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NEBOKIME SAVO 
TAUTOS BUDELIAIS 

(Tęsinys) ISį kartą, kad paklupdytų tautą, 
Turint lietuviškos kalbos lobį,! priešui prireikė represuoti jau 

subtilę baltiškąją dvasinę kul
tūrą audimu raštuose, Rūpinto
jėliuose, lyrinėse liaudies dainose.. 
Bet nesam skaitlinga tauta. Gyve
nam kryžkelėje tarp ekspansy
vių germanų, ir slavu. Istorinis pa 
tyrimas mus moko: būti silpnais 

milijoną aktyviausiu piliečių 
Tuo milijonu pats milžinas pra
dėjo springti —jame prasidėjo 
disidentinis judėjimas. Miško bro 
lių kraujo palaistyta žemė ėmė 
duoti vaisiu. 

Kova tęsiasi. Ji įnirtinga, žūt-
mes negalime sau leisti. Tai lygu j butinė. Neveltui plėšosi tarybi 
savižudybei! įniai nomenklatūriniai darbuoto 

Savo laiku iškilo grėsmė kry- jai. Keturiasdešimties metų pro 
žiuočių, sunaikinusių prūsus ir.paganda, tarybiniu auklėjimu — 
jotvingius. Du šimtmečius (12361 smegenų plovimu (irgi mūsų pa 

—1410) riteriai plėšė, degino' čių rankomis!) jie mus moraliai 
mūsų sodybas, varėsi vergijon m ū . iš lėto ardė ir pūdė. Šiandien ne
su seseris ir brolius, vertė juos i bereikia mūsų vežti Sibiran, sau 
statyti savo pavergėjams mūro pi- i dyti Rainių ar Červenės miške 
lis, iš kurių tie toliau engė šalį. i liuose — mes patys savomis ran-
Žūtbūtinė grėsmė pažadino mu- komis nužudome milijoną savi 
myse glūdinčias jėgas, susivieni-.vaikų, negalinčių nė verksmu gin 
jom, sukūrėm galingą valstybę ir tis. Mes patys, priešo mokomi i 
nugalėjom ordiną. I verčiami, tampame savo tauto 

Bet kai tik mūsų bajorai susi-1 budeliais! 
gundė lengvu lėbautoju gyveni-j Mums sunku atsispirti. Besai 
mu, prasidėjo tarpusavio kivirčai \ k*a i geriame, todėl, kad mum 
—išsigimėm, nusilpom ir tuoj j atėmė galimybę patiems akty 

kaimynai tuo pasinaudojo: peri 
tris kartus po dalelę išdraskė mū 

GR0MIK0 PARSIVEŽĖ 
LENKŲ GARANTIJAS 
Komunikate pabrėžiama "Brežnevo doktrina" 

Varšuva. — Sovietų užsienio Į Lenkijai reikalingos užsienio va-
reikalų ministras Gromyko, vai- | liutos. Eksportų sumažinimas pa-
dančiojo politinio biuro narys, j kenkė ir "komekonui", komunis-
dvi dienas praleido Lenkijoje. Ap- i tinių valstybių ekonominės san-
žvalgininkai spėlioja, kad lenkų i draugos planams. Praėjusią są
vadams pavyko įtikinti Gromyką, i vaite tos sandraugos sekretorius 
jog Lenkijos komunistai, nežiū- j Nikolai Fadejev pasakė spaudai, 
rint įvairių pakeitimų, reformų ir Į kad komekono vadovybė neturi 
"atsinaujinimų", toliau liks tvirti j bendrų planų padėti Lenkijai nu-
Maskvos sąjungininkai toliau vai- j galėti ekonominę krizę. Tai palie-
dys Lenkiją. Paskelbtame bendra i karna atskiroms šalims. Jis pripa-
me komunikate pabrėžiama, kad į žino, kad krizė Lenkijoje palietė ir 

Lenkijos seimas balsuoja už premjero Jeruzelskio pasiūlytus vyriausybės pakeitimus. Aštuoni ministrai buvo paša
linti, paskirti penki nauji ir keturiems pakeistos pareigos. Pašalinti: energijos, sunkiosios ir lengvosios pramonės, 
mašinų, chemikalų, maisto supirkimo ir švietimo ministrai. 

tam tikrų Vakarų sluoksnių viltys, j visą sandraugą, nes teko keisti 
produkcijos planus, kai sustojo 
Lenkijos anglies tiekimas. Pernai 
Lenkija eksportavo 19 mil. tonų 
anglies, o šiemet per pusę metų 
eksportavo tik 8.5 mii. tonų. 

Bendro komunikato pabaigoje 
pakartojama "Brežnevo doktrina". 
Sakoma, kad komunizmo ir "so-

į kad Lenkija pasitrauks iš socialis-
į tinių šalių sandraugos, nepasi-
i tvirtins. Lenkija tvirtai atmeta 
j tokias svajones ir toliau liks tvir
ta grandimi socialistinėje bend
ruomenėje. 

Komunikatas skelbia, kad pa
saulinių įtempimų kurstytojai to-

sų valstybę. 
Caro vergija. Sukilimai. Kartu

vės. Sibiras. Spaudos draudimas. 
Daraktoriai. Blaivybės draugijos. 
Knygnešiai. 

Per pusantro šimto metų ūki
ninkų ir bernų tauta apsivalė, pa-

viai kurti savo buitį, kad dūstarr 
! po saugumo ir partijos direktyvi 
letena, kad mus pykina šleikštu' 
propagandos melas. Pasigėrėda 
mi mes pasyviai priešinamės 
žlugdom absurdiškas valdžios pa 
stangas. 

Ištvirkaujame todėl, kad tik te 
į mums nedraudžia. Šiais visuoti- gyventojų skaičius pakilo nuo 
nio susvetimėjimo laikais mes iš 

Viskam 
mes atbukę, abejingi. 

Bet juk tai silpnųjų aimanos. 
Į O mums nevalia būti silpnais. 
| Būti silpnais mums lygu savižu 

Bet kai tik bernas ėmė ponėti, Į (jvbei 
miesčionėti, —ir vėl okupacija. I ' ( B u s daugiau) 

sitempe, sukaupė savy iegų ir an t , ... , , , . 
» ,. . , i J -j snlgę bet kokio artumo. 
I pasaulinio karo pelenų dvide- ° 
šimt dviem metams (1918 — 
1940) sukūrė gana modernišką 
valstybę. 

Sovietų gyventojų 
surašymo statistika 

i TRUMPAI 
1$ VISUR 

j liau skleidžia sovietų karinės i cialistinių laimėjimų" apsaugoji-
į grėsmės Lenkijai prasimanymus. 
| Tie socializmo priešai siekia 
| tais išgalvotais niekalais prideng-
| ti savo pačių interesus ir planus. 

— Popiežiaus Jono Pauliaus! V a k a r *J komentatoriai mano, 
II-jo sveikata stiprėja. Jis perdavė! k a d G r o m v k < > atvežė Maskvos su-
Šv. Petro aikštėje susirinkusiai i t i k i m a - k a d l i e P ° s 1 4 d- i ^ t ų 

mas Lenkijoje yra teisėtas rūpes
tis visų Varšuvos sutarties daly
vių. Tas apsaugojimas neatski
riamai surištas su Lenkijos nepri
klausomybės, suverenumo, saugu
mo, sienų neliečiamumo klausi-

; mais, rašoma bendrame komuni-

Sov. S-goj irgi daromi regulia-jKai 1970 m. statistikoj paduota, į 
rūs gyventojų surašymai. Laiko-'kad 997.000 lietuvių mokėję ru- į 
tarpy tarp dviejų paskutinių su-'siškai ir 956.000 lietuvių arba į 
rašymų, nuo 1970 m. iki 1979 m. 35.9 proc. rusų kalbą laikę savoj 
sausio 17, per 9 metus Sov. S-gos i "antrąja kalba", 

8,000 miniai sveikinimus ir net j ' ^ ^ komunistų partijos kongre- j kate". Sie klausimai ne tik palie-
sugiedojo palaiminimą. Jo balsas sas, kaip planuota. Komunikate čia Lenkiją, bet yra gyvybingai 

nieko nesakoma apie "pilną pa-,svarbūs visai socialistinei san-

241.720.000 iki 262.400.000, t. y. 
priaugo 20.7 mil. arba 8.6 proc. 

skaičius) 1979 m-

daug stipresnis, aiškesnis-
— Viduržemio jūroj tęsiami So- z i u r ų sutapimą". Tas rodo, kad'draugai' 

, pastarasis | vietų Sąjungos - Sirijos karo lai-1 Pažėrų skirtumai liko Gromyko 
padidėjęs iki I vų desantiniai pratimai. Izraelio ' a t v e z e Kremliaus nurodymus apie 

VLIKO PRANEŠIMAS 
venę 2.062.000 (1970: 1.558.000) 

j arba 61 proc. (1970:50.2 proc.) ir 
! kaimuose 1.336.00 (1970: 1.561. 
•00) arba 39 proc. (1970:49.8 

Birželio 26 d. VLIKo pirm. dr. rkiojimas tebesitęsia okupuotoj Lie- įP r o c- ) ; Kaip matome, kaimo gy-
K Bobelis turėjo posėdį su ALTo j tuvoj. Į ventojai labai sumažėjo, 
pirm. dr. K. Šidlausku ir valdybos i VLIKas birželio 26 d. pasiun-' Pagal tautybę lietuvių_ visoj 
nariais. Posėdis užtruko ilgesnį ] tė U. S. Commission on Securi-. Sov. S-goj 1979 m. buvę 2.851.000 

1.485.000 arba 52;i proc. Žinoma, i premjeras Beginąs pasakė, kad tie 
kad rusų kalbos mokėjimas bru- ] manevrai Izraeliui nerūpi. Spėja-

Tad Sov. S-ga pralenkė JAV, kur karnas visais būdais: kas tik lan-j ma, kad manevrų uždavinys — 
1979 m. buvo 220 mil. gyventojų, j ko mokyklą, turi daugiau mažiau : pabauginti Izraelį, kad jis ne-

Pagal sovietinę statistiką Lietu j pramokti rusiškai. Tačiau mums .pultų Sirijos, 
voje apskritais skaičiais 1979 m.!pavojinga yra tendencija n r* ,ka i - Londone ir Liverpulyje rvy-
buvo 3.398.000 gyventojų (1970:bą laikyti kaip "antrąją prigimtą | KO piktos rasines demonstracijos, 
m. buvę 3.128.000). Miestuose gy-;kalbą". Kai laisvai rusiškai mo

kančių nuošimtis perviršys e>0, 
tai galės sakyti, kad dauguma ge
rai moka rusiškai, todėl lietuvių 
ar kuri kita savo tautybės kalba, 
nebereikalinga viešajame gyveni- Į plėšimai. 

— Naujasis Italijos ministrų 
j kabinetas pakvietė 57 asmenis vi-

Dar įdomu, kad Karaliaučiaus: c e m į n j s t r a j s Iš naujųjų aukštų 
krašte 1979 m. rasta 80,7.000 gy-. valdininkų 31 yra krikščionis de-

kuriose sužeista apie 200 polici 
ninku- Anglijoje populiari "pli
kių" grupė puolė Indijos, Pakista
no išeivių kvartalus. Liverpulyje 
kilo juodųjų riaušės, parduotuvių 

lenkų planuojamas reformas ir i 
išaiškino lenkų vadams, kurios j 
jų planuojamos reformos bus pri- į 
imtos, kurios — ne. 

Praėjusį šeštadienį, kalbėda-
mas su lenkų užsienio reikalų mi- į 
nistru Czyreku, Gromyko dau-' 
giausia pabrėžė Lenkijos —Sovie-; 
tų Sąjungos bendradarbiavimą ! c , a v u s ' s kariuomenės dalinių at
kovoję už įtempimų marinimą I s i u s t u s b a l s u s ' P^lenKe darbo par-

Izraelio Likudas 
sudarė koalicija 

Tel Avivas. —Izraelyje buvo 
baigti skaičiuoti parlamento rin
kimų balsai ir padėtis šiek tiek 
pasikeitė. Premjero Begino vado
vaujama Likudo partija, suskai-

mazmimą, 120 

laiką ir palietė įvairius lietuvišką j ty and Cooperation in Europe in-; (1970:2.665.000). Beje sovietinė,ventojų (miestuose —77 proc.^r :
 mokratas, 15 socialistų, 5 social-

veiklą liečiančius klausimus. į formaciją Vytauto Skuodžio rei- " " " ' "* ~ 
Buvo nutarta imtis suderintos: kalu prašydamas dėti pastangas, 

veiklos sąryšyje su Sov. S-gos kurs į kad Skuodžio bylą JAV delegaci-
tomais ir JAV specialios investi- Į ja iškeltų tebevykstančioj Madri 

statistika įvairuoja: kitur randa-'kaimuose — 23 proc.), o 1970 m, 
me, kad Lietuvoje 1979 m. gy'jų ten buvo tik 732.000. Matome, 
ventojų buvę 3.392.000, o 1970 kad kolonizacija vyksta toliau, bet 
m. visoj Sov. S-goj lietuvių buvę kaimai yra pustušti ir kadaise ten 

garinės komisijos vykdomais apkal į do konferencijoj. Tuo pačiu rei- j tik 2.608.223. Nežinia, kuriuos j labai kultyvuota žemė dabar dir-
tinimais lietuviams ir kitoms tau-; kalu, ypač gavus žinią, kad Skuo j skaičius laikyti teisingesniais. Pa-,vonuoja. Lietuviais 1979 m. ten 
tybėms dėl kai kurių įvvkių pra-1 dis pradėjęs bado streiką, buvo pa-Jčioje Lietuvoje 1979 m. gyvenę:užsirašė tik 19.000 (1970: 23.000). 

ėjusio karo metu. VLIKas'ir ALTasi siųstos telegramos septyniems '2.712.000 lietuvių (1970:2.507. j Skaičiai virš 500 pakeliami iki 
griežtai atmeta visus lietuviams I senatoriams ir kongresmanams.000), tad per 9 metus padidėjo: 1000 ir mažiau kaip 500 visai at
daromus kaltinimus ir kiekviena j prašant juos paveikti JAV vyriau-j205.000. Prieauglio nuošimtis, metami. Elta 
institucija savo keliu imsis ati- į sybę, kad ji darytų intervenciją >*ar labai mažas, metams tik 0.88 

(1970:1.4). Latvių —0.02 ir es-; 

demokratai, 3 respublikonai ir 3 
liberalai. 

— Liepos 3 d. prie Baltųjų Rū
mų policija suėmė 80 demon
strantų, protestavusių prieš biu
džeto lėšų apkarpymus ir prieš 
Amerikos pagalbą Salvadoro vy
riausybei- Daugelis nubausti pi
niginėmis baudomis ir paleisti. 

už taikingą sambūvį, už nusi-i nJ 0 S b a i S " s 10,000 Izraelio 
ginklavimą. Maskvai svarbiau- i v f u P a r l a m e n t e L i u d a s laimėjo 
sia, kad Lenkija toliau liktų Var-į4 8 .™"4 5 ; <!arbiecla» 47,1Nacionah-
šuvos sutarties dalyvė, strategi- i n e Tf ®ne

A f r t I > a 77 6 ' A g V d a t h 

nių sovietų pozicijų Europoje ; Js.raeI ~ \komunf*A 7 " 4> T^ 
saugotoja. j į * ~ 3 ' I a m i " į T e l e m ~ 2 ' 

T . . . . . . . . Shinui — 2, ir civilinių teisių ju-
Lenkų politinis biuras, pose- \ dėjimas — 1 

džiuose su Gromyko įtikino jį, j p r e m j e r a s ' Beginąs, pasirodęs 
kad demokratinių rinkimų ir ki- j A B C te;CVI-zi jos p r o g r a m o ; : e « I s . tų reformų įgyvendinimas lenkų 
komunistų partiją tik sustiprins, 
pakels narių moralę. 

Premjeras Jeruzelskis papasa
kojo Gromykai apie pakeitimus 
vyriausybėje. Lenkijoje buvo apie 
40 ministerijų. Dabar devynios 
sujungtos į penkias. Aštuoni nu

tinkamų žygių ginti lietuvių inte
resus JAV-ėse ir kituose kraštuo
se. 

Skuodžiui gelbėti 
VLIKas pritarė Amerikos Lie

tuvių Tarybos pastangoms prisidė-
VLIKas ir ALTas seka tebevyks j ti prie Lietuvos diplomatinės at-

tančią Madrido kosferenciją ir 
nutarė padaryti atitinkamus pa
reiškimus JAV-ių ir kitų Vakarų 

tų —0.27, tad dar mažiau. Kito
se "broliškose respublikose". 
1979 m. lietuvių buvę 139.000, 
(1970:158.000). Tad galima ma-i 

valstybių delegacijoms, prime
nant, kad žmogaus teisių perse-

Austrijos protestas 
Čekoslovakijai 

Viena. — Austrija įteikė Čeko- j 
Slovakijai protestą dėl šnipinėji- j 
mo. Austrijos saugumo įstaiga nu- j 
statė, kad 1977 metais į Austriją j 
atbėgęs politinis pabėgėlis, isto-1 
rikas Josef Hodic galėjo būti Če-į 
koslovakijos šnipas, žvalgybos) 

stovybės Washingtone namų res 
toravimo. Tam tikslui bus sudary- Į nyti, kad tarp 1970 —79 m. su 
tas bendras įvairių lietuviškų or-! grįžo į Lietuvą 19.000 žmonių. 
ganizacijų atstovų komitetas. Pagal tautybę 1979 m. Lietu 

Bani Sadras kviečia 
nepasiduoti valdžiai 

— Istambule, Turkijoje apie!n is trai pašalinti, jų tarpe švieti-
100 iraniečių surengė demonstra-, mo. Kabinete, šalia generolo Je-
cijas prieš Ameriką, tačiau turkų, ruzelskio premjero, yra dar du ar-
policija visus suėmė. | mijos generolai: vidaus reikalų — 

— Lenkijoje tarp naujų minis-įgen. Milewski ir anglių kasyklų 

Elta 

— Liepos 6 d. prezidento Rea-
gano žmona Nancy šventė 58 gim 
tadienį, tačiau vaišės įvyko lie
pos 4 d. 

— Liepos 4 d- JAV Nepriklauso
mybės šventės proga Brežnevas 
atsiuntė prezidentui Reaganui 
sveikinimo telegramą, palinkėda
mas taikos. 

Libane netoli Beiruto, prie 
agentas. Praėjusį mėnesį jis su palestiniečių pabėgėlių stovyklos 
žmona išvažiavo atostogų ir nebe' susprogo palestiniečių komunis-
grįžo. Nustatyta, kad Hodic ne-1 tų grupės amunicijos ir ginklų 
buvo numatytoje atostogavimo vie! sandėlys- Sprogime žuvo 8 žmo-
toje. Prieš išvažiuodamas, jis iš- nes. 
siėmė iš banko savo sutaupąs. 
Jam dingus, Čekoslovakijos radi
jas pasigyrė, kad į Čekoslovakiją 
sugrįžo "patikimas slaptosios tar
nybos narys**. 

—Kinijos žinių agentūra vėl 
paskelbė įspėjimą, kad JAV ne
ginkluotų Taivano, nes nuo to 
priklausys Kinijos santykiai su 
Amerika. 

vos gyventojai buvo 
šimtį taip pasiskirstę: lietuviai 
80 proc. (1970:80.1 proc.) ,rusai 

— 8.9 proc. (1970:8.6 proc.), 
lenkai—7-3 proc. (1970:7.7. proc-
gudai — 1.7 proc. (1970:1.5 
proc.), ukrainiečiai — 0.9 proc 
1970K).8proc.), žydai —0.4 proc. 
(1970:0.8 proc), kiti —0.8 proc. 
(1970:0.5 proc) 

Kaip matome, lietuviai savo 
krašte sudaro gana didelį nuo
šimtį — 80 proc. (latviai —53.7, 
estai — 64.7 proc., o armėnai net 
89.7 proc.. Rusų, gudų, ukrai
niečių bei kitu (iš "broliškų res
publikų"?) nuošimtis nežymiai 
tepadidėjo, tuo tarpu lenkų ir žy
dų sumažėjo: lenkai gal "sulie-
tuvėjo", o žydai išemigravo. 

Beirutas. —Londone leidžia
mas žurnalas "8 Days" paskel-

' bė. kad buvęs Irano prezidentas 
slapstosi , , ; Banį Sadras slapstosi Kurdista-pagal nuo-. . *~ ^ 

I ne. Jo pabėgimą iš Teherano or-
' ganizavo "Mujahedeen Khal-" 
vadas Massoud Rajavi ir Kurdų 
demokratų partijos vadas Abdol-
rahaman Gassemlou. Bani Sadras 
paskelbęs atsišaukimą į Irano 
žmones, ypač į jaunimą ir mote
ris, kurie raginami nepasiduoti 
fanatikų diktatūrai, kuri nelega
liais metodais bando pagriebti 
valdžią. Atsišaukime sakoma, 
kad tie kurio sugebėjo priešintis 
šacho Pahlevį režimui, gali pa
sipriešinti ir fanatiškiems mu
loms. Bani Sadras sutikęs žurna
lo bendradarbi nftoli Irako sienos, 
kurdų provincijoje. Jis nuolat 
saugomas ginkluotų mujahedee-
nų sargybinių. Buvęs prezidentas 
pasakęs, kad ajitola Khomeinis 

trų daugiausia kalbų sukėlė Jer-
zy Navvrocki, kuris perėmė švieti 
mo. mokslo ir technologijos mi
nistro pareigas iš Januszo Gors-
kio. Naujasis ministras buvo Gli 

ministras gen. Piotrowski. Paskir
ti nauji ministrai žemės ūkio. 
maisto, kasyklų ir energijos reika
lams. 

Ypač daug rūpesčių lenkų vy-
vvice. Silezijoj, technikos mokyk-1 riausybei kelia nusmukusi pro-
los direktorius. įdukcija anglių kasyklose. Anglys, 

— Praėjusį savaitgalį pagyvė- eksportuojamos į užsienį, duoda 
fa Trako — Irano karo veiksmai. 

deenus pradžios sušaudyta jau 
120 žmonių. 

Teherane suimti 13 komunis
tinės kovotojų unijos narių. Revo- pasaulio 
liucijos gvardijos kariai puolė mu-
jahedeenų būstinę Teherane, įvy-

Irakas skelb'a .kad per 24 vai- už
mušta 343 Irano kareiviai ir pa
imti du tankai. 

— Egipto užsienio reikalų mi
nistras Boutros Ghali aplankys 
septynias Pietų Amerikos šalis. 
Jis kvies jų vyriausybes atsiųsti ka-
reiviu į Sinajaus taikos priežiūros I k o susišaudymas trys liaudies ko-
, ,. . i votojai nušauti, du suimti, dalinius. T , _ _ . Irano parlamentas patvirtino 

naują užs, reik. min. Mir Hessein 
Musavi, buvusį šacho laikais 
tekstilės medžiagų pardavėją. Jis 
pareiškė, kad Iranui nepakeliui su 
Europa ar su Amerika, jam teks 
daugiau žiūrėti į ryšius su Azijos 
Afrikos šalimis, kurios geriau su-

sues and Ansvvers" pasakė, kad 
jis jau susitarė su Nacionaline re
ligine partija, su Agudath ir su T a 
mi grupe sudaryti koaliciją. Tas 
jam duotų 13 atstovų ir koalicija 
parlamente turėtų daugumą. 

Tami yra žydai, imigravę iš 
Šiaurės Afrikos arabų kraštų. Jų 
iškilimas Izraelyje laikomas nauju 
posūkiu nuo Europos žydų poli
tinio dominavimo. Komentato
riai kalba, kad Izraelyje vis svar
besnę poziciją užima religinės 
grupės. Nors Izraelis renka par
lamentą kas 4 metai, vyriausybę 
sudaro partija, su kuria susideda 
religinės grupės. Anksčiau Tami , 
oriento žydų grupė, priklausė Na
cionalinei religinei partijai, ta
čiau nuo jos atskilo. Skirtumas Iz
raelyje tarp "aškenazių' '(iš Eu
ropos kilusių žydų) ir "šefardi-
kų" vis didėja. Vis daugiau galios 
įsigyja Afrikos, Azijos žydai imi
grantai. Izraelis tampa "trečiojo 

tauta, kurioje mažėja 

šaudymai Irane 
Teheranas. —Irano radijas pa

skelbė, kad keturi islamo revoliu
cijos priešai sušaudyti Isfahane, 
trys sušaudyti Masade, dar devy
ni — Kermane. Nuo valdžios ak-

Sovietų statistikai yra būdingas i nebežinąs, kas Irane vyksta, jo | c ; j 0 j ; p riPš marksistines liaudies Į pras "grandinėmis sukaustytos 
'antrosios kalbos" mokėjimas. | sprendimai atitrūkę nuo realybės, kovotojų organizaciją — Mujahe-; tautos kultūrą ir revoliuciją". 

Europos kultūros ir tradicijų įta
ka. 

KALENDORIUS 

Liepos 7 d.: Adonas, Edilburga, 
Sungailis, Skinutė. 

Liepos 8 d.: Eugenijus, Priscilė, 
Tauragis,, Danga. 

Saulė teka 5:21, leidžiasi 8:28. 

ORAS 
Saulėta, karšta, tvanku, tem

peratūra dieną 85 1., naktį 70 1. 
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JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

APSAUGA NUO SAULĖS 
SMŪGIO 

Saulė — vaistas — už tai ji 
dozuotina. Todėl išmokime 
save ir artimą saugoti nuo sau
lės smūgio. 

Karščio laikotarpio 
reikalavimas. 

Daugelis dirbame lauke 
saulės atokaitoje. Kiti duoną 
pelnosi būdami šiltose — drėg
nose patalpose. Treti planuoja 
vasaroti saulės voniose. 
Visiems tokiems — nežiūrint 
kiek jie jauni ar seni, kiek 
sveiki ar ligoti — gresia sveika
tai pavojingas persikaiti
nimas, kuris pasibaigia 
sunkiu, kartais mirtinu saulės 
— kitaip sakant, karščio smū
giu. Apsauga nuo tokio smū
gio dabartiniuose karščiuose 
kiekvienam yra būtina. 
Išmokime saugotis tokios 
nelaimės. 

Jaunas miršta kaip 
ir senas 

Žmogaus kūnas nuolat 
gamina šilumą. Jis gali sušilti 
ir šiltoje aplinkoje būdamas. 
Normalios kūne šilumos 
palaikymas yra žmogui 
naudingas. Perkaitusį žmogų 
gali ištikti saulės smūgis, 
sukeliąs neatitaisomą žalą 
kūnui. Kartais žmogus miršta 
nepajėgdamas kontroliuoti 
kūno karščio. Nuo karščio 
miršta, nežiūrint kaip jauni bei 
sveiki jie būtų. Kaip kulka 
žudo kiekvieną žmogų — lygiai 
tą daro ir per didelis karštis. 

Devynios 
saulės (karščio) 

smūgio priežastys 
Devynios aplinkybės gali 

sukelti saulės smūgį, kuris 
tinkamai negydomas gali 
baigtis žmogaus mirtimi. Kiek
vienas privalome žinoti, kokių 
priemonių imtis karščiuose 
apsisaugojimui nuo saulės 
smūgio. Nepamirškime, kad 
kiekvienas galime susirgti ir 
net saulės smūgio susilaukti 
nuo per didelio karščio. 

štai tos devynios priežas
tys, artinančios žmogui šilu
mos žalą — susirgimą ar net 
šilumos — saulės smūgį. 

mos Šaltinių. Cia gerai pasi
tarnauja lengvas, šviesios 
spalvos ir palaidas drabužis. 

Elena Liškevičienė, Antanas Kazaitis ir Elzė Kavolienė klau
sosi sveikatos patarimų Sodybos pažmonyje. 

Nuotrauka M. Nagio. 

4. Mankštinimasis 
bas. 

— dar-

tai visi uliavotojai — baliavo-
tojai būkite atsargūs kitą 
dieną saulės atokaitoje būda
mi. 

1. Per didelis karštis 
ir drėgmė 

Tada žmogus negali atšalti, 
nes negali prakaituoti. Jei esi 
tokiose aplinkybėse ir dar dir
bi — mankštiniesi — dar 
labiau šildai kūną. Tada yra 
didesnė galimybė perkaisti ir 
nuo tokios Šilumos susirgti, 
saulės arba šilumos smūgį 
gauti. 

2. Klimato pakeitimas 
Žmogui staiga patekus į 

karštį ir drėgmę, jo kūnas netu
ri laiko prisitaikyti prie tokių 
sąlygų. Prisitaikymas, papras
tai, trunka dvi savaites, ar net 
ir ilgiau. Aišku, kiekvienas 
privalo būti labai atsargus 
vasaros pradžioje. Nebėkite 
tuojau kaitintis Baulėje, pirmą 
dieną jai užkaitinus. Nesi-
deginkite viso kūno saulėje 
savo kiemuose ar vos išvykę 
atostogauti. Ypač atsargūs 
būkite atsidūrę daug šiltesnėje 
vietoje, negu normaliai 
gyvenate. Tą perspėjimą 
privalo atsiminti čikagiečiai, 
nuvykę Floridon ar Kalifor-
nijon. 

3. Nepakankama apsauga 
Reikia vilkėti rūbus, 

saugančius kūną nuo karštų 
saulės spindulių, bei kitų šilu 

Sunkus darbas, energinga 
makšta gali pakelti žmogaus 
kūno karštį net esant, palygin
ti, vėsiam orui. 

5. Praeityje turėtas 
saulės smūgis 

Praeityje turėję negerumų su 
šiluma, tapę per jautrūs šilu
mai — būkite dar labiau atsar
gūs, nes greičiau galite ir vėl 
nuo karščio susirgti. 

6. Kūne skysčių 
sumažėjimas 

Karštyje būnant gausiai ir 
prakaituojant ar stipriai 
mankštinantis, nustojame 
daug skysčių, nors ir daug jų 
geriama, ypač vandens. Todėl 
gerk daug naudingų skysčių 
(tik ne svaigalų ar pepsų), prieš 
mankštą — darbą, gerk jų 
daug per darbą — mankštą 
ir po jų. Skysčiai nemažina 
žmogaus pajėgumo darbe ar 
sporte. Priešingai, prieš darbą 
geriami naudingi skysčiai 
pagerina žmogaus darbin
gumą. Skysčiai saugoja žmo
gų nuo šilumos smūgio. Dar 
vienas atsimintinas dalykas — 
tai nenaudojimas druskos 
tablečių, labai pamėgtas varto
ti daugelio prakaituojančių. 
Net karščiausiu metu jų 
.nevartokite, nes jos gali būti 
kenksmingos. Jų nevartokite, 
nes kūnui reikia žymiai 
daugiau skysčių, negu drus
kos. 

7. Vaistai 
Kai kurie vaistai sumažina 

normalų prakaitavimą. 
Visada pasitark su savo 
gydytoju, kada ir kaip vartoti 
vaistus — ir visada pildyk jo 
nurodymus. 

8. Ligos 
Per didelis karštis greičiau 

pakenkia — sirgdina asmenis, 
kurie negaluoja kokia nors 
liga, uždegimu, širdies netvar
ka, pakeltu kraujospūdžiu, 
arterioskleroze, nutukimu bei 
senatve. Nuovargis ir neiš-
simiegojimas didina galimybę 
patirti šilimos sukeltų negeru
mų; pvz.: mėšlungio kojose.Už 

9. Odos negerumai 
Kuo nors nudeginus odą, ar 

ją saulėje stipriai ir plačiai 
perkaitinus, o taip pat sergant 
cystic fibrosis liga, kūnas 
sunkiau prakaituoja ir tuo 
pačiu mažiau šilumos iš kūno 
pašalina. Aišku, tada atsi
randa didesnis perkaitimo 
pavojus. 

Visų šių devynių aplinkybių 
vengdami, būsime saugesni 
nuo saulės smūgio. 

Išvengimas saulės 
(šilumos) smūgio 

Penkeriopai saugokimės 
saulės smūgio. 

1. Venkime visų minėtų 
aplinkybių, nes jos artina 
saulės smūgį. Išmokime visa, 
kas anksčiau minėta, tada sau 
ir artimui naudingesni būsi
me. 

2. N esim ankstinkime per 
daug ir nesikaitinkime per il
gai saulėje, kai kaitra ir drėg
mė (ar abi kartu) yra gausios, 
ir kai dar nesame įpratę prie 
tokių aplinkybių 

3, 

kartais net mirtina negerovė. 
Jos lengviau išvengti, negu jos 
ištiktam pasigydyti. Todėl 
atsisakykime netikusių įpročių 
— nepersikaitinkime! Praleis-
kime laiką gryname ore išmin
tingai elgdamiesi: pavėsyje 
būdami, savo odos nesen
dindami, saulės smūgio 
išvengdami. 

Šio mediciniško patarimo 
paklausys tik išmintingieji 
asmenys — tik pajėgią 
atsispirti nesveikai besiel
giantiems — saulėje persi-
kaitinantiems. Nepadės jokie 
gąsdinimai odos vėžiu, saulės 
smūgiu, kojų mėšlungiu, šilu
mos nepakėlimu žmogui tol, 
kol jis savais nusiteikimais — 
sava asmenybe netaps tikru 
asmeniu. Pirmiausiai visi 
suaugusieji tvarkykimės. Tik 
tada jaunesnieji pajėgs 

tvarkingai gyventi. Visas 
žmonijos gerėjimas — sveikėji-
mas eina per suaugusiųjų 
duodamą sveiką pavyzdį savo 
ainiams Cia mums izraelitai 
yra geras pavyzdys. Jie futbolo 
nespardo, jie savo negimu
siųjų nežudo, savų pensininkų 
neapleidžia, smuklėse savos 
sveikatos nealina. Jie vienas 
kitam akis iš kaktos nelupa... 
Už tai jie sėdi prie knygos iki 
aušros. Todėl jie net visų 
persekiojami pajėgė išsilaikyti 
ir net savo valstybę atstatyti. 

Mums irgi nėra kito kelio — 
tik per augimą aukštyn sava 
išmintimi ir žmoniškumu 
pajėgsime išsilaikyti kultū
ringa tauta. Už tai nuo šian
dien stokime vieningai, visi 
kaip vienas, prie knygos — 
mokslo, prie pavyzdingai 
galvojančio, jaučiančio ir dir
bančio. Ne tik gydytojai turi 
būti trejopai stiprūs: gydyti 
pajėgūs, moksliškai stiprūs ir 

%žmoniškumu galingi, bet ir visi 
likusieji turime siekti savęs 
tobulinimo ir apsiSveitimo. Tik 
tada gerės mūsų sveikata, 
įskaitant ir išvengimą karščio 
mums daromų negerovių. 
Kaitinimasi8 saulėje privalo 
liautis. Lankykime lietuviškas 
vasarvietes ir jose naudo
kimės grynu oru be nuosto
lingo persikaitinimo saulėje. 

Pasiskaityt i . Consultant, 
August, 1980. 

JAV KONGRESE 
TĘSIAMAS ŽYGIS 

Rezoliucijos Pabaltijo valstybių reikalu 

„Jau seniai turėjome pilnai 
pajudinti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos bylos reikalą JAV 
Kongrese ir padėti Pabaltijo 
kraštams nusikratyti sovietų 

,. Kai būdami šiltoje vieto- vergijos", - neseniai kalbėjo 
je ar saulės atokaitoje (sode senatonus Strom Thurmond 
tarp medžių vyšnias skindami) (R- — S.C.), pasiūlydamas JAV 
pradedam jausti silpnumą, Senate stiprią S. Con. Res. 21 
nuovargį, kai galva ima suktis, 
kai pykina vemti, tuojau atsi
gulkim ir užsipilkim šalto van
dens užantin — atsišaldykim, 
eikim pavėsin, nusivilkim dalį 
rūbų, raskim šaltesnę vietą, 
kur vėjas papučia. 

4. Darbininkai ar sporti
ninkai, išgerkit daug skysčių 
prieš darbą, sportą; gerkit 
daug naudingų skysčių net ir 
neturėdami troškulio ar noro 
gerti. Pasisverkit prieš kūno 
mankštą ir po jos. Jei svoris 
nukrito 5% — netekot per di
delio kiekio skysčių. Jei 
netekot 7% ar daugiau kūno 
svorio išprakaituodami, tuojau 
ilsėkitės — gulkit ir gerkit 
daug naudingų skysčių. 

5. Nevartokit druskos table
čių, jos gali pakenkti. 

IŠVADA. Saulės smūgis 
yra sunki, dažnai neatitai
somą kūnui žalą teikianti, 

CIURNOS MANKŠTA PIRŠTU MANKŠTA 

"t 

durnos sąnario judesių ir 
lankstumo pagerinimui pėdą 
šitaip judink: užkelk dešinę 
koją ant kairio kelio ir suk deši
nę pėdą pagal laikrodžio 
rodyklę lėtai darydamas 
didelius, pilnus apskritimus. 
Tada suk pėdą prieš laikrodžio 
rodyklę. Tą patį pakartok su 
kaire koja. Pakartok judesius 
kiekviena kryptim (su kiek
viena pėda) dešimt kartų. 

rezoliuciją tų kraštų laisvės ir 
nepriklausomybės reikalu. Tai 
yra detali ir stipri rezoliucija, 
kurios turinys buvo pilnai pa
skelbtas „Congressional Re-
cord" leidinyje (1981.VI.10, 
S6025 puslapyje). Ta proga 
padarė porą pareiškimų: vieną 
— amerikiečių spaudai, kitą, 
kuris buvo įdėtas tą pačią 
dieną minėtame leidinyje. Jis 
tą pareiškimą JAV Senate 
padarė žodžiu. Prie sena
toriaus S. Thurmond rezoliuci
jos kaip rėmėjas („cosponsor") 
prisijungė senatorius Daniel 
Patrick Moynihan (D. — N.Y.). 

Senatorius Strom Thur
mond šiuo metu yra vienas iš 
įtakingiausių JAV Senate: jis 
yra teisių (judiciary) komisijos 
pirmininkas ir JAV Senato 
pirmininko (JAV viceprezi
dento) pavaduotojas („Presi-
dent pro tempore")- Jo vals
tijoje (South Carolina) 
pabaltiečių kaip ir nėra. Pabal
tijo kraštų bylos reikalui jis 
skiria daug dėmesio; yra įsi
jungęs į Rezoliucijos remti 
komitetą. Būtų tikslu geros 
valios lietuviams parašyti jam 
po padėkos laiškutį. Jo ad
resas: The Honorable Strom 
Thurmond, Senate Office 
Building, Washington, D.C. 
20510. 
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Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAJTIS 

IB 
VINCAS BRIZGYS 

Teisia daktarai 
2458 W. 69th St., Chicago, TU 

\M teL 778-8080 
Valandos našai susitarimą 
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Šiame JAV Kongrese (97-
tame) jau yra pasiūlytos ketu
rios stiprios rezoliucijos ir At
stovų Rūmuose: H. Con. Res. 
5 — autorius kongresmanas 
John M. Ashbrook (R. — Ohio); 
H. Con. Res . 36 — kongres-
mano Samuel S. Stratton (D. -
N.Y.); H. Con. Res. 56 — 
autorius kongresmanas C. W. 
Bill Young (R. — Florida); ir H. 
Con. Res . 109 — pasiūlyta 
K o n g r e s m a n o J a m e s J. 
Blanchard (D. — Michigan). 

Rezoliucijų bei jų rėmėjų 
skaičius ir JAV Senate, ir 
Atstovų Rūmuose nuolat didės. 
Yra vilties ir galimybių pra
vesti vieną iš pasiūlyti} rezo
liucijų šiame Kongrese. Dabar
tinė JAV administracija 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
bylos reikalui yra žymiai 
palankesnė, negu kad buvu
sios. JAV prezidentas Ronald 
Reagan yra Rezoliucijoms rem
ti komiteto narys. 

JAV Kongresas visada buvo 
ir yra palankus bei su
kalbamas Pabaltijo kraštų 
bylos klausimu. JAV Kongreso 
balso klauso administracija ir 
visos jos institucijos; Kon
greso žingsnius atidžiai stebi 
bei seka Maskva. 

Rezoliucijų žygis yra vienas 
iš svarbių užsimojimų Pabal
tijo kraštų laisves kovoje. Visi 
lietuviai kviečiami pilnai ii 
nuoširdžiai į tą darbą jungtis. 
Visais reikalais rašyti. Rezo
liucijoms remti komitetas, 
Pos t Office Box 75893, Los 
Angeles , California 90075. 
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DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir motoru ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Te! LU 5 -6446 

Jai neatsiliepta, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 4 3 4 Wast 71s t Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30 
vai. ryto iki' 3 vai. popiet. 

• 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak. išskyrus 
treč. Sešt 12 tki 4 vai popiet 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPT0METRISTAS 

2 7 0 9 West 51st Street 
Tel - GR 6-2400 

Vai pagal susitarime pirmad ir ketv l-4ir 
7 9:antrad. irpehkt 10 4 šeštad 10-3 vai 

Ofs. tel. 735-4477; Raz. 246-0067 
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3 -5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103 rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J 0 K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

valandos pagal susitarimą 

Pirštų sąnarių veikimo pa
gerinimui šitaip mankštinkis: 
dešinės rankos delną laiky
damas žemyn, tiesk pirštus at
gal — link rankos, kaire 
plaštaka padėdamas didinti 
lenkimą. Tada padėk kairę 
plaštaką ant dešinės rankos 
pirštų ir lenk pirštus žemyn. 
Pakartok tą patį su kita plašta
ka. Pakartok judesius kiek-
vienon kryptin penkis kartus. 
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I VALIO J A U N Y S T E I ! 
a 
E Los Angeles LB Jaunimo Ansamblio 
| 'SPINDULYS" choras — 80 dainininkų 

Ei, Jaunyste! Tykus buvo vakarėlis. Kur tas šal
tinėlis. Kurteliai sulojo. Karvelėli mėlynasis. Pasakyk 
mergele. Tėvynes marias. Kad ai jojau. Šiandien mūsų 
šventė. Valio. Ko liūdi sesele. Miškų gėlė. Pamylėjau 
vakar. Plaukia sau laivelis. Per tamsią naktele ir kitos 
populiarios liaudies dainos sukurtos mūsų garsiųjų kom
pozitorių. 

Diriguoja: Mokytoja Ona Razutienė ir komp. Bronius 
Budriūnas. 

Akompanuoja: Pianistes Raimonda Apeikytė ir Ona 
Barauskienė. 

Smuikininkas Raimundas Mickus. Fleitistė Kristina 

1= Mickutė. Akordeonistas Rimu Polikaitis. 
Plokšteie išleido Los Angeles LB Jaunimo ansamblis 

= "SPINDULYS". Kaina su persiuntimu $8.95. Ušsakymm 
| siųsti: DRAUGAS, W W. 6Srd St., Chicago, II 606Ž9 
~nniimmiiiimiiiiiiniiinmiiiiiiiiiiiniiiuiMiiiiiiniHHiniiniiiiiiiii i — — a 

Ofs PO 7 6000. Rez. GA 3-7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3 8 4 4 West 6 3 r d Street 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S Kedzie Ave Chicapo 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos Dagai susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OT FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49tn Court. Cicero. UI. 
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir ieSt 

Ofs. 742 0255 Namų 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą. 

Tel. 372-5222.236-6575 
Dr. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO WABASH AVE. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 5630700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
265» «. St St. CMcsgo 

476-2112 
Vai pagal susitarimą pirm . antr. tred 

ketv 10 iki 6 vai. Sestad 10 iki 1 vai. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
0PTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
Contact lenses 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR .. -

PR0STAT0 CHIRURGIJA ; . „ „ , ; 
2656 W. 63rd Straat 

Vai antr 14 popiet ir Ketv 5 7 vak 
Ofiso tel 776-2880. rezid 448-5545 

Tai. REl.ance 5-1811 

0R. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 5 9 t h Streat 
Vai pirm , antr. ketv ir penkt nuo 12 4 
vai popiet ir 6 8 vai vak TreC ir sėst 
uždaryta 

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195 

DR. V. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Vai., pirm , antrad., ketv. ir penktad. 2-5 

ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs tel 586-3166: nam«| 381-3772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 West63rd Street 

Vai pirm. antr ketv ir penkt 
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą 

RAUDINO* PATARIME 
JtYVUHNNK -

» 



MŪSŲ PARTIJOS 

RATAI BE VEŽIMO 
Kartas nuo karto pas mus 

dar vis pakedenamas politinių 
partijų reikalingumo išeivijoje 
klausimas. Deja, tose disku
sijose dažnai būna arba per 
daug polemikos, arba per daug 
fantazijos, atsisiejimo nuo 
gyvenamosios tikrovės. Dėl to 
norėtume šįkart klausimą pa
svarstyti ir ramiu tonu, ir atsi
žvelgdami į konkrečią mūsų 
situaciją — tokią, kokia yra, o 
ne tokią, kokią įsivaizduojame 
esant. 

• 
* * * 

Negalime atsakyti į klausi
mą, ar politinės partijos mums 
išeivijoje reikalingos, pirma 
neatsakę į klausimą, kam apla
mai jos reikalingos, kokios 
apskritai jų funkcijos. Ir čia 
turbūt niekas neginčys, kad 
partijų užduotis — teikti idėjas 
ir žmones, vairuojančius vals
tybės vežimą viena ar kita 
kryptimi. Jos įkūnija ir propa
guoja skirtingas, tarpusavyje 
konkuruojančias valstybės 
tvarkymo sampratas. Partijų 
programose bei pasisaky
muose siūlomos gairės krašto 
vidaus ir užsienio politikos 
klausimams spręsti, o partijų 
veikėjai yra kandidatai, iš 
kurių renkami ar skiriami 
valstybės vadovai. Tad parti
jų funkcija yra neatskiriama 
nuo aktualaus valstybinio kon
teksto. Partija, kuri nedaly
vauja jokio krašto valsty
biniame gyvenime ir kuri 
niekuomet nestato kandidatų į 
jokius savivaldybės ar vyriau
sybės postus, tėra partija tik 
vardu. 

O kas mūsų išeivijos partijų 
atžvilgiu yra tas jų aktualus 
valstybinis kontekstas, jų 
natūralaus veikimo laukas? 
Pati išeivija kaip tokia šiai ro
lei netinka, nes ji neturi vals
tybinės' formos-. Jei būtume 
anuomet paklausę prof. K. 
Pakšto ir kur nors sukūrę 
kompaktinę „emigracijos 
Lietuvą" su savivaldos tei
sėmis, būtų kita šneka. (Ži
noma, Pakšto čia nepaklau
syti buvo ir labai rimtų 
priežasčių.) Tuo tarpu lieka tik 
keturios abstrakčios gali
mybės mūsų partijų veiklos 
laukui, būtent praeities nepri
klausomoji Lietuva, ateities 
nepriklausomoji Lietuva, 
dabarties okupuotoji Lietuva ir 
dabarties gyvenamasis kraš
tas (pvz. Amerika, Kanada ir 
t.t.). Jei tad išeivijoje partijos 
yra reikalingos, tai tik tuo 
pagrindu, kad jos duoda įnašą 
į vieno (ar daugiau) iš minėtų 
keturių vienetų valstybinį gy
venimą. Bet kuris gi vienetas 
būtų šia prasme tas laimin
gasis? 

* * * 

Mūsų partijų veikėjai raštu 
ir žodžiu daugiausia tebesi-
orientuoja į buvusią nepri
klausomą Lietuvą. Savo parti
nėje literatūroje (tiek, kiek jos 
iš viso beliko) jie tebesuve-
dinėja praeities sąskaitas. Tai 
gerai, nes tuo jie prisideda prie 
mūsų/ istorijos šaltinių gau
sinimo ir praeities vaizdo pra
turtinimo. Tačiau visa bėda, 
kad jie ir gali apie tą istoriją 
tik rašyti, o nebe joje daly
vauti. Visi dabartiniai svars
tymai bei nuomonių išsisky
rimai dėl to, kaip reikėjo ar 
nereikėjo nepriklausomoje 
Lietuvoje tvarkytis, nebegali 
nieko paveikti ar pakeisti anų 
įvykių eigoje. Nepriklau
somoji Lietuva nėra šiandieni
nių mūsų partijų reiškimosi 
laukas jau vien dėl to, kad ji 
y r a nebesugrąž inamoje 
praeityje. 

Kai kas užtat natūraliu 
mūsų partijų veiklos lauku 
siūlo ateities nepriklausomą 

KINIJOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS GOLGOTA 

Lietuvą. Bet ir čia laiko dimen
sija užkerta kelią. Kaip pra
eities nepriklausomos Lietuvos 
jau nėra, taip ateities nepri
klausomos Lietuvos dar nėra. 
Ir niekas nežino, nei kada, nei 
kokia ji bus. Visi partiniai 
siūlymai dėl ateities Lietuvos 
vidaus ir užsienio politikos turi 
kol kas likti popieriuje. Žin
oma, ir tai, kas popieriuje 
parašyta, gali būti reikš
minga. Tačiau apie ateities 
nepriklausomą Lietuvą netu
rime dar pakankamai infor
macijos, kad būtų pagrindo 
kurti detalias partijų prog
ramas. (O tai ryšium su kuo 
nekuriama partinių prog
ramų, negali būti partijų veik
los laukas.) Be to, mūsų parti
jos nelabai ir domisi ateities 
Lietuvos politinėmis prob
lemomis; pvz. peržvelgus 
paskutiniuosius tautininkų ir 
krikščionių demokratų pareiš
kimus, apie ateities Lietuvą 
juose ničnieko nematyti. 

O dabar t i e s okupuotoji 
Lietuva negali būti mūsų parti
jų reiškimosi arena ne dėl laiko 
dimensijos problemų, o dėl 
svetimosios okupacijos bei jos 
i d e o l o g i j o s f a n a t i š k a i 
totalistinio pobūdžio. Net carų 
okupacijos paskutiniaisiais 
dešimtmečiais Lietuvoje buvo 
daugiau politinės laisvės negu 
po sovietų jungu. Esant to
kioms sąlygoms, mūsų išeiviš-
kosios partijos negali duoti 
jokio įnašo į dabartinės Lie
tuvos politinį gyvenimą. (O 
pogrindžiui diferencijuotų 
idėjų teikimo prasme jos irgi 
kažkodėl netalkina.) 

Yra dar viena potenciali dir
va išeivijos partijų darbui — 
būtent jų gyvenamasis kraš
tas. Čia joms reikštis netruk
dytų nei laiko dimensijos nesu
t ap imas , nei totalistinė 
politinio lauko uzurpacija. 
Tačiau mūsų partijos nerodo 
jokio noro, pvz. „amerikani-
zuotis", užimant pozicijas 
amerikinio politinio gyvenimo 
klausimais. Jei kai kurie parti
niai veikėjai ir reiškiasi ameri
kiečių politikoje, tai tik kaip 
demokratai ar respublikonai, o 
ne kaip tautininkai, liau
dininkai, krikščionys demok
ratai ar socialdemokratai. 
Mūsų lietuviškosios partijos 
Amerikoje arba visai neturi 
atitikmenų, arba tik labai silp
nus, nieko nereiškiančius. O 
Europoje, kur šia prasme 
padėtis kitokia, per mažai 
mūsų partijų veikėjų, kad jie 
galėtų ką nors nusverti. 
Pagaliau, iškeitusios savo 
identitetą į kokį nors svetimą 
pavidalą, mūsų partijos nu
stotų teisės vadintis lietuviš
komis. 

* * * 

Taigi nė vienas iš keturių 
galimų veiklos laukų dėl vie
nokios ar kitokios priežasties 
mūsų išeiviškosioms par
tijoms netinka. O išeivijos kul
tūriniams bei politiniams dar
bams at l ikt i ir nereikia 
partinio pasiskirstymo. Tuo 
nenorima tvirtinti, kad išei
vijoje nėra nuomonių susikry
žiavimo ar net aiškiai išski
riamų idėjinių srovių. Tačiau 
tos srovės nėra politiniai — 
partinio pobūdžio ir visiškai 
neatitinka tradicinės mūsų 
pa r t i j ų diferenciaci jos . 

Partija be veiklos lauko yra 
kaip ratas be vežimo arba, kei
čiant palyginimą, kaip žuvis 
be vandens. Tai nėra partijų 
„niekinimas", nes būti ratu 
arba žuvimi nėra joks nusi
kaltimas. Tai tėra tik mūsų 
partijų funkcinio ribotumo išei
vijos sąlygomis konstata
vimas. Kas norėtų tvirtinti 
priešingai, tam kristų įrodymo 
našta. 

M. Dr. 

Skaudi yra paskutinių 30 
metų katalikų Bažnyčios Kini
joje istorija. Jos žymesnieji eta
pai yra verti didesnio dėmesio. 

1949 paskelbiama Kinijos 
liaudies respublika. Tuo metu 
katalikų Bažnyčia Kinijoje 
turėjo pusketvirto milijono 
katalikų, apie 100 vyskupų ir 6 
- 7 tūkstančius kunigų. 

1951 Mao Tse-tung organi
zuoja krikščionių patriotų sąjū
dį vad. „Trijų autonomijų" 
(valdžios autonomija, apaš
talinės veiklos autonomija ir 
ekonominio statuso autonomi
ja). Katalikų Bažnyčia iš karto 
dar neliečiama, bet nuo 1953 
m. prasideda žiaurus persekio
jimas. Iš Kinijos išvaromi 
svetimšaliai vyskupai ir misio
nieriai, saviškiai kinai meta
mi į kalėjimus. 

Nuo 1957 m. rugpiūčio 2 d. 
atsiranda „Katalikų patriotų 
sąjunga", kuri pasiskelbia es
ant i nepr ik lausoma nuo 
Romos. Be Romos sutikimo 
konsekruojama apie 40 naujų 
vyskupų. Popiežiai Pijus XII ir 
Jonas XXIII aiškiai kalba apie 
schizmos pavojų. 

1966 prasideda vad. „kultū
rinė revoliucija". Raudonoji 
gvardija naikina bažnyčias ir 
žudo tikinčiuosius. Pop. Pau
lius VI, 1970.XII.4 nuvykęs į 
Hong Kongą, siūlo draugiš
kumą su Kinija, bet jo balsas 
lieka be atgarsio. 

1971 - 1976 b a i g i a s i 
kultūrinė revoliucija ir prasi
deda kova už valdžią iki Mao 
mirties ir „keturių bandos" 
sunaikinimo. Religijai Kini
joje ima rodytis tam tikrų pro
švaisčių. 

1977 - 1980 naujųjų Kinijos 
valdovų poli t ika religijos 
atžvilgiu atrodo liberalesnė. 
Krikščionys yra pakviesti į V 
politinę patariamąją konfe
renciją. Atvyksta su vizitu į 
Kiniją kardinolai Etchegaray 
ir Koenig, leidžiama iš trem
ties kunigams ap lanky t i 
savuosius Kinijoje. Kantono 

arkivyskupijos apaštalinis 
administratorius Dominic 
Tang po 22 metų kalėjimo 
p a l e i d ž i a m a s į l a i s v ę 
(1980.VI.9). 

1981 pop. Jonas Paulius II 
vasario 18 d. iš Manilos krei
piasi į Kiniją. Vysk. Tang, 
susitikęs su Vatikano vals
tybės sekretorium kard. 
Casaroli Hong Konge, atvyks
ta į Romą gegužės mėn. ir pri
imamas popiežiaus, kuris VI.7 
paskyrė jį Kantono arkivys
kupu. 
Kai „bambuko uždanga" 
šiek tiek prasiskleidė, bando
ma sužinoti, koks likimas 
kiniečių vyskupų, kurie buvo 
Romos paskirti ir teisėtai 
konsekruoti. Dabar jau žinoma 
Kantono arkivyskupo Dominic 
Tang istorija. O kiti? 

Šanchajaus vyskupas Ig-
natius Kung Pin-mei, gimęs 
1901 metais. Jau porą kartų 
buvo kalbama, kad jis yra 
miręs. Tačiau jis yra dar 
gyvas, išlaikęs nepalaužiamą 
tikėjimą, nepaprastą drąsą. 
Kalėjime nuo 1955.1X8, o 1960 
metais buvo nuteistas kalėti 
iki gyvos galvos. Yra žinių, 
kad jis 1978 m. buvo išga
bentas iš Šanchajaus kalėjimo 
kažkur į tolimą provinciją ir 
pristatytas avių ganyti. 

Hungtung vyskupas Fran
cis Han Ting-pi. Tai heroizmo 
ir Šv. Sostui ištikimybės 
pavyzdys. Gimęs 1909 m., 
v y s k u p u k o n s e k r u o t a s 
1950.VII.9, išlaikytas kalėjime 
20 metų, neseniai buvo paleis
tas ir praėjusių metų gegužės 
mėn. buvo pakviestas į III 
katalikų patriotų sąjungos 
kongresą, sutiko jame daly
vauti ir pasakė kalbą apie bū
tinumą katalikams laikytis 
vienybės su Romos Bažnyčia. 
Savo tikėjimo išpažinimą 
pasiuntė taip pat ir popiežiui. 

Siwantze vyskupas Melchior 
Chang Ko-hing, gimęs 1914 m., 
v y s k u p u k o n s e k r u o t a s 
1951.V.31, iki šiol buvo ka
lėjime. Paskutiniu laiku esąs 

Komunistinės Kinijos generolai pratybose. 

paleistas, bet laikomas namų 
arešte. Jo vyskupiją valdo 
generalvikaras Paul Fan. 

W a n h s i e n v y s k u p a s 
Matthew Tuan In-ming, gimęs 
1908 m., konsekruotas 1949.X. 
18, kalėjo penkerius metus. 

Išleistas į laisvę buvo jau ne 
tas. Iš baimės ar prievartos 
dalyvavo kai kurių neteisėtų 
vyskupų k o n s e k r a v i m e . 
Paskui „gailėjosi" savo elge
sio ir aiškinosi, kad taip pasi
elgęs iš meilės savo tėvynei ir 
norėdamas gelbėti Bažnyčią. 
Daugelis tiki, kad jis, taip aiš
kindamasis, yra nuoširdus. Jis 
esąs įsitikinęs, kad reikia 
vienybės su Roma. 

Paoting vyskupas Peter 
Joseph Fan, gimęs 1907 m., 
v y s k u p u k o n s e k r u o t a s 
1951.VI.24, dabar gyvena pas 
gimines savo gimtajame 
kaime Siao Wang Ting, kur 
buvo ištremtas po ilgų metų 
kalėjimo. Nubaustas kalėti 
1958 m., pagaliau 1980 m. stai
ga buvo išleistas į laisvę, 
tačiau negali valdyti savo 
vyskupijos. 

Kiating vyskupas Paul Ten 
Gan-lin, gimęs 1905 m., vys
kupu konsekruotas 1949.IX.21. 
Jis prisidėjo prie „Kinijos kata
likų patriotų sąjungos", kon
sekravo kai kuriuos neteisėtus 
vyskupus. Iki 1973 m. ėjo vys
kupo pareigas, nors labai ribo
tas. Keletą metų nieko nebuvo 
apie jį žinoma. Pasirodė viešu
moje 1980 m. „patriotų kata
likų" kongrese. Bet kongresui 
vos pradėjus darbus, buvo 
paguldytas į Pechino ligoninę. 
Jo vyskupiją valdo generalvi
karas Ambrose Wan Te-hong. 

Fengsiang vyskupas Chow 
Wei-tao, pranciškonas, gimęs 
1905 m. vyskupu konsekruo
tas 1950.X.l, sunkiai gali val
dyti savo vyskupiją. Buvo kurį 
laiką kalėjime. Porą metų jis 
yra „laisvas", nuolat keliauja 
po savo plačią vyskupiją, 
teikia sakramentus ir turi apie 
10 tūkstančių tikinčiųjų. 

Suiyuan vyskupas Francis 
Wang Hsueh Ming, gimęs 1910 
m., vyskupu konsekruotas 
1951.X.7. Jis tuojau prisidėjo 
prie „katalikų patriotų", 
konsekravo kai kuriuos nele
galius vyskupus, apsivedė. 
Valdžia jį paskyrė neseniai 
įsteigtos Vyskupų konfe
rencijos vicepirmininku. Val
džios akyse turi didelį pasi
tikėjimą. Kai Kinijoje lankėsi 
Vienos kardinolas Koenig, jis 
susitiko ir su vyskupu Wang. 

Kiek yra Kinijoje kompli
kuota ir paini Bažnyčios padė
tis rodo Šanhajaus atvejis. Kai 
teisėtas Šanhajaus vyskupas 

Buvęs prezidentas G. Ford svečiuose su komunistinės Kinijos vadu 
Hua. 

Kung Pin-mei jau metai kai 
buvo kalėjime, 1956.III.2l 
vyskupijos „progresistai" 
kunigai sušaukė susirinkimą, 
kuriame negalėjo dalyvauti tie 
kunigai, kurie nepritarė daro
mai reformai. Susirinkime 
buvo išrinktas vyskupijos 
kapitulinis vikaras Francis 
Chang Kia-shua. Jis netrukus 
buvo nelegaliai konsekruotas 
vyskupu ir aktyviai prisidėjo 
prie valdžios 1957 m. suor
ganizuotos „Kinijos katalikų 
patriotų sąjungos". Dar ir dėl 
to jis valdo neteisėtai Šanha
jaus vyskupiją, nes tikrasis jos 
vyskupas yra gyvas ir gyvena 
krašte. Nors Chang Kia-shu 
jau turi 88 metus amžiaus, ta
čiau dar labai veiklus ir įtakin
gas. Praėjusių metų gegužės 
mėn. jis buvo paskirtas Vysku
pų konferencijos religiniams 
reikalams tarybos pirmi
ninku. Komunistiniame „Kini
jos atstatymas" laikraštyje 
(1981, nr. 2) parašė straipsnį iš 
kurio matyti „patriotų" vei
das. 

Chang Kia-shu rašo: „Pama
žu įsitikinau, kad Kinijos 
Komunistų partija visa širdimi 
tarnauja liaudžiai ir kad 
Liaudies respublikos valdžia 
padeda mūsų Bažnyčiai. Iš 
savo patirties pagaliau supra
tau tiesą, būtent katalikybė, 
religinių bendruomenių vadai 
ir Kinijos tikintieji turi rikiuo
tis tėvynės ir liaudies pusėje, 
dalindamiesi jos džiaugsmais 
ir skausmais (...). Kinijos 
katalikų Bažnyčia turi būti 
nepriklausoma ir mūsų pačių 
valdoma. Toks yra mūsų pasi
rinkimas altoriaus akivaiz
doje". 

Chang Kia-shu straipsnyje 
l i n k s n i u o j a m a K i n i j o s 
katalikų Bažnyčios autonomi
ja, nepriklausomybė ir socia
lizmo statyba. Esą tokia laisvė 
reikalinga, „kai ilgus amžius 
buvome svetimųjų jėgų kontro
lėje, kai katalikiškos organiza
cijos, susirišusios su kolonia
lizmo i n t e r e s a i s , a t l iko 
išdavikišką darbą". 

Kokia tad Kinijos katalikų 
Bažnyčios ateitis? Yra įvairių 

spėjimų ir nuomonių, bet jos 
esmėje sutampa. Laikraštyje 
„The Month" (1981 vasario 
mėn. numeryje) jėzuitas Laszlo 
Ladany, gerai pažįstąs Kinijos 
problemas, rašo: „Blogiausi 
persekiojimai pasibaigė, 
tačiau dabartinė padėtis yra 
vis tiek neaiški. Kai kam 
atrodo, kad Kinijos valdžia 
kaip tik ir palaiko tokį neaiš
kumą. Sudaroma neva laisvės 
vaizdas, kai visi kiniečiai gali 
priklausyti ar nepriklausyti 
valdžios organizacijoms. Yra 
spėlioj ančių, kad dabar, kai 
Kinijoje daug kas keičiasi, val
džia bando naujus kelius, kad 
galėtų išspręsti neišsprendžia
mą religijos klausimą". 

Popiežiškojo Misijų insti
tuto laikraštis „Monde e mis-
sione" 1981 m. gegužės 15 d. 
numeryje paskelbė visą eilę 
laiškų, rašytų kiniečių kata
likų buvusiam Kinijos misio
nieriui kun. Domenico Marin-
gelli. Iš tų laiškų galima 
padaryti tokias išvadas: 1) 
Katalikai išlaikė savo tikėjimą 
didžiausiose sunkenybėse ir 
persekiojimuose, neturėdami 
kunigų ir bažnyčių; 2) Stiprus 
motyvas išlaikyti savo tikė
jimą yra krikščioniškos san
tuokos; 3) Katalikai laikosi 
labai vieningai, susitinka, mel
džiasi drauge; 4) Kai kurie 
katalikai yra pasisakę už „pat
riotų" sąjungą, tačiau savo šir
dyje ir dvasioje yra pasilikę" 
ištikimi Romos Bažnyčiair ir" 
popiežiui. 

Religinis tikinčiųjų gyveni
mas yra skirtingas miestuose 
ir kaimuose. Lengviau išlai
kyti savo tikėjimą, jį prak
tikuoti kaimuose, kur mažiau 
kontrolės, sekimo, negu 
miestuose. 

J . V. 

• 

NUBAUSTAS ČEKU 
DISIDENTAS 

Čekoslovakų disidentas Ru-
dolf Battek, buvęs Carterio 77 
žmogaus teisių sąjūdžio veikė
jas, yra kaltinamas ardomąja 
veikla ir santykių su užsie
niečiais palaikymu. Jis yra 
suimtas ir laukia teismo. 

Jūs patys pakertate sakalams sparnus ir skundžiatės, jog 
tik varnos teskraido mūsų padangėje. 

V. Krėvė 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SAULĖLYDYJE 

KALBA DOKUMENTAI 

L. KERULIS 

Tokiu būdu Maskvos Vyriausybė aiškiai pažeidė 
1920 m. liepos 12 d. Taikos Sutartį, 1926 m. rugsėjo 
28 d. Nepuolimo Paktą, kuris turėjo galios iki 1545 
m. gruodžio 31 d., 1933 m. liepos 5 d. Konvenciją 
agresijos sąvokai nustatyti ir 1939 m. spalio 10 d. 
Savitarpės Pagalbos Paktą, o taip pat ir visuotinai 
pripažintus tarptautinės teisės nuostatus. 

Esant tokioms sąlygoms, kaip konstitucinių 
Lietuvos Valstybės organų atitinkamai prie Jo 
Didenybės Italijos ir Albanijos Karaliaus ir Etijo-
pijo8 Imperatoriaus akredituotas Lietuvos Ministras, 
turiu garbės: 

Viešai protestuoti prieš neišprovokuotą Socialis
tinių Sovietų Respublikų Sąjungos agresiją, kuri 
pažeidė sutartis, tarptautinės teisės nuostatus ir 
Lietuvos suverenumą; 

Pareikšti, kad tariamojo Seimo nutarimas, kuris 
yra primestas svetimosios Vyriausybės, nėra teisėtas 
ir legalus ir visiškai neatitinka Lietuvių Tautos 
valios, kuri niekuomet nepripažins pažeistos jos 
te isės gyvent i s avo tėvų žemėje laisvai, 
nepriklausomai ir suvereniškai. 

Prašau teiktis priimti, Pone Ministre, mano 
labai aukštos pagarbos patikinimą. 

pasir. St. Lozoraitis. 

P r o t e s t a s p a r e i k š t a s Buenos Aires, 
Argent inoje 

Lietuvos Pasiuntinybė 
Nr. 909 
Buenos Aires 
1940 m. liepos 22 d. 
Jo Ekscelencijai 
Ponui Jose Maria Cantilo 
Užsienio Reikalų ministrui 
Buenos Aires 

Pone Ministre, 
Tariamam Lietuvių Seimui vakar nutarus 

prašyti prijungti Lietuvą prie Socialistinių Sovietų 
Respublikų Sąjungos, kaipo Lietuvos Ministras 
Argentinoje turiu garbės Argentinos Vyriausybės 
žiniai pranešti šį pareiškimą: 

1. Tariamasis Seimas visiškai neatstovauja 
lietuvių tautos valiai; 

2. Rinkimai į šį Seimą, o taip pat ir jame įvykęs 
pats nutarimas buvo padarytas rusų sovietiškos 
kariuomenės priespaudoje, nes Lietuvos Respublikos 
teritorija, kaip prisimenama, jau anksčiau buvo 
užimta Sovietų kariuomenės; 

3. Esant tokioms sąlygoms, pasirėmęs lietuvių 
tautos valia, prieš tokį Sovietų Sąjungos pažeidimą 
Lietuvos Nepriklausomybės turiu garbės pareikšti 
viešiausią ir nepaprastai jaudinantį protestą; 

4. Visi prie svetimų Vyriausybių akredituoti 
Lietuvos Ministrai, atitikdami neabejotiną savo tau
tos valią, visomis išgalėmis saugoti ir ginti savo 
valstybę, atsisako pripažinti šį nelegalų Lietuvos 
prijungimą prie Socialistinių Sovietų Respublikų 
Sąjungos ir aš tvirtai tikiu, kad Argentinos Vyriau
sybės mūsų nusistatymą malonės paremti. 

Pranešdamas šį pareiškimą Jūsų Ekscelencijai, 
aš rezervuoju sau teisę vėliau pateikti smulkesnes 
precizijas dėl Socialistinių Sovietų Respublikų Są
jungos pažeidimo savo sutarčių ir iškilmingų 
įsipareigojimų Lietuvos atžvilgiu. 

Malonėkite priimti, Pone Ministre, mano aukštos 
pagarbos pareiškimą. 

pasir. Dr. Kazimieras Graužinis. 
(Dr. K. Graužinis ta pačia dieną pasiuntė auten

tiškas notas Uragvajaus Užs. reik. ministrui p. 
Alberto Guani, Brazilijos Užs. reik. ministrui p. 
Osvaldo Aranna. Be to, panašaus turinio notas 
įteikė prie Argentinos vyriausybės akredituotiems 
svetimųjų valstybių atstovams: Meksikos, Čili, 
Kolumbijos ambasadoriams ir Guatemalos, Pan
amos, Dominikonų Respublikos, Kubos, Ekvadoro, 
Bolivijos, Venezuelos, Paragvajaus ir Nikaragvos 
įgaliotiems ministrams). 

• 

• 

Protes tas pa re ikš tas Londone Anglijoje 
1940.VII.23 
Nr. 1153 
Rt. Hon. Viscount Halifax, K.G.P.C, 
G.S.C.I.G.C.E. Jo Didenybės Užs. 
Reikalų Ministerijos Generaliniam 
Sekretoriui, Užs. Reik. Ministerija, 
London, S.W.I. 

r 

Pone Lorde, 
Laikau savo skaudžia pareiga Jums pranešti 

kad mano kraštas tapo neišprovokuotos agresijos 
auka, kurią įvykdė Sovietų Vyriausybė, iškilmingai 
pasižadėjusi tiesioginiai ir netiesioginiai Lietuvos 
nepulti. 

Dar 1939 m. spalio 10 d. buvo sudaryta tarp 
Sovietų Sąjungos ir Lietuvos sutartis, kuria buvo 
numatyta patalpinti Lietuvoje apribotas Rusų 
kariuomenės įgulas, pabrėžiant, kad yra reikalinga 
bendram saugumui. Šis susitarimas turi sekančią 
klauzulę: 

(Bus daugiau) 

http://1949.IX.21
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DRAUGAS, antradienis, 1981 m. liepos mėn. 7 d. 

PER MERINGOS MUITINE 
Sol. 6. Čapkauskienės plokšteles belaukiant 

Mergaičių 1980 m. stovykla dainuoja Neringoje. 
Nuotr. Teresės Gaideiytes 

Automobiliai iš New Yorko,! vadovų pasidaryti Gedimino var-
Washingtono, Toronto, Mont- j lai ir Vyčio kryžius- Stovyklau-
realio, Ottawos, S t Catherines. Į tojai prašo ir ranką užantspau-
Clevelando, Floridos, South Ca- j duoti, 

rolinos, Philadelphijos, įvairiy Ma-1 Automobilis pajuda pirmyn 
ssachusetts ir Connecticut valstijų j ligi užtvaros ir ten vėl sustoja, 
vietovių rieda birželio 28 d. į pie- [ Išbėga du vadovai, nuvalo lan-
tų Vermontą, į Neringos stovyk- ; gus bei žibintu gaubtus. Tada 
lą. Nekaltai Pradėtosios Marijos ; jau laisvai į stovyklą pro didžiu-
seserys jau pradėjo dvyliktus sto- I liūs užrašus: "Lietuviu kalba", 
vyklavimo metus 1969 m. nu-1 "Lietuviška daina". "Lietuviška 
pirktoje stovyklavietėje, tęsdamos gamta", "Lietuviška dvasia", o 
1943 m. Putname, Conn- prade-, vaikus palikę vykdami namo pa
tą darbą. Vienuoliktą kartą dau- skaito: "Laimingos kelionės", 
giau kaip 100 berniukų ir vado-; Berniuku stovykla baigiasi lie-
vu skuba i savo dviejy savaičių pos 11 d., po 14 nuotaikingų ir 
stovyklą. Po to — trijų savaičių nuotykingų dienų vienoje kūry-
mergaičių stovykla ir dvi savaitės bingiausiu — jei ne pačioje kūry-
lietuviu kilmės vaikams. ; bingiausioje — vasaros stovyk-

Už tiltelio per upelį matosi | lu. Bet Neringa ypač pasižymi sa-
anglu kalba užrašas: "Pasienis — vo dvasia, kurios pirmasis rūpes-
muitinė", o tada lietuviškas įra- tis ir ilgalaikė išdava yra jaunų 
šas: "Muitinė. Stok!" Nusileidžia žmonių auklėjimas. Nors užimti 
pertvara, sustoja automobilis, ir įvairiausiais darbais ir programa, 
keleiviai nustebę žiūri į muitinės vadovai pakviesti tokie, kurie ieš 
oficialų stalą ir tautiniais drabu 

Vienas iš kultūriškai subren- j 
dusios visuomenės požymių yra 
tai, kaip j i vertina išskirtinius l 
savo meno talentus. Mūsų vi- Į 
suomenė, nors ne visada, bet! 
dažnai šį egzaminą išlaiko. Kaip | 
tik toks atvejis šiuo metu at
siskleidžia ryšium su iškiliąja' 
mūsų operos ir koncertų sous-j 
te Gina čapkauskienė. 

Neseniai gimė mintis Išleisti 
šio vienintelio pajėgaus išeivi
jos koloratūrinio soprano plok
štelę, jgrotą su profesiniu sim
foniniu orkestru. Kadangi ši
toks užmojis reikalauja daug 
lėšų, įkandin susidarė ir komi
tetas šiam projektui įvykdyti. 
O birželio 27 d Ateitininkų na
muose Lemonte šis komitetas 
surengė vakarienę, kurios me
tu svečius — muzikos meno 
mylėtojus bei jo rėmėjus — su
pažindino su savo planais. 

Pagrindinė vakaro atrakcija 
buvo, žinoma, pati solistė G. 
Čapkauskienė, sudainavusi tr is 
dalykus (V. Kuprevičiaus "Lak
štingalą", žildos ariją "Caro no-
me" iš Verdžio "Rigoletto" ir 
Nakties karalienės ariją "Der 
Hoelle Rache" iš SMozarto "Už
burtosios fleitos"), o bisui — ža
vią jaunojo mūsų kompozito
riaus ir chorvedžio Jono Govė-
do "Serenadą". Jai akompana-

žiais apsirengusius vadovus. 

Antrąją savaitę — šiuolaikiniai 
klausimai: Tikinčiųjų teisėms gin
ti komitetas -^jaunesniems) ir 
Amnestijos internacionalo 20 m-
sukaktis (vyresniesiems). Šios te
mos sumaniai įtraukiamos į val

ko būdų jaunam žmogui tamau- ' gymo laiką, vakarines programas, 
ti — tai buvo stovyklos išvakarių uždavinius, žaidimus. Lygiagre

čiai vyksta visa kita programa — 
rankdarbiai meno namelyje (va
dovauja Giedrė Cepaitytė, Anta
nas Kulbis, Kristė Jankutė), spor
tas ir žaidimai ( Arūnas Kalinaus 

I kas, Giedrius Ambrozaitis, Leo
nas Bernotas, Danielius Mališ-

įka), gamta (Gabrielius Ambro
zaitis), ypatingi statybos projek
tai —kliūčių takas, senovės pi
lis su scena, beržų šventovės pa
tobulinimai (Norbertas Linger-
taitis), lietuvių namelis (Aldona 
Lingertaitienė, Aldona Marijo-
šienė), galvosūkių namelis (Gin
taras Vaišnys, Darius Čiuplins-
kas), dainos (stovyklos vadovė 
ses. Igne), laikraštėlis (Lilė Kul-
bienė, tikybos pokalbiai (ses. 
Teresėlė), drama (Rūta Giedrai 

Ir Neringos vadovai pasirodo sudėtingame talentų vakare 
Nuotr. Teresės Gaidelytės 

CLASSIFIED ADS 
MISCJSULANBOUS 

PACKAGE E I P R E S S AGENCY 
MAIUJA -NOKE1K1KN* 

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Labai pageidaujanraa fferoa rūaiM 

prekes. Maistas ii Kuropog «tndellų 
•-'IKm w. «»th st., chicaco. iu, eoea* 

Tel. 925-2787 

M O V I N G 
j ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
; dimai ir pilna apdrauda. 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei-
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8063 

Solistai G. Čapkauskienė ir R. Strimaitis išpildė meninę programą Los Angeles 
Sv. Kazimiero parapijose 40 metų sukakties minėjime. Nuotr. L. Kanto 

vo Alvydas Vasaitis. Solistės l te energingai darbuojasi Birutė 
dainavimas svečiams tik užtikri- į Kožicienė, Alina Lipskienė, Ma
no, kokia laimė būtų turėti šį tildą Marcinkienė, Marija Remie-
mūsuose retą balsą ir solistės nė ir Juozas šulaitis, o įvai-
ambicingą repertuarą, užnksuo- rioms pakomisėms vadovauja 
tą pagal profesinius standartus Ona Abromaitienė, Birutė Bag-
pagamintoje plokštelėje. Beje, j donienė, Rimantas Dirvonis, 
pirmoji jos plokštelė, paruoštaS Danutė Korzonienė, Kazys Pa-
prieš maždaug 10 metų tik su i bedinskas, Anatolijus Siutas, 

luiiiiimiiiiimiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii 
TELEVIZ IJOS 

Spalvotos ir paprastos. Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I GLIKAS TV 

2346 W. 69 St., tel. 776-1486 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllIltllIUlUlU 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudę nuo usnies ir automo-
bUio pas mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3208 U West 95th St ree t 

Telef. GA 4-8654 

fortepijono palyda, šiandien jau 
iki paskutinio egzemplioriaus iš
parduota ir išplatinta 

Naujos plokštelės leidimo ko
miteto pirm. Jonas Talandis 
trumpai nubrėžė viso projekto 
prasmę, o Alvydas Vasaitis, 
plokštelės muzikinis vadovas ir 
dirigentas, išdirbęs jos parengi
mo biudžetą, nušvietė kai ku
riuos muzikinius bei techninius 
darbo aspektus. Plokštelę nu
matoma įrekorduoti maždaug 
ateinančių metų rudenį. Savo 
šiltą žodį tarė ir pati solistė. 

Vakarienėje dalyvavo ir mūsų 
kultūrinių institucijų] vadovai, 
tarp jų PliB valdybos pirm. 
Vytautas Kamantas, JAV LB 
krašto valdybos pirm. Vytautas 
Kutkus, dr. A. ir E. Razmai, V. 
ir A. Adamikai, lcun. Br. Liubi-
nas iš Vokietijos ir daugelis ki
tų mūsų kultūrinės veiklos rėmė
jų. Vakaro programą pravedė, 
svečius linksmai nuteikdamas, 
"Pasaulio Lietuvio" redaktorius 
Bromus Nainys, šio supažindi
nimo su sol. G. Čapkauskienė 
techniškoji vadovė — Ona Ab
romaitienė. 

Greta pirmininko J. Talan-

Vladas Stropus ir Aldona šulai-
tienė. 

Visų jų darbą gaivina mintis, 
kad, ikaip gera knyga, ta ip ir 
gera plokštelė ilgam liks mūsų 
kultūrinio gyvenimo paminklu, 
Ginos čapkauskienės atveju dar
gi teikiančiu ir daug estetinio 
džiaugsmo. M. Dr. 
HBBBBBBBHBBaaBHafBBBBBBas^' 

With Liberty & Justice 
Amerikiečių premijuota P A t) 

LIAUS LEONO knyga, kurio
je atvirai i r drąsiai nagrinėja 
lio krašto negeroves bei pavo 
įaa ir tiesia kelius j saugų visų 
gerbūvį 

Kaina kietais viršeliais 
minkštais — $3.9;Y 

$5.95 

Knyga gaunama ir Drauge 
umuBmmamBmBmmemauaBBBt 
iiiiitiiittiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiimii 
[vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
is mūsų sandelio. 

OOSMOS PABCELS EXPRESS 
2501 W. «9th St., Chicago, IL 6062S 

SIUNTIMAI 1 UETUV4 
Tel. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 

gamta, dvasia; draudžiama ang- Naujojo Testamento, tėvynės die-
lų kalba, žurnalai, kultūra, patą- nos. Pirmąją savaite jaunesniųjų 
riama lietuviški ženklai, rūbai, pamokėlės — pašnekesius jungia 
papročiai... Paskutiniame puslapy Vytės Nemunėlio eilėraščiai o vy-
je oficialūs antspaudai — skubiai resnių — Senovės dienos ruoša. 

"Kodėl Jūs čia atvažiavote?" — vadovų ir vadovių Mišių tema 
klausia. Jau tėvai nori atsakyti, ; Šiais metais berniukų nameliai tytė), liturgija (kun. Antanas Sau-
bet kreipiamasi į berniuką tarp vadinasi pilių, ar bent piliakalnių laitis, SJ.), iškylos ir skaitymo 
7 ir 15 mėty- Kiti klausimai kaip vardais. Iš ilgiausio sąrašo buvo būreliai. 
ir prie sienos: "Kiek ilgai būsite? išsirinkti kiekvieno namelio pava Šiemet jau penki vadovai yra iš 
Ką jūs vežate? Ar turite miegmai- dinimai ir pirmąją dieną nupieš tų, kurie pirmoje berniukų stovyk-
šį? Ar atsivežėte kokį lietuvišką ti trijų dalų skydai — tikrosios loję buvo septynerių metukų — 
daiktą? Iš šio paskutiniojo paaiš- vietovės istorinis herbas, moder-; Neringa užaugino sau vadovų, 
kėja. kad stovyklautojas turi marš niškas tos pilies (namelio) ženk- kurie, sekdami vyresnių patirtimi 
kinelius su tautiniu simboliu, kny- las ir visų būrelio narių vardų mo ir pavyzdžiu, tęsia tai, kas šią sto-
gelę, Vytį ant švarko. Gerai issi- nograma. Tai uz pievos pamiškė*.vykią vaikui ir jaunuoliui (kaip, . . „ . , . 
aiškinus, pasienio sagyba prane- je stovi pilys: Klaipėdos, Kauno, mergaitėms bei silpnai lietuvis- ' P l o k s t e l ė s rengimo komite- ||||inii||||||||||||iiiinuiiniiiiiiiiiii»iiiiiin 
ša, kad berniukas (ar berniukai Medininkų, Vilniaus Kreivoji, kai kalbantiems) padaro tokią at- į 
— kiti atvežė visą autobusiuką) Miškininkų Grybakalnio, Gargž- mintiną. Palanki gamta — pa-j 
priimtas dviem savaitėm lietu- dų, Taikūnų, Birutės ir Rambyno. slaptingas takelis į aukurą, laužą 
viškoje aplinkoje pabūti. Dvi dienos pilnos žaidimų, ku- vietė tarp uolų, bebrų prižiūri-

Išduodamas Neringos stovyklos rios būrelius suartina- Pirmoji pil mas paplūdimys, netolimos seno-
pasas, įrašomas eilės numeris ir na diena — mįslių ir patarlių, su vinės kapinaitės, didžiuliai me-
vardas. Pažymimas namelio nu- vaidintais smulkiosios tautosakos džiai ir beržų ramybė, platūs žo-
meris (yra 10 namelių po maž- dalykais (tuo būdu gaunant lei- lynai — talkina įdomiai paruoš-
daug 10 stovyklautojų) ir name- dimą valgyklon įeiti). Toliau — tai ir tinkamai pritaikytai progra-
lio vadovo pavardė- Pase įrašyta, konkursų, uždavinių, literatūros, mai. Užnugaryje — bet ir kartais 
kad reikalaujama lietuvių kalba, sporto, senovės, išradimų, iškylos, | vakarinėse programose veikėjos 

— sesuo Paulė, šeimininkės Emi
lija Šaulienė, Ona Savickienė, A. 
Jankauskienė ir ses. Juozapa-

Pro Neringos muitinę prava
žiavęs gali tikėtis visko ir nenu
sivilti. Vadovai ir vadovės tikrai 
neturi stovykloje atskiro savo gy
venimo, nors savitarpio draugys
tė ir pagalbi parama kiekvienam 
gyvybinė. Vienintelė rami valan
dėlė yra ketvirtadienio vėlyvas 
vakaras, kada susirenka koplytė
lėje savo pergyvenimų Viešpaties 
akivaizdoje apsvarstyti, naujų jė
gų ne savo, bet vaikų labui pasi
semti. 

Nuo ramios maldos ankstyvo 
ryto ratelyje iki triukšmingų šū
kių prie laužo, nuo smėlio pilių 
ežerėlio pakrantėje iki rrųslin
gos vaidybos, nuo kruopščių rank 
darbių tik jaunų žmonių draugys
tės vasarinėje bendruomenėje — 

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

ALBIN BANYS, Telef. 447-8806 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

• • • - • - • • • • 1 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, m. 60632, tel. 927-5980 
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M. A. $ I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 S. Maplewood, t e l 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINru iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
•iiiiimmnnrrrniinifiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiin 

LEONAS APOLIS-OPULSKIS, R.Ph.r R.P.T, 
DUODA PATARIMUS NAŠLĖMS KAIP TVARKYTI SAVO 
NUOSAVYBES, MIRUS JŲ VYRAMS. TAIPGI TEIKIA 
2INIAS APIE DIETĄ IR SVEIKATĄ ABELNAI. 
REIKALINGI JO PAGELBOS ASMENYS YRA KVIEČIAMI 
RAŠYTI DĖL PLATESNES INFORMACIJOS ŠIUO ADR.: 

PROV. LEON APOLIS 
P.O. Box 1541, Homewood, 111. 60430 

Lietuvių kilmes vaiku stovykla 1980 m dalyvauja Donelaičio kūrybos vakare.. N e r i n g o s m u i t i n i n k a i p i ldo Savo 
Nuotr. Teresės Gaidelytės i pažadą- A. S. 

L I E T U V O S B A Ž N Y Č I O S 
1-mas tomas. Telšių Vyskupija 
BRONIUS KVIKLYS 

Telšių vyskupija yra 1-as tomas iš LIETUVOS BAŽNYČIŲ se
rijos leidžiamų knygų. 

Leidinys gerai paruoštas Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip 
palikti ateities kartoms galimai tikresnį ir neiškreiptą mūsų bažnyčių 
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietuvių kartos matytų, 
kiek daug meniškų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę"—tai kaip rašo 
autorius knygos j vari jje. 

"Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir 
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių išeivijoje. DideHo formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą 
surinko DRAUGO spaustuvė. Spausdino MORKŪNO spaustuvė. Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $22.50. 
niiaois gyventojai dar prideda $120 valstijos mokesCio. 

UfMkymus siųsti: 

DRAUGAS, H5k5 West 6Srd St, Chicago, IL 606Ž9 

MilIHIlIlIlIlIlIlIllIlIlIlIlHlllllllllililIUIIll 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376- 1882 arba 376-5996 
MiiiimiMiiiiiiiiimiiimiiiuiiiiiiiiiiiiiiiii 
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P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kt. plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. I automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
savo pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
lllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIUUUlUlUlilUlli 

HELP WANTED — MOTERYS 

RET AIL CLERK 
Reikalinga lietuvaite universiteto stu
dente dirbti pilną ar daliną laiką. Mar-
ųuette Parko apylinkėje. 

-

Kreiptis į Danutę 
Tel. 434-5000 

HOUSEKEEPER 
Reikalinga lietuvė šeimininkė (apie 

40-50 m. amž.) gyventi vietoj ir pri
žiūrėti 4 metų berniuką. Namų ruoša 
(10 kamb. namas) ir pagaminti val
gius. Pietinėj Chicagos daly. 

Sekmadieniai ir šeštadieniai laisvi. 
120 dol. į savaitę. 

Skambint 239-6363 

B E A L E S T A T E 

Marquette Parke 
3-jų miegamų mūr. bungalow. Pilnas 
rūsys. Virimui peCius ir šaldytuvas. 
Gražus aptvertas kiemas su medžiais: 
slyva, obelis, kriaušė. Tik $54,000. 

George Vlasis Realtors 
Tel. 636-7474 

Palos Hills — Savininkas parduoda 
mūr. namą. 3 miegami, pilnas rūsys, 
1% vonios. Centr. oro vėsinimas. 2 
maš. garažas, šoninis įvaž. CycL tvo
ra. 80 x 125 p. sklypas. $82,500. 

Telef. 598-7871 

73-«a 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 REAITY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 
2951 West 63rd Street 

TeL 436-7878 ar 839-5568 

•mimitnitiiiiiiiiniininiiintiiiiiiiiiiiinr 
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. 778-2238 
IIIIIIIIIIMIiillfUlllllleUUilUUIlUlUlUUIU 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias viii 
'įneš korteles. 

z ^ 

Kreipkitės į 
tracijį visais 

"Draugo" 
panašiais 

adminis-
reikalais. 

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

Perskaitę "Draugą", duokite 

jį kitiems pasiskaityti. 

D £ M E S I O 

ĮSIGYKITE LETUVIŠKJIS 
VĖLIAVĖLES 

• 
Visuose lietuviškuose namuose 

turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
ra vietos dažnai didesnei vėliavai 
iškabinti, bet galima laikyti ma
žą vėliavukę ant rašomojo stalo. 
Galima ir net padaryti gražią kom
binaciją su Amerikos vėliavukę. 

Dienraščio "Draugo" adminis
tracija gali pristatyti tokias ma
žas vėliavukę*. kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų jūsų ramuose. 

Tokios vėliavos kainuoja $1.50, 
(reikia dar pridėti 8 et. mokesčio 
ir 50 et. už persiuntimą, jei gy
venate Illinois valstybėje). Užsa
kymus siųskite sekančiai: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St., 
OUcago, IL 60629 

Perskaitė "Draugą" duokite 

jį kitiems pasiskaityti. 



CHICAGOS 
Ž IN IOS į 

KAD N i n U G E R T Ų 

Dabar var tojama programa, 
kur vaikus net nuo dvejų metų 

i moko plaukti. Nors tokie kur-
1 sai rekomenduojami, bet tai ne

reiškia, kad vaikui nebūtų pa
vojaus prigerti, įkri tus j basei
ną, išsigandus, svarbiausia, su 
drabužiais, kurie sušlapę pasi
daro sunkus. Pa ta r i ama išmo
kyti vaikus ir suaugusius van
deny nepailsti — mokėti gulėti 
priekiu ir an t nugaros, nes tada 
kūnas atsileidžia i r pailsi. Pri
geria dėl jėgų išsekimo besikaps-

į t an t iš vandens. 

ALKOHOLIS » NARKOTIKAI 

Liepos 20—25 d. numatoma 
Washingtono tautinių šokių grupė "Gabija". Iš kairės I eilėje: B. Jančauskaitė, R. Žemaitytė, N. Griniūtė, L. j p r aves t i s t o v y k l a su 300 iau-
Kindutytė, II eilėj: grupės vedėja A. Banionytė, D. Penkiū naitė, D. Bačanskaitė, N. Liogytė, Z. Kindurytė, D. Bie ' 
liauskaitė, III eilėj: L. Kojelis, G. Vaitkus, J. Lamito, S. Do naid, M. Aistis, A Penkiūnas, K. Vaitkus, R. Uogys. nuolių, kuriems bus ypač aiški

nama, kaip t a rp jaunimo kyla 
! alkoholizmo ir narkotikų pro-
! blemos. Tuo reikalu yra susi

rūpinę niinois gubernatorius J. 
Thompson in prez. R. Reagan, 
kurie pareiškė, kad reikia Ame
rikoje labiau veikti sulaikyti 
ta rp jaunuolių blogą narkotikų 
naudojimą. 

PASTAS PRAŠO 

Pašto įstaiga specialiu raštu į 
kreipiasi į spaudą, kad ji ragin
tų kraustantis iš buto j butą ar 
iš miesto į kitą miestą, praneš
ti naują adresą Tai sutaupo 
laiko ir pinigų ir taip jau nežmo
niškai iškilusioms pašto išlai
doms. 

PAPIGINTI SKRYDŽIAI 
United oro linija birželio 26 Į 

d. papigino skridimus j Havajus. 
! Skrydis iš Chicagos dabar kai-
; nuoja 216 dol. mažiau negu 
į anksčiau, jei skrendama ne sa-
! vaitgaliais ir užsisakoma savai-
! tę prieš išvykimą. 

DRAUGAS, antradienis, 1981 m. liepos mėn. 7 d. 

A. f A. 
A D O L F U I A N D R U L I U I 

užbaigus šios žemes kelionę, jo žmoną 
ir visus gimines nuoširdžiai užjaučiame. 

AMALIJA IR MYKOLAS JAGUČIAI 

Washington, D. C. 
JAUNIMAS PRIEŠ 

VASAROS ATOSTOGAS 

Kristijonas Donelaitis "Metus"' 
paskirstė: Pavasario linksmybės, I 
Vasaros darbai, Rudens gėrybės' 

TRUMPAI IŠ DAINAVOS 

u pi c i v A i A u i ne c ijumi ^us p iat inami loterijos bir i U 3 Ų I V U L U I l I J U j L j l ietai &&*** paremti. 
* Jubiliejaus proga rengiamas 

| Tačiau mokyklos mokinių dar- i leidinys, kurį redaguoja clevelan-
; bas dar nevisiškai užsibaigė, nes j dietis Vacys Rociūnas 
i mokyklos mokiniu grupelė paruoš 
; ta mokytojos, Washingtono Lie
tuvių jaunimo sąjungos pirminin- j —Pamaldos jaunimo stovyklo-1 
kės Dainos Penkiūnaitės išvyko je svečiams vyks kiekvieną sekma j 
su vaikų tėvais ir mokyklos vedė- I dienį 11 vai. per visą vasarojimo j 

j ja A. Bailey į Hartfordą, Conn. ) , ' sezoną, 
ir Žiemos rūpesčiai. Tačiau moks-1 d a l ^ - a u t i Amerikos Rytinio pa-1 _ Į Dainavą įvažiavimo mo- \ 
lus einančiam jaunimui kiek h - j k r a š č i o m o k i n i u š o k i u festivaly- kestis 2 dol. asmeniui, o visai šei- i 
taip paskirstyti metai. Darba! la- j j e , kur šoko apie 400 šokėjų. Wa- m&i, vvkstant Kartu, nedaugiau i 
blausia, prislegia jaunimą pava-^ s h i n g t o n o m o k y k l o s grupelę su- 5 dol. Jau galima įsigyti sezoninį-
saq pnes mokykloms uždarant; d a r ė : L a w l a L u k a i t ė , V ida Vodo- įvažiavimo lipinuką pas kun. I 
duris, vasara! artėjant, moKslo i ^ ^ ^ p a u l i u s M i c k u s > Gema Viktorą Dabušį. Auka 25 dol. i 
metų užbaigimas, egzaminai- Po : Benokraitytė, Vida Česonytė, Vv- m e t a m s 
to eina vasaros linksmybės, o p o ; t a s p e t rul is ir Andrius Lands- i . . X W l . v - • - J 
to ateina rudens ir žiemos rūpės-į berris ~~ g Abisahenes jaunimo , 
j j aĮ ' S • ; stovyklai padovanotas kryžius per : 

. • / , . ., Be to, įdomų jaunimo lietuvis- ; keliolika metu, veikiamas klima-į 
Washmgtone veikiami jauni- k ą ^^Snmą sugalvojo šiais moks-1 t i n i u s ą h . g ų . įaba i s u s i dėvėjo. Si S 

mo sąjunga su Astos Banionytės I o m e t a i s a m e r ikiečiu !•••••• J U v a s a ą storyklos krvžių meniš-i 
vadovaujama tautinių šokių gru- m o kvklas baigusiųjų tėvai, suruoš-
pe "Gabija" suruošė šaunų vaka- d a m i š v e n t e pakviesdami kitas 
rą dar vis jaunimui tebevarstant iįe tUviv šeimas, turinčias mokyk-
mokyklų duris. Su dideliu rūpės- l i n i o jaunimo, praleisti popietę 
tungumu pasiskirstę grupėmis p r i e p l a u k įmo baseino su geguži-
gamino Šimtus koldūnų būsimai i n e i p r i t a ikvtomis vaišėmis. Už-
vakarienei, juos užšildydami. baigimui apie 40 dalyvių buvo pa-

Skoningai išdekoruotoje salėje vaišinti baigusių mokyklas Algio, 
dailiai padengti stalai, papuošti Penkiūno, Nerijos Gureckaitės, | v ° s savaitės. Yra galimybių suor-
gėlių puokštėmis, laukė sve- Rimo Orento ir Zitos Kindurytėsj ganizuoti_ šeimų rpilsio savaitę. 
Su. Veikė baras su įvairiais gėri- motinų skaniais gaminiais bei ka- jJejgu susidarytų daugiau žmonių, 
mais. Jaunimo sąjungos pirmi- ] vute Orentų namuose- Tuo buvo i būtu galimybė parūpinti šeimi-

užbaigti mokslo metai. Užsidarė i n i n k e - Plačiau informuotis pas 
mokyklų durys ir jaunimas prade- j kun. Viktorą Dabušį. 

—Pirmoji stovyklaujanti gru- į 
i pė Dainavoje yra moksleiviai atei j 
į tininkai. Stovyklos komendantu į 

Mylimam vyrui. Tauriam lietuviui patriotui, Paims 
Del Marš ir Litona korporacijų organizatoriui ir jų pre
zidentui 

A. f A. ADOLFUI ANDRULIUI 
Daltona Beach, Floridoje mirus, giliai liūdinčius — myli
mą žmoną VIKTORIJĄ, brolius ARTŪRĄ ir ALFONSĄ 
su ŠEIMOMIS nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime. 

DANUTĖ IR ALGIS ALKSNINIAI 
ONA IR POVILAS BLOŽIAI 
TEODORA IR ALFONSAS ILEKIAI 
VERONIKA IR JURGIS JANUŠAIČIAI 
VIKTORIJA IR ALGIS KARAIČIAI 
HARIS LAPINS 
SIGITA IR VYTENIS RAMANAUSKAI 
DANUTĖ IR ANTANAS VIKTORĄ 
EGLĖ IR JONAS VILUČIAI 

kai atnaujino Viktoras Veselka 
— Dainavos jaunimo stovyk- į 

; los tarybos posėdis įvyks Daina- ' 
; voje š. m. liepos 18 d., šeštadie-
! nį po pietų, šventės išvakarėse. 

— Pasikeitus Dainavos stovyk-
| lavimo kalendoriui, liko trys lais-

ninkė Daina Penkiūnaitė nutrau 
kę klegesį, susirinkusius kviesda
ma užimti vietas prie stalų. Tau
tiniais drabužiais pasipuošę jau
nuoliai tuoj pat svečiams išnešio
jo lėkštėse garuojančius koldūnus, 
sviestą, grietinę, duoną- Tik pa
valgius buvo surenkamos lėkš
tės ir tuoj prasidėjo programa — 
skaidrių montažas "Kelionė į Lie
tuvą", paruoštas Gundžio Vait
kaus. 

Antroje programos dalyje, aš
tuoni tautiniai šokiai. Šokių gru-

jo vasaros atostogas. 

Dainava, Mich, 
KAIP BUS PAŽYMĖTA 

DAINAVOS SUKAKTIS 

Šie metai Dainavai yra jubilie
jiniai- Juos pažymėti numatomi 
du įvykiai: metinė šventė jauni
mo stovykloje, liepos 19 d. ir spe-

i da lus renginys Dievo Apvaizdos 

J kun. P- Patlaba. Stovyklos tikslas ; 

pasiruošti Ateitininkų kongresui 
Chicagoje. S- G-kas 

pės'vadk^ėAita Banionytė prieš .P****** K u J t C r O S ° e n t r e ' D e t r o i " 
kiekvieną šokį suglaustai nusakė i t e ' s P a l l ° *' d. 
jo kilmę ir istoriją, kuriuos sklan-! Metinė šventė Dainavos jau-
džiai ir dinamišku tempu pašo- nimo stovykloje prasidės pamal-
ko 18 šokėjų. Tai buvo tarsi aka-j domis 11 vai. rytą. Šv. Mišias at-
deminis šokių pavaizdavimas- Šo- \ našaus vysk. Kenneth J. Pavish, 
kiai užbaigiami suktiniu ir muzi-! Lansingo vyskupijos ordinaras, 
kai grojant išsiskirstė šokėjaii su lietuviais kunigais. Po pamal-
kviesdami suktinį šokti svečius. ;dų jaunučiai bei jauniai ateiti-
Plojimai ir pakili nuotaika už-ininkai atliks programą. Vysku-
pildė salę. Atsivėdinimui svečių : pas ir garbės svečiai dalyvaus pie-
laukė skanėstais, sunka ir kava tuose su jaunaisiais ateitininkais, 
paruošti stalai. Muzika grojo, po- j tą dieną baigiančiais dviejų sa-
ros sukosi, grojant tango, valsus tvaičių stovyklavimą. 
polkas ir garsiai grojamus moder- j Šventės dalyvių patogumui veiks 
nius šokius- I stovyklos užkandinė, kurioje bus 

Ši puiki šokių grupė jau turėjo galima pasivaišinti skaniais pie-
progos atstovauti lietuviu liau- tumis, kavute, pyragais ir nealko-
dies šokiams Northern Virginia holiniais gėrimais. Bus ir kitų 

Folk Ffestival šventėje ir Washing- j pramogų. 

— Škotijos mokslininkai ban
do naujai išrastą MAB antikū-
ninį serumą, kuriuo tikimasi iš
gydyti beveik visas ligas. Spė
jama, kad šis išradimas gali pa
sukti visą dabartinę mediciną 
kitu keliu. 

A. f A 
TERESĖ VAŠKEVIČIENE 

MESKAUSKAITfi 

Gyveno Chicago, Illinois, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė liepos 3 d., 1981 m., 11:30 vai. ryto, sulaukus 83 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Vištyčio parapijoje, Matlaukių kaime. Ameri

koje išgyveno 32 metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Vitas, 2 dukterys Helen Ra
kauskas, žentas Vincent, ir Ona Kučinskas, 6 anūkai, 1 proanūkė, 
Toronte sesuo Elena Dambrauskienė su šeima, Clevelande švoge-
ris Jurgis Vaškas su žmona Ona, Lietuvoje brolienė Petronė Kir-
vaitienė su šeima, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a. Justino. 
Laidotuvės įvyko pirmadienį, liepos 6 d. Iš Petkaus Marąuette 

koplyčios buvo nulydėta į Svč. M. Marijos Gimimo bažnyčią ir po 
gedulingų pamaldų buvo palaidota šv. Kazimiero kapinėse. 

Nuliūdę: Sūnus, dukterys, žentas, anūkai ir proanūkė. 

Laidotuvių direkt Donald A. Petkus — Tel. 476-2345. 

Mirus 

A. f A. VINCUI KARALIUI, 

ton Folk Festival, kur susilaukė 
gausių plojimų ir aukšto {verti-
nimo lietuvių liaudies šoki J ir 
gražių tautinių drabužių. Nuo 
rugsėjo mėn. žada pradėti moky-
tis naujus ir repetuoti jau šoktus 

Dainava laukia svečių, o ypa
tingai skaitlingų Dainavos rėmė
jų, kurie jai padėjo išaugti j gra
žų lietuviška jaunimo auklėjimo 
židinį. 

Antrasis Dainavos sidabrinė su 

mūsų nariams, sūnui ALGIUI ir Vilijai KARALIAMS, žmo
nai ONAI ir dukrai DALIAI su VYRU reiškiame gilią už
uojautą. 

AKADEMINIS SKAUTU SĄJŪDIS 

LOS ANGELES SKYRIUS 

XX amžiaus madona (paveikslas) I 
apdovanotas aukščiausia premija j i 
tarptautiniame madonų meno festi- Į j 
valyje Los Angeles, Ca. ir Grand j į 
National Award Amerikos dailinin- ; j 
kų profesinėje sąjungoje New Yor- j 

šokius, nes turės progos vėl žavė-1 kakties paminėjimo renginys yra I ke. Tai puošni dail. POVILO PUZI-1S 
vado-ti žiūrovus. Mielai grupes 

vei bus vėl gražaus darbo. 
Ta proga tenka paminėti ir Wa-

shingtono Kristijono Donelaičio 

suplanuotas Detroite, Kultūros 
centre, š. m. spalio 17 d., šešta
dienį. Pirmiausia minėtoje vieto-

Į je įvyks šimtininkų suvažiavimas, 
lituanistinės mokyklos veiklą. Bu-1 Po to ten pat įvyks koncertas, 
vo atlikta graži programėlė, kai \ Programą atliks sol. Slavą 2ieme-
trys abiturientai baigė mokyklos j lyte ir muz. Jonas Govėdas. Šiol Gaunama DRAUGE, 4545 w. 63rd 
aštuonis skyrius ir jiems pažymė- renginio smulkesnės detalės bus ' s t . chicago. IL. Illinojaus gyventojai 
jimus įteikė Lietuvos atstovas dr. paskelbtos vėliau. , prideda $1.50 valstijos mokesčio. 
Stasys BaČkis i Sąryšyje su Dainavos jubilie- # 4<> 

NO monografija, kuri yra didelio 
formato ir talpina 28 spalvotas re
produkcijas. Kartu ir XX amiiaus 
Madona. Kaina su persiuntimu 27 dol. 
Puiki dovana ir tinka bent kuriomis 
Drogomis įteikti bet kam: svetimtau
čiui ar lietuviui. 
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I JUOZAS BRAZAITIS I 

1 RAŠTAI 1 1 
s s 
Ę Tumas — Vaižgantas. Dambrauskas — Jakštas. = 
= Donelaitis. Daukantas . Valančius. | 
| Baranauskas . Pietaris. s 

i R A S T A I II I 
Nuo Maironio Hd Brazdžionio | 

(septyniolika rašytojų) | 

Redagavo A U N A SKRUPSKEZJENĖ ir 3 
ČESLOVAS GRINCEVieiUS 1 

Išleido Į Laisvę Fondas lietuviškai kultūrai ugdyti. Ap- | ' 
i lankas ir viršelis Ados Korsakaitės - Sutkuvienės. S 
s s 
5 Spausdino "Draugo" spaustuvė. Kietais viršeliais, 562 g i 
s pusi. Kaina vieno tomo su persiuntimu $16.10. Ulinois gy- sį! 
| ventojai dar prideda 90 e t valstijos mokesčio. S , 

Užsakymus s iųs t i : DRAUGAS, 4545 West 6Srd S t , 
Chicago. DL 6MB9 

EUDEI KIS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

T R Y S M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4330-34 So . C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te le fona i LA 3-0440 ir LA 3-0&52 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Te le foną - YArds 7 - 1 7 4 1 - 2 

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

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS : 

2533 West 71 St., Chk.igo 
14 10 So. 50th Av\, Cicero 

Tel. 4 - r -2345 
AIKŠTĖ \L rOMOBII IAMS STATYT! 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO LITLAMC A AVE. Tel YArds 7-1 136-39 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS 
2424 VV. ooth STREET Tei REpubiu 7-1213 
11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, 111 Tei. O74-44I0 

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

PHILLIPS - LABANAUSKAS 
3307 SO. LITLAMC A AVE Te! YArds 7-3401 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO HALSTED STREET Tel,A Ards 7 - ; o n 

VASAITIS - BUTKUS 
I44»S6 50th *VE., CICERO. U Tel Olv-mpii 2-1003 

CHARLES STASUKAITIS 
G o r d o n F u n e r a l H o m e 

"2° S HALSTED STREE1 Tel 22c-S34-
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I Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskaityti 

• 



— • 
DRAUGAS, antradienis, 1981 m. liepos 

• 

mėn. 7 d. 

X Eugenijus Vilkas, Astro-
Arc viceprezidentas Californijo-
je, yra parašęs nemažai straips
nių metalų suvirinimo temomis. 
Dalyvavo konferencijose Los 
Angeles ir Chicagoje. IV Moks
lo ir kūrybos simpoziume Chi
cagoje kalbės tema "Metalų su
virinimo būdai ir robotai" sim
poziume lapkričio 25-28 d. 

X Dr. Antanas Maceina, gy
venąs Muensteryje, dėl neaiš
kios savo sveikatos padėties, ne
galės atvykti j 'Ateities" jubi
liejinį kongresą. Kongreso išva
karėms profesorius žada para
šyti "Draugui" kiek ilgesnį sa
vo pasisakymą dabarties aktua
liais klausimais. 

x Heien Wagwa\ Rochester, 
I N. Y., atsiuntė prenumeratos 

mokestį su 20 dol. auka ir laiš
kučiu: '"Draugą mielai skaitau 
ir jo laukiu. Kartais pavėluoja, 
bet vis vien perskaitau. Senatvė 
ir vienatvė daug neleidžia vaikš
čioti, todėl siunčiu žaliukais". 
Helen VVagner skelbiame garbės 
prenumeratore. Už paramą 
dienraščiui tariame nuoširdų 
ačiū. 

X Bernardas Pūras, Sherer-
ville, Ind., buvo atvykęs į Chi-
cagą ir ta proga aplankė "Drau
gą", pratęsė prenumeratą, įsi
gijo naujausių leidinių ir paliko 
10 dol. auką. Labai ačiū. 

x Bronė Tampauskas, Chica-
go, 111., atvyko į "Draugą", pra
tęsė prenumeratą ir įteikė 10 
dol. auką dienraščio paramai. 
Nuoširdus ačiū. 

X Antanas Giniotas, Chicago, 
111., lietuviškų organizacijų dar
buotojas, apmokėdamas "Drau
go" prenumeratą, įteikė 8 dol. 
auką. Gailutė Palionis, Madi-
son, Wisc., — 7 dol. Nuoširdus 
ačiū. 

X R. Kaminskas yra Grant 
Parko koncertų paruošimo asis
tentas. Tai skelbiama kasdien 
dalinamose Grant Parko koncer
tų programose. 

X Jadvyga ir dr. Romas G* 
netčiai, atvykę iš Daytono, Ohio, 
dalyvavo savo mokslo draugų 
dr. Vacio ir Vidos Tumasonių 
dukters Saulės vestuvėse, vie- j Haven, Conn., Al. Tamašauskas, 
sėjo dr. A. Prunskienės seimo- | Waukegan. EI., visi užsisakė 
je, pasimatė su savo pusbroliu j naujausių leidinių. 

'Draugo" renginių komisijos posėdyje liepos 2 4 Iš kairės (pirmoj eil-): Matilda Marcinkienė, Birute Bagdoniene, 
Marija Remienė, kun. Viktoras Rimšelis, dr. Antanas Razma, Kazys Laukaitis, Alicija Rūgytė ir Eleonora Bareikie
nė; (antroj eilėj): Jadzė Dockienė, Vilhelmina Lapienė, Stasys Džiugas, Birutė Jasaitienė, Vytautas Soliūnas, Zina 
Sinkevičienė ir Kostas Dočkus. Nuotr. J. Duobos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

X Povilas Karosas, New Bri-
tain. Conn., Kęstutis Česonis, 
Ellicott City. Md., O. Gešven-
tas. Cicero, UI., J. Vizgirda, 
Aurora. UI., Stasė Leikus, West 

kun. J. Prunskiu ir pusbrolio Jo
no šeima, aplankė tetą Oną 
Prunskienę, dabar einančią 
94-tus metus. Viešėjo ir puse-
serės dr. Onos Garūnienės šei
moje. 

X Prašoma pranešti, kad Dai
navos stovyklos metinė šventė 
įvyks liepos 19 dieną, sekmadie
nį. Visi jos rėmėjai ir drau
gai yra kviečiami gausiai daly
vauti šventėje. 

X Jonas Švoba, Madison Hts.. 
Mich., Amerikos Lietuvių Tau
tinės sąjungos seimui rengti ko
miteto pirmininkas, atsiuntė 20 
dol. auką su laiškučiu: "...dėko
damas už ALTS-gos seimo, vy-
kurio š. m. gegužės 23-24 u. pa
garsinimus bei pranešimus, 
siunčiu ALTS-gos 17-jo seimo 
rengimo komiteto paskirtą au
ką pagal galimybę 20 dol.". La
bai ačiū už lietuviško žodžio ver
tinimą. 

X Bronius Ignatavičius, Rauv 
don, Kanada, užsiprenumeravo 
"Draugą" vieneriems metams ir 

'DRAUGO" GEGUŽINEI 
RUOŠIANTIS 

sveikino Konstanciją ir Joną 
Skelly jų 50 metų vedybos su
kakties proga sekmadienio va-

"Draugo" renginių komitetas, kare, birželio 28 d., Svč. M. Ma-
kuriam vadovauja Marija Re-: rijos Gimimo bažnyčioje. 
mienė, liepos 2 d. turėjo pasita-; šv. Mišioms vadovavo vysk. 
rimą Marijonų svetainėje prie j V. Brizgys, koncelebruojant 
"Draugo". Pasitarime dalyvavo kun. A. Mickai, MIC, ir kleb. kun. 

x Kosta Čepaitis, Chicago, 

ir kun. Viktoras Rimšelis, įvai
rių "Draugo" parengimų organi
zatorius, dabar marijonų pro-
vinciolas. Pradedant pasitarimą 
M. Remienė visų vardu pasvei
kino naująjį provinciolą ir pa-

Hl., lietuviškų organizacijų dar-! I i n k ėJ0 D i e v o laiminamos sėk-
buotojas. aplankė "Draugą" ir j m ė s - Susirinkusieji sugiedojo 
iteikė 10 dol. auką. Nuoširdus 

Zakarauskui. Kun. A. Micka, 
Šv. Marijos parapijos klebonas 
Darien. 111., yra Konstancijos 
Skelly brolis. Abu vedybų ju
biliatai atnaujino savo vedybų 
pažadus., lydint kun. A Mickai. 
Per Mišias iškilmingai giedojo 
60 narių choras, palydint muz. 
Antanui Linui. Kazimieras 

l A. VALSTYI1SE 
— Woroester, Mass., laikraš

tis "The Evening Gaaette" iš
spausdino Julia Mack, Amerikos 
Lietuvių R. Katalikių moterų są
jungos pirnuninkės, laišką re
daktoriui apie birželio ištrėmi
mų 40 m. sukaktį. Laiške J. 
Mack išsamiai išdėstė sovietų 
padarytas skriaudas lietuviams 
ir iškėlė klausimą, kodėl sovie
tų karo kriminaliniai veiksmai 
užmiršti, o tuo pačiu metu na
cių tokie veiksmai labai smer
kiami. 

— Protesto demonstracijas 
prie rusę konsulato San Fran-
cisco mieste liepos 18-19 dieno
mis organizuoja Los Angeles 
Lietuvių informacijos centras. 
Bus protestuojama prieš sovietų 
laužymą tarptautinės teisės, 
imant okupuotų kraštų vyrus į 
okupanto kariuomenę ir siun
čiant juos į svetimus kraštus 
kovoti už sovietinį imperializ-

dainavo "Hapy birthdav" Kon- " * > v^nkų_spaudos Praneši-
stancijai, kuri šventė 70 metų " į • Afgaunrtano į Vilnių at-

IŠ ARTI IR TOLI 
0KUP. LIETUVOJE 

amžiaus sukaktį. Jubiliatų duk
tė Sylvia Tinnish pasveikino 
dalyvius ir pagyrė savo motiną 
ir tėvą. 

Tarpe kalbėtojų buvo dr. 

vežami sužaloti žuvusių karių 
lavonai. Kartu su lietuviais de-

— Alytaus miestas, kuriame 
šiuo metu gyvena maždaug 
60,000 žmonių, birželio 19 d. 
atšventė 400 m. sukaktį. Vyko 
įvairios ceremonijos, sporto 
šventė, karnavalinės eitynes, 
dainų ir šokių šventė. 

Kauno Liaudies deputatų 
tarybai, anot "Tiesos", teks 
svarbus vaidmuo, bandant įgy
vendinti planus vienuoliktaja
me penkmetyje. (Norima 25% 
padidinti produkcijos gamybą. 
Numatoma kasmet pastatyti 
1,000 naujų butų. Taip pat pla
nuojama statyti kelis prekybos 
centrus ir dar vieną tiltą per 
Nerį. 

— Utenoje statoma profesinė 
technikos mokykla, kurioje bus 
ruošiami darbininkai mėsos ir 
pieno pramonei bei žemės ūkiui. 
Pirmaisiais metais žadama pri
imti apie 600 mokinių. 

— Lietuvoje pradėjo veikti 
vadinami "liaudies universite
tai", kuriuose nagrinėjama 
TSKP XXVI suvažiavimo ir 
Lietuvos KP XVH1 suvažiavimo 

Pranas Saletta iš 6v. Kryžiaus k o m u n i s t p ^ g t ų tautų kilę 
ligoninės, dr. Jonas Simonaitis, 
žurn. Stasys Pieža, muz. Anta
nas Giedraitis, muz. Linas ir 

aciu. 
X LB Pietines New Jersey 

apylinkės valdyba per ižd. Joną 
Mingailą atsiuntė 15 dol. auką 
už gerą "Draugo" informaciją. 
Ačiū už lietuviško žodžio ver
tinimą. 

daugiausia buvo S k ^ ™ 5 grojo vargonais. So
listės buvo Genovaitė Mažeikie-

X M. Vidūnas. Worcester, 
Mass., užsisakė naujausių leidi
nių už didesnę sumą ir dar pri
dėjo 4 dol. auką. Dėkojame. 

gegužinė gerai pasisekė. Žmonės 
tada pageidavo ir toliau tęsti 
šią tradiciją. 

Pasitarime dalyvavo Marija 
Remienė, Vilhelmina Lapienė, 
Jadzė Dockienė, Birutė Bagdo
nienė, Zina Sinkevičienė, Alicija 

X Jadvyga Stankovičius, M. Rūgytė, Birutė Jasaitienė, Ma-
Maltinienė, čikagiškiai, J. Puo- Į tildą Marcinkienė, dr. Antanas 
džiukaitis, Waterbury, Conn., j Razma, Kazys Laukaitis, Vytau-

•'Ilgiausių metų". 
Pasitarime 

svarstomi "Draugo" gegužinės 
reikalai. Gegužinė bus rugpiū- n ė i r M a r i ^ B a n k y 

čio 2 d., sekmadienį, prie "Drau- Savo pamoksle kun. Zakaraus. 
go". Buvo pasiskirstyta pareigo- kas pagyrė Konstanciją už jos 
mis ir darbais. Pereitų metų! nuopelnus kaip vienai iš orga

nizatorių švč 

visi žvainomis progomis atsiun
tė po 5 dol. aukų. Dėkojame. 

X J. Povilaitis, Omaha, Nebr., 
pratęsė prenumeratą, užsisakė 
naujausių leidinių ir pridėjo 2.50 
dol. auką. Dėkojame. 

tas soliūnas, Kostas Dočkus, 
Stasys Džiugas, Eleonora Ba
reikienė. 

Kai kurie komiteto nariai dėl 
nepatogaus laiko ar kitų kliūčių 
pasitarime negalėjo dalyvauti. 

Buvo pasitarta taip pat ir Į 
metinio banketo reikalais. Ban-1 X M. Šimkus, BaJtimore, Md. 

pridėjo 13 dol. lietuviškos spau- : R e g i n a Barauskas, Melrose i ketas bus rugsėjo 19 d Jauni-
dos palaikymui. Dėkojame. P a r k _ E 1 j Jakubauskas, Ju- ™ centre Meninę programą 

x Kazys Iietavninkas, Chi- n o Be a c h j ^ A J a g y s c o ^ . atliks sol. Algis Grigas, 
cago, EI., buvo atvykęs į "Drau- !

 b u s o h i o K a z y s pėsna, Worces. i Kitą susirinkimą nutarta su-
gą". nusipirko naujausių leidi- • t e r M a s s ^ v K a r o t ) U S 7 pj_ 
nių ir paaukojo 10 dol. lietuvis-1 p ] e y 0 h i o j Lapinskas, go 
kos spaudos stiprinimui. Labai 
ačiū. 

X Vladas Židžiūnas, Center-
ville. Mass., Alfonsas ir Vikto-1 
ras Jokūbaičiai, atsiuntė po 5 
dol. aukų. Aldona Andriuškie-
nė, Dorcester, Mass., M. Putri
mas, Toronto. Ont, Kanada, — 
po 4 dol. Kęstutis žygas — 3 
dol. Visiems ačiū. 

x O. Vaičiūnas, Wūlow 
Springs, UI.. V. Indrulaitis, Chi
cago, UI., buvo atvykę į "Drau
gą" ir nusipirko naujausių leidi
nių bei plokštelių už didesnę 
sumą. 

X Jonas R. Pakalnis, Grar.d 
Rapids, Mich.. T. Navickas, 
Coeur D'Alene, Idaho, užsisakė 
naujausių leidinių už didesnes 
sumas. 

X Osmanas Teberia, Cleve-
land, Ohio. pratęsdamas pre
numeratą, atsiuntė 10 dol. auką. 
Dėkojame. 

X Bridgeporto restoranui rei
kalinga virėja (kalbanti lietu
viškai ar angliškai). Skambinti 
Gražinai telef. 326-2761. fsk.) 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road — Telef. 
VI 7-T747. (ek.) 

Boston. Mass., C. Locatis, Wa-
shington, D. C , visi užsasakė 
naujausių leidinių, plokštelių ar 
medžio drožinių už didesnes su
mas. 

kviesti liepos 24 d., ketvirtadie. 
nį, 7 vai. vakaro toje pačioje 
vietoje. s t . Džgas 

ŽYMI 50 METŲ VEDYBŲ 

SUKAKTIS 

M. Marijos Gimi
mo parapijos choro ir kaip žy
miai solistei - dainininkei, kuri 
dalyvavo lietuvių koncertuose ir 
operetėse. Pagyrė ir Joną kaip 
darbštų parapijos veikėją ir 
Švento Vardo draugijos vadą. 
"Konstancija ir Jonas", kun. Za
karauskas pridėjo pamoksle, 
"parodė savo vedybiniu gyveni
mu, kad jie buvo surišti Dievo 
visada ir jų meilė, ištikimybė ir 
dorumas yra pavyzdys šiam pa
saulietiniam gyvenimui.". 

Abiem jubiliatam buvo įteik
tas specialus šv. Tėvo, Jono Pau
liaus U palaiminimas. 

Po pamaldų netoli 200 jubi
liatu giminių, draugų ir žymių 
svečių dalyvavo jubiliejaus ban 

susisiekimo prie-
| monių bus pasamdytas autobu-
į sas. 

KANADOJE 

žmonės. Iš Los Angeles į San 
Francisco organizuojamas auto
mobilių ir motociklų karavanas. 

Antanas Bielski, 4-jo laipsn. | N e t u p i n t i f l n i s 
Kardinolo Mundelein Kolumbus 
Vyčių organizacijos. 

Savo kalboje Jonas Skelly 
padėkojo visiems už dalyvavimą Į 
ir pareiškė, kad "su Dievo pa-1 
galba aš ir mano mylima žmo
na pasiekėm savo 60 metų ve
dybų sukaktį". Jo žmona savo 
kalboje pasakė, "mano sieloje 
šiandien šventė ir linkiu vi
siems jaunavedžiams sulaukti 
50 metų vedybų sukakties". 

Kun. Aleksandras Baltutis 
sutuokė Joną ir Konstanciją 
Švč. M. Marijos Gimimo bažny
čioje prieš 50 metų. Kun. Baltu
tis buvo organizatorius ir šios 
parapijos pirmas klebonas. 

Konstancija savo jaunystėje 
buvo narė Lietuvos Vyčių, ji dai
nuodavo daugelį lietuvių paren
gimų, jos vyras Jonas tebėra 
ketvirto laipsnio Kolumbus Vy
čių, artimas parapijos veikėjas 
ir "Draugo" korespondentas. 

Stasys Pieša 

LIETUVIŠKAM FESTIVALIUI 
ARTĖJANT 

monstracijose dalyvaus Young į medžiaga. "Mokslo programa" 
Americans for Freedom, latviai, j trunka dvejus metus, 
estai, lenkai, vengrai, vietnamie- į — "Vagos" leidykla išleido 
čiai. afganistaniečiai ir kiti iš I Vytauto Rimkevičiaus "Vil

niaus noveles", Eduardo Mieže
laičio poezijos rinkinį rusų kal
ba, Ernest Hemingway vertimus 
"Anapus upės", "Medžių ūks
mėje" bei ' "Senis ir jūra" ir Jo
no Avyžiaus knygą vaikams 
"Juodažvaigždis arkliukas". Iš 
"Mokslo" leidyklos išėjo Aldono 
Pupkio "Kalbos kultūros pagrin
dai", Vinco Kuzmicko monogra
fija "Antanas Vukutaitis-Ketu-
rakis" bei Vincento Urbono "Lie
tuvos grybai". 

PRANCŪZIJOJ 
— Dr. Kęstutis Keblys iš 

Detroito rugpjūčio 4 d Europos 
Lietuviškųjų studijų savaitėje 
prie Paryžiaus skaitys paskaitą 
"Šposininkai šermenyse: Bara
nauskas ir Šaltenis". 

Laikas bėga, darbas veja dar-
, A „, , _,. ~» - • bą- i r t a i P artėjant prie liepos 
kete Sharkos r e s t o r a n e ^ č i o j u m&m _ ^ Uetuvi 
gatvėj. Tarpe svečių buvo vysk. ( f e s t i v a l i o }mja b u s m 
V. Brizgys, kun. Mykolas Jod-' ka. MIC, iš Alellanedos, Argen
tinos. Jono Skelly studijų drau
gas, kun. A. Puchenski, Šv. (Da-
mian parapijos asistentas, Oak 
Forest, kun. Antanas Markus, 
Švč. M. M. Gimimo parapijos 

' 'Visa parapija šiandien pnsl-; asistentas. 
X Dr. Vytautas Majauskas,' deda prie jūsų 50 metų vedybų i Programa, kurią pravedė kun. 

Northwille, Mich.., užsisakė nau- j šventės — te Dievas laimina jus ' Zakarauskas, prasidėjo malda ir 
jausiu leidinių anglų kalba apie { abudu". Taip savo pamoksle Į smagiai sudainuojant jubilia-
Lietuvą už 80 dol. t kun. Antanas Zakarauskas pa- • tams "Valio, valio". Publika su-

"Orandies- išvyka j Australiją. Po pasisekusių Šokių grįžta namo Vadov5 Irena S:.iieliauskiene, Šokėjai, kun. A. 
Saulaitis ir globos komiteto pirmininkė Vida Meiluvienė atvykę išleisti. Nuotr. lino Meilaus 

Lithuanian Plaza Court, 12 va
landą. Jau yra (paskirstytos 
vietos apie penkiadešimt lietu
viškų organizacijų, kurioms grei
tai bus pasiųsti atitinkami pra
nešimai. Visos dalyvaujančios 
organizacijos šiame festivalyje 
stipriai ruošiasi suįdominti lan
kytojus. 

Gintaro Karoso vadovaujama 
Baltic Associates atvyksta iš 
toli ir atsiveža įdomią parodą, 
kuri parodys ne tik lietuviams, 
bet ir svetimtaučiams mūsų 
kultūrą ir meną. 

Programoje yra keturios tau
tinių šokių grupės, kurios daž
nai repetuoja gražiau lietuvišką 
šokį atlikti. Vyties grupė, Tėviš
kės Jaunimo ratelis. Suktinis ir 
Vyčių grupė. Yra keturi Rock 
and RoU ir Ancient Orange Rock 
Band. 

Taip pat yra paruostas gra
žus merės ir šventėn kviestų sve
čių sutikimas. Supažindins an
glų ir lietuvių kalbomis Albertas 
Kerelis. 

Pirmoji pagalba neatsilieka. 
Medic ambulansas bus prie Wa-
shtenaw ir Chicago Health Van 
prie Campbell gatvių. Balfo įs
taiga bus pagrindinis centras. 
Nelaimes atveju festivalio daly
viai turėtų kreiptis j tas vietas, 
kur daktarai ir gailestingos se
selės bus pasiruošę pagelbėti. 

— Tomas Prakapas, Bronės ir 
Stasio Prakapų sūnus, šį pava
sarį baigė Toronto Royal York 
aukštesniąją mokyklą su garbės 
pažymėjimu ir buvo priimtas į 
Toronto universitetą studijuoti 
ekonominės administracijos 
(Bussines Adm.) mokslų. Jis 
dėl gero mokymosi yra gavęs 
Ontario valstijos stipendiją. 
Iki šiol buvo ateitininkų moks
leivių kuopos vicepirmininkas, 
dalyvavo stovyklose, ypač Wa-
sagoje. 

Lietuvių Bendruomenės 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. 

Dantę Gydytojai 
DR. S. T. CHRBAN - o — DR. K. M. ŽYMANTAS 

Atidarė kabinetą 

PARK DENTAL ASSOCIATES 
ŠEIMOS DANTŲ GYDYMUI 
Susitarimui skambint 778-3400 

VALANDOS: Antradienį, Trečiadienį ir Ketvirtadienį 
nuo 10-os 0d <-os valandos vakaro. 

2654 West 63rd Street 
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J a u i š ė j o 
IŠVEŽTŲJŲ LIETUVIŲ SĄRAŠAS 

STALINO TERORAS 1940-1941 
Sudarė LEONARDAS KERVLIS 

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

Išleido Pasaulio lietuvių archyvas. Finansavo Lietuvių Bendruo
menės JiAV 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 šiol 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 viršeliais, 
520 puslapių. Kaina su persiuntimu fžl.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 1,51,5 West 6$rd Street, 

Chicago, fūinois 60629 
nilnois gyv. dar prideda $1.1* valstijos 
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