didelio formato, 448 
psl. — kaina $3.85. Galima ją įsigyti 
"Drauge". 
iiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiimiiuiiiiiiniiiiiie 

I Š V E N T A S I S RASTAS 
NAUJASIS TESTAMENTAS 1 

Keturios Evangelijos ir asaa'lalsi darbai. 
Vertė Ir komentarą pridėjo 

LADAS TVLASA, Bv. Raito Daktaro* 
Sv. Raito evangelijų vertima] } lietuvių kalbą: Pro

testantiškieji ir kAtalikiakieji vertimai. Kristaus evangelija 
pagal keturis evangelistus: MATĄ, MORKŲ, LUKĄ ir 
JONĄ. Prie jų yra tekstų aJiktnrmsJ, o taip pat ir apaštalų 
darbai. 

Roma 1979 av Didelio formato, 022 pat Kaina su per
siuntimu 21.25. 

Ulsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Ą5Ą5 West 6Srd 8t., 

Chicago, IL 606*9 
Illinois gyventojai dar prideda 11.20 valstijos mokesčio. 

b 

Biznieriams apsimoka skelbtis "Drauge". 

ŠIOS PLOKSTELBS DAUGELIUI 
DAR NEŽINOMOS 

l l i i i t i aV 

i rojuje — anglų valaat 1 
MOsu susitikimas — tango X Ta naktis — anglų valsas 
Nuostabus berniukas — Cho Cho 10. Kengūrų samba — samba 
Klajojančios roMs — Utas fokstrotam. 9wU* — sagta. vatas* 
Ilgesys — tango IX Gal bot, aal būt — bolaro 

L Kur 
X 
X Laukiu, sugrįžk — valau 
S Sutanai daina -̂™ tanas 
4. TJfldns — tango 
8. Marytė" mėlynaki — fokstrotai 
6. Tik tau. Rio Rita — fokstrotas 

1. Granada — Isp. fantazija 
2. Pavasaris už tango — tango 
3. Su tavim kartu — cha cha 

1 Ttro akys — rumba 
S. Žavingos naktys — fokstrotas 

Faustas 
V. Grlgaltieol 

2. CavaOerta 

S. Kai 
Uau 

4. Vai 

augom da brolius'ai 

jdainavo s. 
& Grafines arija 
8. Gražinos arijos tesą 

(dainavo s. SaulssKfeStt 

7. Mm 
X Niekad i 
s Jenas kai buvau — bcgubsa 

10. sk* sekt - cha cha 
IL Pavydas — tango 
IX KaJpiras-rock 

esere rfcnksays VB 

X. UagkttadJ 
{dainavo i 

S. PrapuoUau> SSSsss 
{dainavo K. 

C f w . * - - - « • - -*•• - * aJQ IftOUUsDl 
įdainavo K 

B, Sudtsv. karj 

D R A U G A S 
46a W. Ord SL, ttlt**, III. 6MZI 

• Užsakant pridėti 80 e. 
gyventojai noks 8% 

$1.75 palto iilaidoma 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. S70-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

i S \ 



DRAUGAS, antradienis, 1981 m. birželio men, 30 d. 

Į x "Draugo" parengimų ko-
; mitetas kviečia posėdžiui liepos 
2 d.. ketvirtadieni, 7 vai. vak. 
Marijonų vienuolyno svetainėje. 
Visi nariai prašomi dalyvauti. 

x Eleonora ir Vladas Velžai, 
anksčiau ilgai gyvenę Chicago-

i je, o šiuo metu Santa Monicoje, 
Calif., birželio 28 d. atšventė 
savo vedybinio gyvenimo 50 
metų sukaktį Ta proga buvo 
šv. Mišios Sv. Kazimiero liet. 
parapijos bažnyčioje, o po to 
artimųjų tarpe pasižmonėjimas 
ir praeities prisiminimas. E. ir 
VI. Velžai visą laiką buvo veik
lūs lietuviškos bendruomenės 

X Valė ir Kostas Vaičaičiai. 
anksčiau gyvenę Chicagoje ir 
prieš septynerius metus išsikė
lę į St. Petersburg, Fla., buvo 
atvykę į Chicagą dalyvauti sa- j 
vo krikšto dukros vestuvėse ir Į 
aplankyti savo dukters ir kitų 
gimimų bei artimųjų. K. Vaičai
tis ta proga aplankė "Draugo" 
redakciją, painformavo apie 
lietuvių veiklą St. Petersburge 
ir apylinkėse, įsigijo naujų lei-

nanai. 
X Sv. Šeimos Vilos tarmuto-

dinių ir palinkėjo sėkmės atei-; j ^ Dangun žengimo šventėje 
čiai. Jis yra ir "Draugo" ben-; DUVO specialiai pagerbti pietu-
dradarbis savo nuotraukomis.; mį^ prisimenant jų auką dirbant 
Valė ir Kostas Vaičaičiai apsi- \ ̂  geneliais ir ligoniais. Išdir-
stoję pas savo dukterį ir iš Chi- j busiems penkerius, dešimt ar 
cagos išvažiuos po JAV neori- j penkiolika metų buvo įteikti 
klausomybės šventės. į specialūs žymenys ir jie išskirti

nai pagerbti. Tarp jų — seselės 

IŠ ARTI IR TOLI 
VOKIETIJOJE 

X Augusta šatkienė, gyvenu 
si Cicero, BĮ., nuo atvykimo j j 
Ameriką, čia sukūrusi šeimą, 
įsijungė į lietuvišką veiklą, ypač 
į ALRK Moterų sąjungą, kurioj 
buvo viena iš pirmųjų narių, bu
vo centro valdyboj, kuopos pir
mininkė ar sekretorė, veikė Chi-
cagos apskrityje. Dabar, jos 

iCelestine ir Gabrielė. Visas 
tarnautojų būrys, kartu sudė
jus, jau yra išdirbęs 129 metus. 
Vilos tarnautojai ypač dėkingi 
administratorei ses. Grace Carol 
už dovanas, žymenis ir prisimi
nimą. Cia buvo įjungti tarnau- J 
tojai iš slaugymo ir dietetinio i 

Dalis dalyvavusių pasitarime madų parodos reikalu. Iš kairės: E. Blandytė, E. Radvilienė, A. 
Rastenytė - Lapinskienė, A. Garbenytė, M. Remienė, O. Baulienė, P. Kindurienė, M. Memėnaitė. 

Prapuolenytė, L. 
Nuotr. J. Kupr~ 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

., _ . ., . : skynų.o taip pat ir iš skaityk-sveikatai susilpnėjus, išvyko pas , , . r ^ . _._ * ^ . . „;: . . ^ J „ los bei namų priežiūros. dukrą Dianą į Virginia. bet už 
kelių savaičių turėjo širdies x lietuvių fondas, įvertinda-
smūgį. Vėliau buvo širdis me-1 mas didžiules pastangas paruoš-
chaniškai sustiprinta (kietas j ti ir išleisti 6 tomų serijinį vei-
Pace Maker). A. Satkienės pa- kalą 'Lietuvos bažnyčios", n 
sigenda ypač Moterų sąjungos, tomo — "Vilkaviškio vyskupi-
narės, su kuriomis ji daugelį | j o s " išlaidoms sumažinti pa
metu kartu dirbo. Dabartinisskyrė 1000 dolerių subsidiją ir 
jos adresas toks: 6944 Cotton-;:čekį jau atsiuntė knygos leidė-
del Ct., Springfield, Va. 22153. 

x Vysk. Vincentas Rrizgys 
birželio 21 d. dalyvavo Los An
geles šv. Kazimiero liet. para
pijos 40 metų įkūrimo sukak
ties trūnėjime, atlaikydamas 
koncelebracines šv. Mišias kartu 
su klebonu prel. J. Kučingiu, 

jui — Lietuvių Bibliotekos lei
dyklai, Chicagoje. 

DVIDEŠIMTOJI 
MADŲ PARODA 

Prieš keletą savaičių, Aldo
nos Prapuolenytės sukviestos, 
susirinko madų parodos reika
lais pasitarti, paplanuoti dalis 
ponių ir panelių, kurios sutiko 
su savo darbais pasirodyti dvi
dešimtoje Putnamo seselių rė
mėjų madų parodoje. 

Dalyvavo M. Memėnaitė, vie
nintelė, kuri, įsijungusi į pirmą 
madų parodą, pasiliko ir rengė
joms ir žiūrovėms visus tuos 
metus ištikima, kiekvieną kartą 
puošdama madų parodas savo 

karinių suknelių. Jos entuziaz
mas skatina rengėjas pasitemp
ti, kar visa paroda būtų tin
kamoje aukštumoje. 

Atrodo, kad jų norai bus pa
tenkinti, nes parodos komenta-
tarė sutiko būti L. Rastenytė -
Lapinskienė, pažadėdama paro-

Australijos mokyklos mokslei
viams. Pagrindinį koncertą ste
bėjo 400 žmonių puošniame 
Scott theatre. 

Dalyvavo sportininkų su
ruoštame visų vardų vardinių 

— Europos Lietuvių jaunimo 
stovyklą š m. liepos 26—rug-
piūčio 2 d. ruošia Vokietijos lie
tuvių jaunimo sąjunga Vasa
rio 16 gimnazijoje Huetttenfel-
de. Stovyklos tema — lietuviški 
liaudies papročiai. Stovyklauto
jų amžius — nuo 16 metų. (Re
gistruotis iki birželio 30 pas 
Kęstutį Ivinskį (Oppelner Str. 
61, 5300 Bonn 1, Vak. Vokie
tija). Pragyvenimas stovykloje 
— 150 DM. Į ją Vokietijos 
LJS valdyba mielai kviečia eu
ropietiška ir neeuropietišką lie
tuvių jaunimą. 

— Vokietijos Lietuviu Bend
ruomenės darbuotojų suvažiavi
mas vyks lapkričio 7 ir 8 d. 
Apylinkių vadovybės prašomos 
atsiųsti siūlymų dėl šio suvažia
vimo darbotvarkės ir apskritai 
dėl jo paįvairinimo. Senj. kun. 
J. Urdzės (Annaberger Str. 400, 
5300 Bonn-Bad Godesberg) ren
giniai: liepos 10-12 lietuvių evan 
gelikų sąskrydis Neustadte prie 
Baltijos juros. Registracija iki 
birželio 25. Užsiregistravę gaus 
smulkią sąskrydžio programą. 
Liepos 25—rugpiūčio 9 lietu
vių poilsio dienos Annaberge. 
Rugpiūčio 7—9 kunigų ir Baž
nyčios darbuotojų suvažiavimas 
Annaberge. Rugpiūčio 21—23 
Pabaltiečių šventė Annaberge. 
Numatyta plati kultūrinė pro
grama su chorų dalyvavimu. 

DIDŽ. BRITANIJOJ 
_ "Screen UnternatioMal" 

(18.4.81) praneša, kad mūsų 
tautietis George Mikeli, Lon
done gyvenąs filmų aktorius — 
rašytojas, grįžo iš Australijos, 
kur jis pardavė savo naujausį 
kūrinį filmui "Paskutinis tango 
su Rudolfu Valentino". Tą fil
mą statys Ted Hamilton ir 
David Joseph su Diana CSlento, 
kuri vaidins paslaptingos "Juo
dai apsirengusios moters, kuri 
kasmet deda ant Valentino ka
po gėles, vaidmenį. 

— Per praėjusius metus D. 
Britanijos darbininkų atlygini
mų kėlimas sumažėjo per pusę. 
Daug kur buvo susitarta algas 
padidinti žemiau 10%. Darbo 
departamento duomenimis, 1980 
m. atlyginimai vidutiniškai ki
lo tris ketvirčius proc. per mė
nesį, 1979 m. — vienas ir trys 
ketvirčiai proc. 

— Gloucesterio anglų laikraš
tis The Citizen (1981,422) ap
rašė kontinentalinį Vakarą, ku
riame dalį programos atliko 
vietos lietuviai. Akordionistas 
Juozas Kukštas grojo šokiams 
ir tautinių šokių grupei, kuri 
atliko keletą lietuviškų šokių. 
Šokių grupės vadovė Marija 
Gelvanauskienė gavo padėką ir 
dėžę šokolado iš EFL skyriaus 
pirm. Cecil Nurse. Į iškilmes 
buvo atvykęs DBLS centro val-
dvbos ižd B. Butrimas, kuris baliuje, sekančią dieną— Joni . . ^. ... 

baliuje. Sekmadienį visi j į į df 5 ^ ™ ° j S f į J ^ ^ f pasakė kalbą, iškeldamas tauti-nių senj. J. Urdzės ruošiamose ren-

X O. Cephnskas, Chicago, 
111.. užsisakė knygų ir atsiuntė elegantiškais rūbais, pati juos 
7 dol. auką. Nuoširdus ačiū. Į modeliuodama. Neatsiliko nuo 

1 jos E. Blandytė. Jos mezginiai 
x K. Valaitis, Ui. Brydges, j ne kartą užpildė didesnę megz-

Ont, Kanada, pratęsdamas pre- tiems rūbams skirtą parodos 
prel. P. Celiešium ir kt. ir pasą- j numeratą, atsiuntė 10 dol. auką. \ dalį. šį kartą savo darbus pa-
kydamas progai pritaikytą pa-. Tiek pat paaukojo Juozas Rim- rodys ir jos sesuo iš Floridos, 
mokslą. Šventė tikrai pavyku-, kus. Vittoria, Ont., Kanada. La 
si, nes dalyvavo daug žmonių ir | bai ačiū. 
buvo paminėta sunki kūrimosi 
pradžia ir dabartinis parapijos, 
nors ir išsklaidytos po plačias 
Los Angeles apylinkes, klestėji
mas. Vysk. V. Brizgys jau grį
žo namo. 

x Edvardas R, Mockus yra 
baigęs Ulinois universitetą Or
ele Campus 1977 m. ir gavęs 
bakalauro diplomą iš biologijos. 
Kurį laiką padirbėjęs, jis vėl 
grįžo į universitetą ir šiemet 
baigė farmaciją, taip pat gau
damas bakalauro diplomą. Lin
kėjimai jam vaistininkystes sri
tyje. 

x Dr. Kazys Šidlauskas, Ame
rikos Lietuvių Tarybos pirminin-

, . , * . - -~, - -j grandieciai uniformuoti, dalyva- i . . . . . . . ,»,. dai duoti ir menišką apipavida-.& , , _ ... . . ^ giniuose kreiptis i -n aukščiau * ^ i ' vo pamaldose. Po mišių pietavo ^ * •* 

— O. Jameikienė. Pasitarime 
dalyvavo ir P. Kindurienė, labai 
stiprią vietą madų parodose 
sau užsitarnavusi su savo la
bai kruopščiai ir elegantiškai 
numegztom suknelėm ir palai
dinukėm. Buvo ir O. Baukienė, 
modeliavusi savo siuvinius pir
mose penkiose parodose. Ją 
matysime su dukra Alvida. pir
mą kartą šiose parodose pasi
rodančia. Debiutuos ir Audro
nė Garbenytė, modeliuodama 
savo pačios pasiūtus rūbus. Jos 
skonis ir darbas neapvils paro
dos viešnių. Jungiasi prie jų ir 
E. Radvib'enė, J. Dočkienė, L. 
Sodeilrienė, savo talkos madų 
parodom niekad neskaičiuojan
čios. 

Pasitarime negalėjo dalyvauti 
O. Izokaitienė, bet ji papuoš 
savo darbais dukrą R Prapuo-
lenienę ir D. Bartkienę. Rengė
jos tikisi ir E šikšnienės, J. 

linimą. Scenai dekoracijas su
kurs Marija Smilgaitė, kuriai 
scena ir jos menas taip pat nėra 
"terra incognita". 

Parodos koordinatorės A. 
Prapuolenytė ir M. Remienė, tu
rėdamos tokią talką, jau dabar 
drįsta kviesti į spalio 4 d. Jau
nimo centre įvykstančią putna-
miečių. seselių rėmėjų madų pa
rodą, ap. 

SVEIKINIMAI 
I š AUSTRALIJOS 

Australijoje 'koncertuojančios 
Grandies valdybos pirm. Linas 
Kučas telefoniniu pasikalbėji
mu pranešė tėvams, kad Aus
tralijoje 5 dienas užtrukęs paš
to streikas sutrukdė laiškų per
siuntimą. Laiškai pasieks Chi
cagą vėliau, negu grandieciai 
sugrįš namo. Tėvams yra pra
nešama, kad išvykos dalyviai 
yra sveiki ir linksmi ir pagei
dauja ilgesnės viešnagės Austra
lijoje. 

Adelaidėje buvo labai maloniai 
sutikti. Intensyviai apžiūrėjo 
žymesnes vietoves, kaip Victor 
Harbour, Granit island, šoko 

Prof. Mečys Mackevičius, buvęs Lai-
cinosios sukilimo pastatytos Lietuvos 

kas, tarybos vardu parašė laiš- ~, /yriausybės ministerįs, kalba sukilimo 
ką generaliniam prokurorui W. j 3 r i e š balševikus 40 metų sukakties 
Smith dėl tardymų, vadinamų i "ninėjime-
"karo nusikaltėlių" titulu. Jis! * x Vytautas Stuogfe, Cleve-
priminė. kad Sovietų liudijimais' land.. Obio, Ona Biežis, Long \ krutuHenės, Kleinaitienės ir dar 
negalima pasitikėti ir kad bu-; VaBey, N. J., atsiuntė po 5 dol. | v i e n o s k i t o s ^ ^ ^ taiko& J o s 
vusieji nacių vadai dabar Rytų aukų. Dėkojame. j n o r i p a r o dyt i , kaip ir phv 

x Linas Šmulkštys, Chicago, į mose parodose, kiek galima 
111., atvyko į "Draugą" ir nusi- Į daugiau pačių padarytų - pa
pirko naujausių leidinių už 60 
dol. 

Lietuvių namuose, o iš ten vyko 
į Pocienės skulptūros parodą. 

Į Melbourną važiavo 12 vai. 
autobusu. Atvykę buvo sutikti 
Australijos LB Krašto valdybos 
pirm. A. Pociaus bei apylinkių 
valdybos atstovų. Grandies va
dovė Ir. Smieliauskienė, kaip ir 
Sydnėjuje, Adelaidėje, buvo ap
dovanota gėlėmis, o grandieciai 
— tradiciniais meškiukais. Mel-
bourne aplankė istorinius pa
minklus: valstybės rūmus, neži
nomojo kareivio paminklą, pie
tavo meno galerijoje. Aplankė 
Hillsville žvėryną, kuriame ma
tė išskirtinus šio krašto gyvu
lius bei paukščius. Aplankė ba
leto mokyklą, kurioje dėstė lie
tuvaitė, ir stebėjo praktikuojan
čius profesionalus. Autobusu 
nuvyko į Ballaret buvusias auk
so kasyklas, dabartinį muziejų. 

Sekmadieni vėl visi grandie
ciai uniformuoti dalyvavo pa
maldose, pietavo Lietuvių na
muose ir 4 vai. p. p. įvyko Gran
dies koncertas, apie kurį gausi
me informacijas vėliau. 

Visi grandieciai siunčia tė
vams ir draugams nuoširdžius 
sveikinimus. r. k. 

nurodytu adresu. 

PUSLAPIUOSE 
PRAEITIES 

Birželio 30 d. 
1777 m. britai evakavo New 

Jersey valstiją JAV Revoliuci
nio karo metu ir persikėlė į 
Staten Island New Yorke. 

1834 m. JAV Kongresas įkūrė 
indėnų teritoriją. 

1859 m. 5,000 stebėjo pran
cūzų akrobatą Emile Blondin, 
kuris lynu perėjo Niagaros krio 
klius. 

1934 m, Adolf Hitler pradėjo 
valymus Vokietijoje, pašalinda
mas šimtus politinių ir karinių 
vadų. 

1971 m. trys sovietai kosmo
nautai buvo rasti negyvi, kuo
met po 3 savaičių kelionės, jų 
erdvėlaivis nusileido žemėn. 

1976 m. JAV erdvėlaivio pa
darytos nuotraukos parodė, kad 
Marse kadaise būta vandens. 

nių šokių reikšmę bendruome
nės įvairių grupių geresniam 
sugyvenimui. 

— Jurgis Butrimas mirė ge
gužės 11 d. Londone, sulaukęs 
84 m. amžiaus. Jis buvo dar 
prieš I pas. karą baigęs Pane
vėžio gimnaziją ir studijavo 
Rygos politechnikos institute. 
Prie Panevėžio turėjo ūkį, kur 
ūkininkavo iki 1944 m. Paliko 
liūdinčias dvi dukteris. 

Lietuvių Bendruomenes 1960 m. 
Literatūros premiją laimėjusi knyga 

Kazio Bradūno 
UŽEIGOJE PRIE VILNIAUS 

VIEŠKELIO 
jau išleista Ateities leidyklos. 

Poetine forma rinkinyje išsako
mas pavienio žmogaus ir mūsų tau
tos likimas, virstantis viską apiben
drinančiu užeigos įvaizdžiu. 

Knyga jau gaunama DRAUGE, 
kaina — 6 dol., su persiuntimu — 
6 dol. 85 centai. 

Vokietijoje tokiu pat uolumu 
tarnauja komunistams. 

X St. Xavier CoTlege vadovy
bė tiesiog informuoja "Draugą", 
kad šių metų gegužės mėnesį 
gailestingųjų seserų diplomus 
yra gavusios dvi lietuvaitės, bū-
tent Mary Ellen Pociūtė ir Vi-
tiia Rasutytė. Nors jau apie tai 
buvo račyta, bet malonu dar 
kartą pasidžiaugti kartu su 

CHICAGOS 
MIRTINA NKLAIMft 

Mark Hildebranski, 18 m., 
rastas negyvas tėvų garaže, Pa
los Hills priemiesty. Atrodo, 
kad jis, uždaręs garažą, tvarkė 
automobilio radiją, leisdamas 
motorą, kad radijas neišeikvo
tų baterijos. Susidarę automo
bilio dujų garai jį užtroškino. 

ŽINIOS 

siūtų bei numegztų rūbų, kad 
pasidžiaugtume lietuvaičių geru 
skoniu, kūrybingumu, elegantiš
kumu, dažnai nė tiek nemenkes
nių už pastebimą brangių krau
tuvių vitrinose. 

Tokių krautuvių rūbai yra 
X A. Griąaliūras, Vincas že- Į tapę ir mūsų parodų neatskiria- 1000 dol. Ji buvo įskiepyta prieš 

maitis, Antanas Meleška, čika- i ma dalimi. Juos iš amerikiečių | vadinamas "kiaulines slogas" ir 

X Tadas Meckauskas, Lan-
sing. BĮ., buvo atvykęs į "Drau
go" administraciją ir įsigijo nau
jausių leidinių už didesnę sumą. 

75,000 DfflL. UŽ SKIEPUS 
Chicagos šiaurės vakaruose 

gyvenanti Rosaleen Fergus, 77 
m., iš valstybės ado gaus 75,-

universitetais. kad daug lietuvių į giškiai, atvyko į "Draugą" ir' profesionalų projektuotojų pa-; skiepų buvo taip paveikta, kad 
baigė šiais 
mokslus. 

metais aukštuosius i jesigijo naujausių leidinių. 

X Pranas Sušinskas ir Marija 
Murauskienė buvo sutuokti prel. 
J. Kučingio Sv. Kazimiero par. 

X Alf. Alčiauskas, Tampa. 
Fla., lietuviškos knygos mylėto
jas, vėl užsisakė naujų leidinių 
už 60 dol. su prierašu: "Priimki-

rūpins ir juos modeliuos mūsų į vos nenumirė. Jos kojos buvo . 
dvi profesionalės: A. Laitienė ir kaip paralyžuotos. Tris savai-! w o p d " ^ 
Tina Brazyte. Hgą laiką neina-! tes išgulėjo ligoninėje. Nelabai gfumėa su užpuolėju 

bažnyčioje Los Angeles. Calif. Į te geriausius linkėjimus iš sau-
Abu yra artimi parapijos vei- lėtos Floridos. Lai Aukščiau-
kėjai. abu buvo našliai. 

X Kviečiamo gimtais ir pa-
*j«rr»mu* dalyvauti šv. Mišiose 
u i a. a. pik. dr. Kazio Domarko 
sielą, kurios bus atnašaujamos 
lippos f, d 10 vai. ry*.o T Jė
zuitų koplyčioje. <pr). 

šias suteikia. Jums sveikatos ir 
ištvermės lietuviško žodžio ba
ruose". Ačiū už linkėjimus. 

x 
ton. 

Vincas Kežinaitis, Hamil-

tyta, šį kartą pasirodys pirkti
nius rūbus modeliuodama V. 
Bartkienė. Matysime ir L. Ži
linskaitę, ir D. Skruodytę. 

Rengėjos labai džiaugiasi, 
kad šiai jubiliejinei madų pa
rodai savo antspaudą uždės Los 
Angeles gyvenanti ir keletą 
kartų Chicagoje madų parodo-

Ont., Kanada, užsisakė s e dalyvavusi, profesionalė rū-

tegalėjo judinti rankų ir vos 
neapako. Tai buvo 1976 m. Da
bar ji atgavo 8Q% pavo jėgų. 
Tada buvo skiepijama nuo slo
gų, JAV vyriausybei imant at
sakomybę už pasekmes. 

LABO POIlONINKfcS 
140 moterų policininkių gaus 

po 3,500 dol. kiekvieną už tai. 

tarnybose. I š viso joms už 
praeitą laiką bus išmokėta apie 
450,000 dol. 

PRIEMIESČIŲ MOKYKLOS 

Apie 14 mokyklų, pradžios 
ir pradinių aukštesnių bei vie
na pilna aukštesnioji mokykla, 
nuo šios vasaros bus uždarytos 
Chicagos priemiesčiuose Cook 
apskrity. Sumažėjo mokinių ir 
sunku su lėšomis. 

NUDCRfc ŠERIFO 
PAVADUOTOJĄ 

Šerifo pavaduotojas M. Ko-
bylarz, 29 m., rastas mirtinai 
subadytas savo namuose, Har-

Atrodo, kad jis 
Dingę 

pinigai. Telefono laidai nutrauk
ti. 

Aleksandro Pakalniškio knygos: 
1. "MES GRĮŽTAME". Jauno žmogaus dienoraštis. Kaina $5. 
2. "METAI PRAEITYJ". Prisiminimai. Kaina $5.00 
3. "ŽEMAIČIAI". Etnografija. kaina $4.00 
i. "STUDENTO DIENORAŠTIS". 1936-1940 Kaune. Kaina $6. 
5. "GYVENIMO PAKELfiS" Prisiminimai. Kaina $5.00 
6. "PLUNGĖ". Miestas, žmonės ir įvykiai. Kaina $5.00 

Visos šios knygos gaunamos "DRAUGE", tftf W. 6Srd 
Street, Chicago, IU. 60629. 

Vieną užsisakant, reikia pridėti 95 c t pašto ir įpakavimo 
išlaidom. Be to, Ulinois gyventojai dar prideda 6% vatetijoe 
mokesčio. 

^ " 

naujų leidinių ir pridėjo auką. j bų kūrėja — St. Koronkevičie-! kad joms buvo mokama mažes-

TRUMPTNS TAVERNŲ 
VALANDAS 

Chicagoje nebebus duodami 
leidimai laikyti tavernas atda
ras Iki 4 v. ryto. Tai sudaro 
nemažai nemalonumų tavernos 
kaimynams. Dabar būsią duo
dami leidimai tavernas laikyti 

J a u i s € j o 
IŠVEŽTŲJŲ LIETUVIŲ SĄRAŠAS 

STALINO TERORAS 1940-1941 
Sudarė LEONARDAS KERUL1S 

{vadą lietuvių, anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis parai* 
DR. VYTAUTAS VARDYS, Oklahomos universiteto politinių mokslų 
profesorius. 

Išleido Pasaulio lietuvių archyvas. Finansavo Lietuvių Bendruo
menės JAV Krašto valdyba — Visuomeninių reikalų taryba. 

Sąrašas apima 19,285 vardus iš bendro 34,000 išvežtųjų per pir
muosius 1941 birželio 14-21 trėmimus. Tokio sąrašo iki liol neturėjom. 

Autorius žinias rinko iŠ visų prieinamų šaltinių ir liudininkų 
daugiau negu 30 metų. Kiek yra žinoma, sąraše nurodytas ir tolimes
nis išvežtųjų ir jų šeimų likimas. 

Knyga yra didelio formato, 10" x 8", kietais viridiaia, 
520 puslapių. Kaina su persiuntimu $2195. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Ą5k5 We*t $$rd 8treet, 

Chicago, IUinoia 60629 
niinoU fyv. te prideda $1.20 valstijos raokaaelo. 

I 

Ačiū. Į re, atveždama bent dešimt va-1 nė alga nesru vyrams tokiose pat Į atdaras iki 2 vai. ryto. 

4 
• 


