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Aukos paliudijo lietuvių
tautos gyvybę
Vliko Tarybos posėdis VI. 19
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto tarybos posėdis įvy
ko New Yorke birželio 19. Posė
dį pradėdama taryba nuoširdžiai,
giliai susikaupusi atsistojimu pa
gerbė mūsų tautos pastarųjų dvie
jų mėnesių kankinius ir jos did
vyrius — Romą Kalantą Kaune
ir nežinomą jaunuolį Varėnoje,
kurie savo skaudžia auka bei klai
kia kančia pakartotinai apšvie
tė Pasaulio žmoniją apie lietuvių

tautos politinę gyvybę, protestą
prieš Rusijos okupaciją ir apie
reikalavimą savo tautai laisvės ir
Lietuvai nepriklausomybės. Tuo
pačiu metu buvo pagerbtos ir lie
tuvių demonstracijos, Lietuvoje
vykusios, kuriose gausios jauni
mo masės šaukėsi į pasaulį “Lais
vės, laisvės, Lietuvai laisvės”.Dalis tų demonstracijų dalyvių jau
kenčia sovietų kalėjimuose.
Tarybos posėdžiui pirmininka
vęs B. B lėliukas trumpai vertino
Vliko valdybos pastarojo meto
veiklą, gi valdybos vicepirminin
kas J. Audėnas nurodė į dviejų
mėnesių valdybos veiklą, pami
nėdamas svarbesnius žygius. Jie
buvo: Vliko kreipimasis į ALT
os ir JAV Liet. Bendruomenės ta
rybos pirmininkus, skatinant,
kad jie rastų bendrą kalbą, de
rintų veiklą, ypač atstovaujant
Amerikos lietuvių visuomenę.
Vlikas buvo gavęs Lietuvos ka
talikų memorandumą — skundą
dėl tikybos persekiojimo Lietuvo
je, nukreiptą į Sovietų Sąjungos
komunistų partijos CK gen. sėk
retortų L. Brežnevą. Drauge su
memorandumu buvo gautas ir
pareiškimas J. Tautų gen. sekre
toriui Kurt Waldheimui. Vlikas
Šiuos dokumentus išvertęs į ang
lų kalbą su savo gegužės 24 raš
tu pasiuntė J. Tautoms. Be to,
jie su atitinkamu gegužės 31 d.
raštu buvo pasiųsti ir valst. sek
retoriui W. Rogers, kad šis pa
vestų JAV ambasadoriui J. Tauto
se iškelti JT Žmogaus teisių ko
misijoje religijos persekiojimo
Lietuvoje klausimą.

ferencijai pasiruošimo klausimą
— jį nušvietė J. Audėnas. Vliko
valdyba šiuo klausimu turi su
rinkusi daug medžiagos ir paren
gusi metmenis
memorandu
mams. Visa tai perduota tarybos
Teisių ir politinei komisijai. Šis
klausimas labai platus bei svar
bus. 'Numatyta į ruošos darbą
įtraukti ir daugiau organizacijų,
su jomis susitarti bei pasiskirsty
ti veiklos sritimis. Tarybos posė
džiui pirmininkavo Bronius Bieliukas, Lietuvių Rezistencinės
Santarvės atstovas, sekretorium
buvo Jonas Ivašauskas, Lietuvos
Valstiečių . liaudininkų sąjungos
atstovas.
(E.)

Australija ir prancūzų
atominiai bandymai
Sydnejus. — Australija, pro
testuodama prieš prancūzų pasi
rengimus Mururoa salyne sprog
dinti atomines bombas, žada pa
siųsti į tą vietą greitlaivius, gelbė
jimosi plaustus ir nuleisti para
šiutininkus. Prancūzai tada neiš
drįstų daryti bandymų, kai tenai
maišysis gyvi žmonės. Keturi aus
tralų parašiutininkai jau pasisiū
lė ten vykti. Prancūzai gi atsačė: “Darykit ką norit savo atsa
komybe, mes jus įspėjam”.
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370,000 ŽMONIŲ BE PASTOGES

Washingtonas. — Henry Kissingeris, grįžęs iš Pekino, jau su
sitiko su spaudos žmonėmis ir sa
kė, jog Šiaurės Vietnamas kol
kas dar nesiekia tikros taikos ir
derybos nebūtų labai sėkmingos.
Sakė:, kad jis nemėginęs prašyti
kiniečių vadų, kad jie tarpinin
kautų tarp Washingtono ir Ha
nojaus. “Kiniečiai, kaip ir sovie
tai, žmonės su principais, ir mes
nebandėm, kad jie atsisakytų sa
vų principų. Dabar svarbu ne ka
da Paryžiuje bus galima atnau
jinti derybas, bet kiek joms Ha
nojus bus pasiruošęs”.

Dvi lietuvaitės

BRITŲ SVARAS ŠUKELE NERIMO
EUROPOJE

Ispanijos pogrindis
prieš monarchija

Bažnyčiai nėra nei
minimalės laisvės

Kaip tas atsilieps kitiems kraš
tams: dar sunku pasakyti, bet
Amerikos finansininkai ramina
visus, kad britų žygis nesugriaus
pernai, gruodžio mėnesį pasiekto
Vatikanas. — Paulius VI, kal
susitarimo Washingtone ir tai
bėdamas kardinolams ir kitiems
nėra britų svaro nuvertinimas ir,
I aukštiems Bažnyčios dignitogal būt, net pagalba doleriui.
' riams, pažymėjo, kad Nixono ike' lionės į Pekiną ir Maskvą sustip
rino taiiką, tai vienas pozityviau
sių atsitikimų šiam dešimtmety.
Paskui popiežius apgailestavo,
kad kai kuriuose komunistų val
domuose kraštuose Bažnyčiai vis
dar neduodama nei minimalinės
laisvės.
PARYŽIUS. — šiaurės Viet
namo atstovas Paryžiuje pakal
tino Nixoną, kad jis bando su
kiršinti su jų draugais, Pekinu
ir Maskva, pagaliau bando ne
pasitikėjimą sukelti ir tarp Ki
nijos ir Maskvos, žodžiu, su
skaldyti komunistinį pasaulį. Berlynas. — Kanc. W. Brandt,
Tačiau, kaip vakar dienos Chi- kalbėdamas V. Berlyno socialde
cago Tribnue rašo, tas komu mokratams ,patvirtino, jog lap
nistinis pasaulis skyla ir be A- kričio mėnesį tikrai bus parla
merikos prisidėjimo, štai Pran mento rinkimai, metais paanks
cūzijos užsienio reikalų minis tinti. Bundestagas dabar išsiskirs
teris Maurice Sohumann kitą
tė atostogų ir susirinks tik rugsė
mėnesį skris į Pekiną. Skris su jo 18.
juo ir laikraštininkai, bet trims
jų Pekinas nedavė vizos. Visi
Beirutas. — Izraelio artilerija
jie buvo promaskvinių komu
apšaudė Libano kaimelius, kur
nistu atstovai. Pagrindinis laik galėjo būti ir Palestinos partiza
raštis L’Humanite net nedrįso nų. 17 libaniečių buvo užmušta.
prašyti, žinodamas, kad nebus Libanas pasiskundė JT Saugumo
Berlynas. — V. Vokietijos įsileistas.
Tarybai ir pareikalavo, kad Iz
koncleris W. Brandt atvažiavo į
raelis grąžintų belaisvius, Sirijos
Vakarų Berlyną traukiniu, per
ir Libano karininkus, pagrobtus
Rytų Vokietiją, ne skrido, kaip
Libano teritorijoje.
tai darydavo anksčiau. Tai buvo
pirmas toks atsitikimas. Norėjo
patikrinti, kaip veikia naujausi
susitarimai su komunistais pasie
Roma. — Popiežiškoji
nio formalumams sumažinti.
nio meno apsaugojimo komisija
Rytų Vokietijos pasienio sargybi
praneša, kad šiuo metu visoje Iniai jo traukinį išlaikė tik pusę talijoje yra 103 katalikų įkurti re
valandos. Savo kelionę į V. Ber
Ilginio meno muziejai. Šiuo me
lyną Brandtas dar norėjo paro
tu stengiamasi religinio meno
dyti, kad tas miestas yra neatski
kūrinius labiau sukoncentruoti
riamoji V. Vokietijos dalis.
didesniuose muziejuose, kur jie

Londonas. — Britai paskelbė,
kad jų svaras nuo šiol “laisvai
plaukios”, vadinas jo vertė nebus
labai pastovi. Paskelbimas įnešė
tam tikro sąmyšio Europoje ir
tuoj buvo uždarytos visos pinigų
keitimo įstaigos. Tikimasi, jog
rytoj, antradienį, svaro vertė bus
žinoma ir bankai bus atidaryti.
Kai kurios įstaigos britų svarus
priiminėjo ir šį savaitgalį, bet
svaro vertė vidutiniškai buvo 'bent
11 procentų žemesnė. Šiai nau
jai situacijai aptarti šeštadienį
skubiai suvažiavio į Paryžių še
šių Europos Bendrosios rinkos
narių centriniu bankų direktoriai
ir tarėsi kas daryti, o finansų mi
nisteriai renkasi šiandien Liuk
semburge.
Paskutinį kartą anglų svaras
nepastoviai “plaukiojo” 1931 me
tais. Churchillis svarstė 1951 vėl
tą patį padaryti, bet kai pinigai
sustiprėjo, plano atsisakė. Dabar
britų finansiniai ekspertai įtikino
vyriausybę, kad tai geriausias
New York. 7— Izraelio delega būdas sulaikyti visokias spekulia
cija prie Jungtinių Tautų sako, cijas ir sumažinti infliaciją.
kad Libano teritorijoje yra 5,000
Palestinos partizanų, ir kol Liba
nas jų nesutvarkys taip, kaip tą
padarė Jordanija, neturės ramy
bės nei vieni, nei kiti. Pataria
juos išvaryti, tada vėl galės būti
,ramu pasieny.
Madridas. — 'Ispanijoj susidarė
pogrindinė ,slapta politinė parti
ja, vadinama Carlistas, kuri prie
šinasi būsimajai monarchijai, kai
Franco pasitrauks ar numirs ir į
sostą sugrįš Alfonso XIII giminė,
princas Juan Carlos de Borbon.
Pogrindinei partijai vadovauja
irgi Borban partijos šaka Borban
-Parma. Tos giminės nariams už
drausta gyventi Ispanijoj, prisi
laiko Prancūzijoj.
Išmėtytuose lapeliuose sakoma,
kad Carlists partija šių metų pra
džioje turėjo slaptą suvažiavimą
ir užmezgė ryšius su kitomis po
litinėmis partijomis, taip pat vei
kiančiomis pogrindyje. Ispanijoj
uždraustas bet koks opozicinių
partijų veikimas.

New York. — Potvyniai Ame
rikos rytuose laikomi patys di
džiausi visoj Amerikos istorijoj.
Penktadienį prie esamos nelai
mės prisidėjo naujas lietus. Vien
Pennsyivanijos valstybėje nuo
stolių padaryta apie bilijoną do
lerių. Iki sekmadienio nuskendo
110 žmonių, kurių 31 iš Penn.
Kai kurių miestų gatvėse stovi
vanduo 10 pėdų gilumo, paplovė
namų pamatus, automobilius nu
nešė kaip žaisliukus, derlingus
laukus nuplovė, išnešė juodžemį
ir visus pasėlius.
Ohio upė pakilo 10 pėdų virš
potvynio lygio, mažesnės upės
pakilo iki 27 pėdų virš krantų.
Harrisburge, Penn. sostinėje, su
sisiekimas gatvėmis palaikomas

Nixonas bando
suskaldyti komunistus

V. Vokietijos rinkimai
rudenį

Brandfas važiavo per
R. Vokietija

Karas Vietname
niekad nesibaigs

gumo ir bendradarbiavimo kon

Kinija nežada
tarpininkauti

Libane 5000 Palestinos
partizaną

JAV prezidentui R-M. Nixonui
vykdžius ruošą keliauti į Maskvą
svarstyti tarptautinių klausimų
su Sovietų Sąjungos vyriausybe, Kambodijos kariai treniravimo sto
Vlikas gegužės 11 buvo pasiun vykloje
tęs raštą prezidentui Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės atstaty
mo klausimu.
Po abiejų pranešimų sekė pa
klausimai ir diskusijos. Prel J.
Bal'kūnas painformavo, kad raš
tai dėl religijos persekiojimo ras
tų geresnį atgarsį J. Tautose, jei
jie būtų įteikiami religinių orga
Paryžius. —'Privačiai kalbėda
nizacijų.
mas, vienas Hanojaus diplomatas
Taryba, į tai atkreipusi dėme sako, kad gal būt ofenzyva ir ne
sį, pavedė Vliko valdybai drauge pasiseks, reikės pasitraukti,- bet ta
su Lietuvių Katalikų Kunigų Vie da Hanojus galės kariauti pir
nybe tuo reikalu pasirūpinti ir miau išmėgintu būdu —parti
kreiptis į PAX ROMANĄ, turin zaniniu karu. Tokį karą galima
čią tam tikrą statusą J. Tautose. vesti visą gyvenimą ir pasirašius
sutartis bei deklaracijas.
'Dr. J. Puzinas, laikinai einąs
Vliko pirmininko pareigas, patei &
kė Vliko valdybos narių sudėties
papildymo klausimą. Iš valdybos
anksčiau pasitraukus dr. B. Nemickui ir R. Keziui, Vliko pirmi
ninkas dar prieš išvykdamas į
Europą buvo parinkęs 'bei susita
ręs su dviem jaunais, magistro
laipsnį turinčiais kandidatais —
Vytautu Radzivanu ir Antanu
Razgaičiu. Dr. Valiūnas buvo pa
vedęs dr. Purinui pasiūlyti tary
bai juos patvirtinti. Taryba šį
klausimą atidėjo kitam posėdžiui.
Taryba svarstė Europos sau

CHICAGO, ILLINOIS 60628

Reikės dėti naujas
spynas

meno
muziejai

Miami Beach.— Miami Beach
konvencijų centras, kompleksas
rūmų, kur liepos 10 prasidės de
mokratų konvencija ir rugpiūčio
21 respublikonų, turės pakeisti
visų 150 durų užraktus, kai su
interesuoti į juos įsibrauti suge
bėjo pavogti raktus.

tik laiveliais. Valstijos kapitolis

atrodo lyg pastatytas vidury van
dens. Tarnautojai spėjo visą, kas
vertingesnio, sunešti į antrą aukš
tą.
Nixonas paskelbė nelaimių vie
tom visą New Yorko, Pennsylvanijos, Maryland, Virginijos, Flo
ridos valstijas ir Washingtoną
D. C. Yra evakuotų ištisų miestų.
Daugely vietų gyventojams pade
da ne tik tautinės gvardijos ir
kariuomenės vyrai, bet ir kaliniai.
Blogiausia, kad miestai neturi ge
riamojo vandens, elektros. Ge
riausias ryšys tarp apsemtų mies
telių liko tik helikopteriai. Vie
nas karo lakūnas sako, kad jis su
helikopteriu Virginijoj be per
traukos gelbėjo žmones ir gyvu
lius 17 valandų.
Nežiūrint didelių liūčių, kyla
ir gaisrai, o gaisrininkai negali
privažiuoti, ir Harrisburge tokiu
būdu nuo vieno namo užsidegė ir
sudegė 13 kitų.
Pittsburgh. — Ohio upė ties
šiuo miestu pakilo iki 42 pėdų,
užliejo vad. “Auksinį trikampį”.
Wilkes - Barres mieste 17,000
žmonių prie Susųuehanna upės
krovė smėlio maišus, bandė su
laikyti vandenį, bet upė sugriovė
ir užliejo miestą. Pietinė miesto
dalis po vandeniu iki 18 pėdų.
Be pastogės iki vakar dienos
buvo 370,000 žmonių. Nelaimės
vietas apžiūrėjo prez. Nixonas ir
su vietos valdžios atstovais tarėsi
kas daryti.
Prie tų nelaimių prisidėjo dar
viena: kai kuriose vietose buvo
paplauti gazolino tankai, ir į
vandenį įsimaišė gazolinas, galu
tinai užteršdamas srovę.

Tirana, Albanija. — Tiranos
radijas paskelbė, kad Lenkijoje
šiais metais įvyko daug karo aviacijos nelaimių ir žuvo lakūnų.
Lėktuvai buvo sovietų gamybos,
daugiausia MIG 17,19,21. Len
kai įrodinėja, kad nelaimės vyks
ta dėl lėktuvų konstrukcijos klai
dų, gi atvykę sovietų ekspertai
kaltę verčia lenkų lakūnų blo
gam pasiruošimui. Dėl tų nelai
mių buvo atleistas karo aviaci
jos viršininkas gen. Jan Raczkowski, teigęs, kad sovietai patys
bijo bandyti abejotinos vertės
lėktuvus, tai pasirinko tam len
kus.

ROMA. — Italijoj sudaryti sistemingai kataloguojami ir tin

Vliko Seimas šiais metais įvyks
Cleveland mieste, Ohio, lapkri
čio 25—26 d. Gyveną Clevelan
de Vilką sudarančių organizaci
jų vadovai jau pradėjo paruošia
muosius darbus.
(E.)

>

vyriausybę pavesta krikščionių
demokratų atstovui Giulio Andreotti. Jis bando sudaryti ka
binetą iš centro partijų, šiuo
kart išskirdamas promarksistinius ąocialdemokratus, su ku
riais krikščionys dirbo 10 metų.

-i

siaurės Vietnaaa* kariai netoli demiUtarusuotee aonoa manevry metu

karnai apsaugojami. Daugelyje
Italijos bažnyčių yra neįkainuo
jamos vertės religinio meno kū
rinių, kurių apsauga rūpinasi vai
stybinės įstaigos.

NEW YORiK. — Amerikoj
pagausėjo firmų, kurioms gali
ma skambinti nemokamai iš bet
kurios vietos. Tokie telefonų
numeriai prasideda numeriu
“800”. Iki šiol jau yra 10,600
firmų, kurios turi tokius nume
rius ir už pasikalbėjimus jos
pačios sumoka. Daugiausia tai
automobilių nuomavimo agentū
ros, motelių savininkai arba pi
nigų skolinimo įstaigos.

Keliavimo sezonas prasidėjo ir Europoje. Vakarų vokiečiai, sekdami
amerikiečių pavyzdžiu, mėgsta keliauti karavaniniais vežimais ir pa
skirtose vietose stovyklauti

Rogers į ilgą kelionę

simpatikų, kurie galėtų padėti

Washingtonas.— Valstybės sekr.
William Rogers išvyko 16-kos die
nų kelionei. Aplankys Australi
ją, kur įvyks SEATO (Pietryčių
Azijos saugumo organizacija)
konferencija, aplankys eilę Euro
pos valstybių, tarp jų Vengriją,

priešui.

Rumunijąir Jugoslaviją.

Saigonas. — Prez. Thieu poli
cija, prasidėjus invazijai, suėmė
apie 8,000 komunistų arba jų

KALENDORIUS

Birželio 26. šv. Jonas ir Pau
lius kankiniai, šv. Persevera; Jau
nius, Vi'Itautė.
Birželio 27: šv. Vladislovas,
šv. Ema, Gediminas, Norgaila.
Saulė teka 5:16, leidžias 8:27.
ORAS

Dalinai

saulėta

tempeartūra virš 70 L

ir

šilčiau,

DRAUGAS, šeštadienis, 1972 m. birželio mėn. 24 d,

WHft£ SH0WIWG
FINE STOLEN ART

ALSO FOR YOU

Birželio mėnuo nuo 1940 metų
įėjo į mūsų tautos istoriją kaip
tragiškų ir nelaimingų įvykių
mėnuo. Daugelio tų įvykių liudibinkais teko ir mums būti, jų
tarpe ir šių eilučių autoriui, štai
keletas nuotrupų iš 1940 metų
birželinių įvykių.

‘K’!,

Ką veikė tuo metu gen. V.
Vitkauskas? Tur būt planavo,
bet pats pasitikti rusų nesku
bėjo. Aš žinau, kad jis betarpiš
kai paskambino Vilniaus gelež.
stoty esančiam mano bendra
darbiui kap. Valiui .ir lįepė jam
prie Gudagojo sutikti atžygiuo
jantį rusų armijos vadą
Pavlovą ir apie susidarysimą
įspūdį tučtuojau pranešti jam.
Sutiktasis komandarmas (ar
mijos vadas) tuoj išreiškė savo
nepasitenkinimą
(suprantama
dėl ko, nes tik vienas žemes
nio laipsnio pareigūnas jį su
tinka). Jį paklausė, o kur kiti?
“Manasis” tuoj susiorentavęs
pareiškė atsiprašymą ir pasa
kė, kad netrukus atvyksiąs ir
pats “vyriausias”.
Tučtuojau
apie reikalą pranešė gen. Vitkauskui, o šis, pasiėmęs keletą
aukštųjų karininkų, išvyko mo
torine drezina “pasitikti”. Kaip
žinoma, “Trojos arkliai” iš jau
Lietuvoj buvusių įgulų ir kitos
dalys per sieną pajudėjo bir
želio 15 d. 15 vai. (3 vai. p. pj.
Vadinas, ypatingo skubėjimo
nerodyta. Vėlai vakare su dviem
grįžtančiais iš “sutiktuvių” da
lyviais (gen. V. Žilys ir gen.
Barzda) teko kalbėti, nes kele
tas karininkų štabe budėjome,
tačiau aš nepastebėjau, kaip
dabar jau mėgstama rašyti', kad
jie būtų dėvėję išeigines unifor
mas, atseit, pintus antpečius ir
juostas.
Mes visi gerai žinojome tuo
metinių rusų bolševikų vadų
neapykantą bet kokiems antpečiams, juo labįąu blizgantiems,
todėl kaip mus ( “suliaudino”,
tai tučtuojau pašalino ne tik
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Nuotr. A. Gulbinsko

Vaizdas iš demonstracijų Chicagoje.

ATVYKSTA AUSTRALIJOS d. 8:15 vai. vakaro. Skrenda
American Airlines, Flight AA
LIEUVIŲ GRUPE

padėtimi?

Kaip gen. Vitkauskas sutiko
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Priešintis ar sutikti su nauja
Gerai prisimenu šeštadienį,
birželio 15 d., kai mano gyve
namoje kaimynystėje esanti
Kartino geležinkelio stotis buvo
apstatyta rusų tankais, o aš,
atvykęs iš Kariuomenės štabo
stebėti kaip pareigūnas (gele
žinkelių karo komendantas),
buvau išprašytas iš stoties kaip
“nepageidaujamas”. Bet dar tą
pačią naktį aš jiems buvau la
bai reikalingas. Dėl aviacijos,
tai, kiek prisimenu, vienas iš
slapto susitarimo (deja, aš jį
skaičiau tik atsidūręs Vokieti
joj) punktų buvo, kad mūsų
lėktuvai susilaiko nuo skraidy
mų dvi savaites. Ar apie šį su
sitarimą gen. V. Vitkauskas,
grįžęs vėlai šeštadienį, ką nors
informavo — nežinau. Aplamai,
rusai šio, kaip ir kiekvieno su
sitarimo, nepaisė ir mūsų avia
cija pįrmoji suglaudė sparnus.
Keliais atvejais teko skaityti,
kad gen. V. Vitkauskas, ulti
matumą priėmus, bet posėdžiui
pas prezidentą dar nepasibai
gus, išskubėjo pasitikti atžy
giuojančių rusų. Ar tai tiesa, ga
lima spręsti iš čia aprašomų jVykių eigos.
Kariuomenės štabe įprastu
laiku (8 vai. ryto) atvykusiems
į darbą karininkams netrukus
per skyrių viršininkus buvo įsa
kyta pasirengti priešintis. Tam
reikalui buvo iš anksto pareng
tas planas “R”. Tačiau po pus
valandžio įsakymas buvo pakeis
tas: draugiškai sutikti. Dar kiek
vėliau mūsų antrasis žinių rin
kimo skyrius įspėjo sunaikinti
visą rusus kompromituojančią
medžiagą. Deja, to skyriaus ka
rininkai netrukus visi buvo su
imti ir daugumas sunaikinti, o
skyriaus visos dar likusios by
los ir inventorius išgabenti.

Kaunienė, K. Kuzmickas, M. Lo
zorienė, P. Matiukas, E. Matiukienė-Bernotavičiūtė, Dr. J. Maželienė-Skidniauskaitė, D. Nar
vydas, J. Norkūnas, G. Patupis,
P. Patupienė, M. PetkūnienėVolskaitė, C. Radzevičienė, A
Reimerienė, P. šėkas, J. šėkienė, K. Pažėra, J. Vebrys ir H.
Statkuvienė.

2858 West ttSrd Street
Vai., kasdien 10—12 vai. Ir 1 -9 »
vak. šeštadieniais 10—i vai Trečlad
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus
Ofiso telefonas PR 8-3228
Rez. telef. WAlbrook 5-5073

054.

Australijos lietuvių didelė
grupė atvyksta į Los Angeles
birželio 27 d. 7;55 vai. vak. UTA
— Air France lėktuvu. Iš Los
Angeles išskrenda birželio 28 d.
7:20 vai. ryto į Chicagą. Pake
liui sustos šešioms valandoms
Phoęnix, Ariz., o po to skris
tiesiog į Chicagos O’Hare airportą. Chicagoje bus birželio 28

riedmenimis išsiųstų geležinke
lininkų mums grąžino 600. To
dėl besisieloję tuo pačiu jaut
resni geležinkelininkai, kai pra
sidėjo rusų bazių aprūpinimas
su mūsų kontrole, pastebėję at
skaitomybės trūkumą, dalį va
gonų (visi jie buvo lenkų kil
mės) pasilaikydavo, užrašant
trafaretą “Lietuvos geležinke
liai”. Po ilgesnio laiko, kai jau
buvo praturtinta Lietuva bent
200 vagonų, atsirado “sabotaži
ninkų”, Dar ant neiškrautų va
gonų jau užrašinėjo “L. G.”
Nuo tada kontrolė sugriežtėjo.
O santvarkai pasikeitus, atsi
rado ir pranešėjų.

UGO'
AKIMI’!-

• Redakcija straipsaius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių nesaugo, juos
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų
turinj neatsako.
Skelbimų
kainos prisiunčiamos gavus
prašymus.

REZID. TEL. 239-4383

P
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f

DR. C. K. BOBELIS

0449 So. Pulaslti Road

Valandos pagal susitarimų
Jaunieji sportininkai: A. P.
DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUŠIO TAKU
Andriejūnas, G. Bražionis, V.
Rezld. Tel. — GI 8-0873
CHIRURGIJA
Bražionis, J. Gružauskas, S.
DR.
W. M. EISIN - EISIMAS
Tel — 695-0533
Karpuška, V Mačiui aitis, R.
AKUŠERIJA
IR MOTERŲ LIGOh
»X VALLEV MEDICAL CENTE*
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA
Mačiulaitienė M. Mikalauskas,
830 Summlt Street
Konto 58 — Elgln. Illinois
6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2671,
J. Obeliūnas, P. Obeliūnas ir J.
pagal susitarimų. Jei ne
Tamošiūnas — sporto vadovas. Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-228* Valandos
atsiliepia, skambinti: MI 8-0001
Atvykstantieji ekskursantai:
DR. PETER T. BRAZIS
P. Andrijaitis, T. Bikulčienė, B.
Tel. — BE 3-5893
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bitė, J. Čėsna, L. Dronseikienė,
DR. A. B. GLAVECKAS
2434 West 71st Street
B. Jonavičienė-Janavickaitė, K. Vai. pirm. ketv 1 lkl 7 popiet
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
antr
penkt
1 R treč ’r te*t tik
Kaciūnienė, Dr. I. Kaunas, R. ail.ltflnu
Specialybė Akių Ligos

Ofiso tel. PR 8-2220
Namų — rezld. — PRošpect 8-9081

tų kitaip buvę ir su sekančiais
ultimatumais.
Paskutinio ultimatumo ato
mazga labai domėjosi ir vokie
čiai. Daug, vėliau patyriau, kad
tarp Pavlovo ir Vitkausko su
sitarimo turinį dar tą pačią die
ną žinojo ir Berlynas. Šia pro
ga priminsiu vieno čekų kari
ninko ultimatumų laikotarpy
vienam mūsų karininkui pareikš
tą nuomonę: ką bekalbėti mums
mažiem apie patiriamas skriau
das, kada ir didiesiems smogia
ma per veidą ir nieko nedaro
ma.

Jaunimo darbas ir širdis — lietuvių tautos ateitis !

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K N A

VAIKŲ LIGOS
2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir penkt
nuo 12 lkl 8 vai. Ir nuo R iki ►
vai. vak. šeštad. nuo l lkl 4 vai.

Pirmad.., antrad., ketvlrtad. Ir penkt
nuo 8 vai. popiet įkl 7 vai. vak
Ketvirtad. Ir šeštad nuo 9 y. ryte
lkl 11 vaL ryto — tik susitarus.

DR. FRANK PLE6KAS
OPTOMETRISTAS
Kalba lietuviškai
2618 VV, 71st St. — Tel. 787-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir
“oontact lenses”
Vai. pagal susitarimų. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBfi VIDAUS UGO8

5159 South Damen Avenue
TeL Ofiso PR 3-78001 Namų 925-7397
Valandos tik pagal susitarimų.
Trečiadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69'Ji Street
TeL 737-2290. ofiso Ir rezidencijos
Priima ligonius tiktai susitarus —
(By appotntment>

Atostogose iki liepos 1 d.

Ofs. PO 7-6000

Rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 VVest 63rd Street
VAL.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir t
IJcl 8 vai. Trečlad. ir šeštad. uždaryta

II PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO

KONGRESAS
LIEPOS 1

CONRAD HILTON VIEŠBUTIS

ožys”

Ofiso

Ir

buto tel.

OLymplo 3-1381

DR. J. J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas; 4255 W. 63rd Street

Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad. Ir
šeštad. tik susitarus.

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO
SPECIALYBfi

5540 South Pulaski Road
Valandos pagal susitarimų

8:00 vai. vak. - “KONGRESO VAKARAS”
Rinktiniai lietuvių jaunimo talentai, šokiai
CONRAD HILTON VIEŠBUTIS — Grand Bali Room

LIEPOS 2 D., SEKMADIENIS
2:00 v. p.p. - IV TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTE

Tel. ofiso Ir buto

JAUNIMO CENTRAS

LIEPOS 3 D., PIRMADIENIS
11:30 vai. ryto - AKADEMINE PROGRAMA
CONRAD HILTON VIEŠBUTIS

8:00 vai. vak. - VAIDINIMAI
K. Ostrausko — “KVARTETAS” * K. Sajos — “MAMUTŲ MjDŽIOKLĖ”

JAUNIMO CENTRAS

BILIETAI

GAUNAMI:

VAZNELIŲ PREKYBOS NAMAI — GIFTS INTERNATIONAL
2501 W. 71st St., Chicago, Illinois 60629 — tel. 471.-1424
MARGUTIS
2422 W. Marąuette Rd., Chicago, Illinois 60629 — tel. 476-2242
H PLJK BŪSTINĖJE — JAUNIMO CENTRE
5620 S. Claremont Avė., Chicago, Illinois 60636 — tel. 737-3300
IR PRIE ĮĖJIMO Į PARENGIMUS

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika Ir chirurgija
Ofisas 2750 W. 7 Įsi Street
TEL. — 025-8208
OLymplo 2-4159 Valandos: '3—8 V. v. penktad. 10—11
ryto, 2—,8 vai vak. šeštad. 1 lkl
4 v. vak. Treč. tr sekmad. uždaryto.
Rezld. tel. WA 6-3098

DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. SOth Avenue, Cicero

DR. VYT. TAURAS

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.
Išskyrus trečiadienius,
šeštadieniais 12 lkl 4 vai. popiet

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika ir moterų ligoa

Tel.

V. Krėvės — “SKIRGAILA” * J. Grušo — “BARBORA RADVILAITĖ”

Ofiso tel. REUanoe 5-4410
“
Rea. GRovehili 3-0317
Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vaL
lkl 2 vai. p. p. Ir nuo 7 lkl 8 vi vak.
antr. Ir penkt. nuo 12 lkl 2 vaL p. p.
Ir vakarais pagal susitarimų.

Skambinti — 585-2525

CHICAGO INTERNATIONAL AMPHITHEATRE, 43 ir Halsted

8 00 vai. vak. - “DU APIE GEDIMINAIČIUS”

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato
CHIRURGIJA
2656 VVest 63rd Street
Vai. antrad nuo 1-4 popiet
Ir ketvirtad. nuo 5-7 vakare
Ofiso tel. 776-2880; rez. 448-5548

DR. F. V. KAUNAS

D., SESTADIENIS

10.00 vai. ryto - AKADEMINĖ PROGRAMA

Gen. Vitkausko “atpirkimo

Šia proga priminsiu ir tą “at
pirkimo ožį”,
kurį pasirinko
gen. Vitkauskas. Jis, kapitonas
■V, Valys 1941 m. bolševikų bu
vo suimtas ir, tardytojo muša
mas, kirto jam atgal su kėde,
o vežamas iš vagono pabėgo.
Buvo kankinamas už ankstes
nius. man žinomus, “veiksmus”.
Tik dėka jo kietos laikysenos
šios eilutės gali prasiskleisti
spaudoje. Gi tie “veiksmai” štai'
kokie. Mums buvo žinoma, kad
N. Liet. geležinkelių riedmenų
ištekliai negausūs, o su Vilniaus
krašto atgavimu jų poreikiai
dar padidėjo. Be to, tuo metu
jautėme ir dvigubą apmaudą.
Vienas iš jų — kai lenkai at
vyko pas mus internuotįs, pa
prašiau priduoti mums ir vago
nus (7 traukiniai), bet gavau
ironišką paklausimą — o kam?
Atsakiau, kad jiems patiems ve
žioti. Po to riedmenys su važ
ta nuriedėjo užkariautojų link,
o mums atiteko tik gyvasis in
ventorius — žmonės. Netrukus
ir antrasis apmaudas. Rusai,
priduodami
(visiškai perduoti
jie ir nemanė) mums mūsų Vil
nių, pasistengė kiek galima dau
giau jį ištuštinti, įskaitant ir
riedmenis, iš kurių mums bepa
liko tik apie 10% normaliai čia
buvusio kiekio, ir tai dar dalį
teko “irtkbvott”. Viėh Ufe’ šu

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, Šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.

Giminės ir pažįstami galės
DR. K. G. DALUKAS
sutikti airporte arba paskiau
Akušerija Ir moterų Ilgo*
tautinių šokių šventėje ar jau
Glnekologluč Chirurgija
6449 S. Pulaski Road (Cravvford
nimo kongrese.
Atstovai į Jaunimo kongre Medical Building) Tel. LU 5-6446 Dr. Ant. Rudoko kabinetų perfimT
DR. MARIJA LINAS
ligonius pagal susitarimų,
DR.
EDMUND
E.
CIARA
są: H. Antanaitis — vadovas, lelPriima
neatsiliepia, skambinti 374-8012.
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOSOPTOMETRISTAS
B. Aleknaitė, A. Bernaitis, R.
2817 VVest 71st Street
2709 VVest 5lst Street
Bielskytė, V. Bitinaitė, L. Bau
Tel. GR 3-2400
Telef. HEmlock 6-3545
binaitė, E. Jomantienė, U. KaPLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
Vai. pagal susitarimų: pirmad. lt
(Ofiso Ir rezldenvljos)
2801
We»t
OSrd
Street
ketv. i—4 Ir 7—9; antrad. Ir pentad.
zokaitė, D. Kišonaitė, R. KubiValandos pagal susitarimų
Kampas 6S-čios Ir California
10—4: šeštad. 10—R vai.
Valandos pagal susitarimų:
liūtė, A. Milvydas, V. NorvyPirmad., antrad, ketvlrtad. nuo
Ofiso HE 4-1818
Rez. PR 5-8801
Ofs. tel. 735-4477 Rez. FR 8 6960
daitė, L. Pocienė, J. Reizgytė,
6 lkl 7:80 vai. vakaro,
šeštad nuo 2 iki 8:80 vai.
DR. J. MEŠKAUSKAS
A. Reivytis, D. Saženytė D.
DR. E. DECKYS
Trečlad. ir penktad. uždaryta
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Ofiso telef. 470-4042
Skapinskaitė, V. Vaseris, J. ZaGYDYTOJA IR CHIRURGE
HPEOlALYBfi VIDAUS LIGOS
SPECIALYBfi — NERVU IR
Rezld.
tel.
VV
41
brook
5-3048
bukaitė, E. Zemkalnienė ir G.
EMOCĮįįfiS LIGOS
.
2454 VVest 71»t Street
CftAWFOftD MEDICAL RDILDlNG'
Žemkalnis.
(71st Ir Campbell Avė. kampos)

8907 VVest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

Demonstracijose Chicagoje buvo
parodytas stendas su Rainių miš
kelio kankiniais. Tokie paveik ai
liudijo komunistinę' tikrovę.
Nuotr. A. Gulbinsko

• Redakcija dirba kasdien
8:30 — 4:30, Šeštadieniais
8:30 — 12:30.

REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvia gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8925 VVest 59th Street

Ofisas Ir rez., 2362 W. 69th 84.
Tel. PRošpect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir
penkt. nuo 2 lkkl 4 vai. Ir nuo 8 lkl 8
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet Ir kitu
laiku pagal susitarimų.
Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-8193

DR. V. TUMASONIS

Vai: pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. G—8
vai. vak. šeštad. 12—2 vai. p. p. Ir
trečlad. uždaryta.

DR. NINA KRAUCEL KRIAUČELIONAITE
AKUŠERIJA

IR MOTERŲ LIGOH

6132 S. Kedzie Avė.
Tel. WA 5-2870, neatsiliepus akam
blnt 471-0225. Valandos pagal susi-

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ
SPECIALISTU!
MEDICAL BUILDING
7158 Snutb Western Avenue
Plrnvid., antrad , ketvlrt. Ir penkt
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. Ir nuo
6—8 vai.
vakare.
Trečlad.
nuo
11 vai. ryto lkl 1 vai. p. p. šeštad
11 vai. ryto lkl 2 vai. p. p.
Ofiso telef. RE 7-1138

Remkite tuos biznierius, ku

rie skelbiasi dienr. “Drauge”.

CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street
: pirm., antrad.. ketv. ir penktad
Ir 6-8. Treč. ir šeštad. uždaryta

TEL. PRošpect 8-94OO

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6648 South Albany Avenue
I.:

pirm., antrd., ketv. 6—8 vai.
penktad. Ir šeštad. 2-—4 popiet
ir kitu laiku pagal susitarimų.
Tel. ofiso PR 8-8446

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3107 VVest 71st Street
Valandos: 1—6 vai. popiet
Treč. ir šeštad. pagal susitarimų

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6449 South Pulaski Road
Ofiso tel. 737-2141

Namų 033-4850

v£.: ptrm., antr., ketv
tr D-ąf,
penkt. 3—(. šeši. pagal sueita rimų

Organizatoriai,

MIRTIES BAUSME IR JAV
KONSTITUCIJA

Kurie radijo siųstuvai mėgiami rusų?

ŠOKĖJAI IR ŽIŪROVAI

Aštrūs ruso Smimovskio priekaištai senatoriui W. Fulbrightui
Kiekvienas didesnis visuome
ninis parengimas pareikalauja
ne tik didelių išteklių, bet taip
pat ir didėlio jėgų įtempimo,
organizacinio darbo, kurį atlie
ka įvairūs komitetai ir nemaža
grupė talkininkų. Organizuojant
tautinių šokių šventę, šalia lė
šų, tenka atlikti daugybę pa
ruošiamųjų darbų ir tą darbą
dirbą įneša į tokios šventės su*
ruošimą didelę auką, kartais dar
net didesnę, negu galima įver
tinti pinigais. Be aibejo, be or
ganizatorių, be šokėjų, dar yra
ir trečia grupė — tai žiūrovai.
Ir ši grupė taip pat yra labai
svarbi, nes šokėjai atvažiuoja
ne pasišokti, bet pašokti.
•;? .

*

Tautinių šokių grupes mato
me beveik ištisus metus. Šoka
jos vienokių ar kitokių minėji
mų metu, šoka jos mokslo me
tų pabaigtuvėse, šoka specia
liuose tautinių šokių koncertuo
se. Todėl nenuostabu, kad yra
asmenų, kurie pasidaro šokiui
abejingi, nes, esą, visa, kas
nuolat kartojama, pabosta. Ga
limas daiktas — yra truputis
tiesos, bet tautinių šokių šven
tė nėra vien paskiros grupės
šokis. Tai yra grupių sudary
tas milžiniškas vienetas, kuris
savo didumu jau imponuoja, o
iš antros pusės, toks gausus
būrys tautiniais drabužiais pasipuošusio jaunimo jau savaime
yra grožio demonstracija, ne
paisant, ką jis bešoktų. Kad ir
kaip kėlia tautinį išdidumą mū
sų gausiai suplaukiąs jaunimas,
vistiek bus abejingųjų žiūrovų
ir todėl turime priminti, kad
čia nėbėra vien tik šokis, čia
yra jau demonstracija, čia yra
tautinio iškilumo reikalas, yra
pasirodymas prieš daugelį tau
tinių grupių ir prieš amerikie
čius, kad mes nesame dar nu
kirsta šaka, kad mes esame gy
vi, organizuoti ir pinigingi.
Neįmanoma nei dainų šven
tėje pasiekti meninio tobulumo,
neįmanoma to pasiekti nei tau
tinių šokių šventėje. Čia šalia
meninio atsiekime reikia žiū
rėti' patriotinių ir pedagoginių
laimėjimų. Visa tai turi atsi
minti žiūrovas, kartais tą ilgąjį
savaitgalį negalįs išvykti į ke
lionę ar į savo vasarnamį. Iš ki
tos pusės, nereikia užmiršti,
kad tokios šokių šventės nebū
na kasmet ir nebedaug tų pa
čių jaunuolių mes pamatysime
bešokančių kitose tautinių šo
kių šventėse.

Vieniems šokėjų ši šokių šven
tė bus pirmoji, idtiems gal tre
čioji, o vienam kitam gal ir ket
virtoji. Tačiau tokių, kurie šok
tų ketvirtą kartą, tėra gal la
bai mažai. Todėl aniems buvu
siems šokėjams šventė buvo re
tas atvejis, tai buvo nepapras
tas, gal ir visam gyvenimui at
mintinas, vienkartinis pasirody
mas.
Jeigu jau kai kurie amerikie
čiai svečiai sakosi buvę pagauti

šilto žiūrovų sutikimo, atvykę į
dešimt tūkstančių žiūrovų pri
pildytą salę, tai juo labiau tokio
entuziastingo sutikimo yra pa
veikiami mūsų vyresnieji ir jau
nesnieji šokėjai. Todėl žiūrovų
gausa yra reikšminga ne tik or
ganizatoriams, kad padėtų iš
spręsti finansinius sunkumus,
bet ir pačiam šokėjui.
Jeigu
koks mecenatas ir apmokėtų
išlaidas, vis dėlto vienas dalykas
būtų šokti tuščioj, o kitas — pil
noj entuziastingai nusiteikusioj
salėj, čia ir yra tas vadinamas
dvasinis stiprumas, kurio ir pi
nigais nenupirksi.

Iš kitų radijo siųstuvų Smirnovskis pirmiausia paminėjo “Amerikos Balsą”, kuris rusiškai kai
ba kasdien astuonias valandas —
keturias valandas vakare ir dvi
iš ryto. Šalia rusų kalbos, dar
transliuojama ukrainiečių, armė
nų ir gruzinų kalbomis. Čia pat
pažymėta, kad lietuvių,
latvių
ir estų programos neįeina į rusų
kalbos sektorių, nes JAV nepripa
žino tų kraštų {jungimo į Sovie
tų Sąjungą.
Esą to Balso programos mažiau
trukdomos ir gal dėl to, kad jose
—daug muzikos. Jaunimui labai
patinka šeštadieninės šokių pro
gramos.

Nereikia manyti, kad organi
zatoriai nemano, kad šokių šven
tė vis turėtų būti naujesnė, įvai
resnė ir įdomesnė. Įdomesnė ne
tik ta prasme, kad šokėjų bus
ne tik iš Kanados ar JAV, bet
bus iš Vokietijos, Anglijos, Bra
zilijos, Argentinos ir Urugva
jaus, bet taip pat, kad bus skir
tumų ir muzikinėj srity. Kad
būtų įvairiau, bus choras ir du
orkestrai, pučiamųjų ir liaudies
instrumentų. Taip pat ir pro
gramos atlikime bus naujumų, Mažai žinių apie Rusijos įvykius
nes šokių grupių vadovai yra
Rusas autorius, atrodo, nepa
atėję su ne vienu nauju pasiūly
tenkintas,
nes “A. Balsas” apie
mu. žodžiu, organizatoriai sten
pusę
žinių
program,
skiriąs JAV
gėsi, kad tikrai šventė būtų nau
vidaus
gyvenimui,
didesnę
dalį —
jesnė ir spalvingesnė.
i*
Apie pora tūkstančių šokėjų
jau yra gana didelė masė. Rei
kia tikėtis, jie daugiau ar ma
žiau išliks lietuvių visuomenės
eilėse ir po šokių ir tokia šven
tė bus viena reikšminga stotis
jų kelionėje su lietuviška tau
tine grupe. Bet ne tik tas vien
kartinis žygis bus neužmiršta
mas, neužmirštamos kelionės ir
visi pasiruošimai. Gausios, kar
tais gal net nepatogiu metu re
peticijos taip pat jungia šbkėjus. Jie susitinka, bendrauja ir,
tam tikra prasme, auklėjasi. Šio
motyvo taip pat neturėtų už
miršti žiūrovai.
Atsilankymas į vienkartinę
šventę yra malonus atsilanky
mas, bet šokėjai turėjo dešim
tis repeticijų, kurios ne visada
gali būti perdaug malonios, ne
kartą pareikalavusios savęs at
sižadėjimo. Todėl žiūrovo atsi
lankymas yra tik malonus pat
riotinis užmokestis tiems jau
nuoliams, kurie vienam pasiro
dymui aukojo daugybę laisvų
valandų ir kelionės nepatogu

mų.
šiaip ar taip, o šokėjai, orga
nizatoriai ir žiūrovai yra viene
tas, be kurio tokios šventės ne
būtų įmanomos. Organizatoriai
yra dėkingi ne tik šokėjams, bet
ir jų tėvams, neretai padedan
tiems nešti repeticijų ir kelionių
naštą. Tačiau tenka šiltai pri
siminti ir žiūrovus. Ir tegu jų
suplaukia į tą šventę kuo dau
giau. Tai buS ne tik visapusiško
vienkartinio džiaugsmo diena,
bet turės kovoje už tautinį išsi
laikymą ir ilgesnės reikšmės.

Al. B.

pažymėjo Paulius VI — labai
vertina visą arabų kultūrą ir
RYŠIAI
siekia artimo bendradarbiavimo
Popiežius Paulius VI specia
bei nuoširdaus dialogo.
lioje audiencijoje priėmė naują
Tuniso ambasadorių prie Apaš
Iš savo pusės naujasią Tuni
talų Sosto Belkhodiją, kuris į- so ambasadorius, sveikindamas
teikė savo skiriamuosius raš popiežių, priminė du didžiuo
tus. Ta proga Šventasis Tėvas sius katalikų Bažnyčios vyrus,
pabrėžė Apaštalų Sosto ir Tu kuriuos Tunisas yra davęs pa
niso respublikos bendrus sieki sauliui — šventąjį Augustiną ir
mus tarptautinėje plotmėje: į- šventąjį Ciprijoną — ir užtik
gyvendinti taiką, bendradarbia rino, kad Tuniso vyriausybė pil
vimą ir ūkinę bei kultūrinę pa nai pritaria Apaštalų Sosto pa
žangą. Reikia nugalėti egoizmą, stangoms ugdyti pasaulyje mo
perdėtą nacionalizmą ir tautų ralines ir religines vertybes bei
bei rasių pirmavimo siekimus, siekti taikos ir teisingumo žmo
sukuriant reikiamas sąlygas ir nijos bendruomenėje.
patvariai pažangai — pareiškė
Paulius VI. Krikščionys patys
Sienos mieste buvo iškilmin
sau nesiekia nieko kito, kaip
tik laisvai išpažinti savo tikėji gai minima šventosios Kotrynos
mą ir pagal jį auklėti savo vai Sienietės šventė. Iškilmėse da
kus, pilnai respektuojant kitų lyvavo kard. Garrone, Italijos
religijų charakterį.
Katalikų vyriausybės delegacija ir gau
Bažnyčia, jūsų krašte, Tunise — sūs tikintieji.

VATIKANO IR TUNISO

German Smirnovskij,
rusus
Maskvoje, pogrindžio spaudoje š.
m. kovo mėn. apžvelgė Vakarų
radijo siųstuvų veiklą ir nurodė,
kad rusams ypatingai esanti svar
bi “Svoboda” — Laisvė, veikian
ti Vak. Europoje. Jos programos
net įgalinusios savotiškus dvasi
nius ryšius tarp Rusijos gyvento
jų ir Vakarų.

tarptautinio gyvenimo įvykiams,
tad lieka visai mažai laiko įvy
kiams pačioje Rusijoje pavaizduo
ti.
Be to, mažai kas domisi tokio
mis žiniomis kaip apie Iowos
valstijos ūkininko gerą kukurūzų
derlių ar apie kokios nors sporti
ninkės — negrės laimėjimus.

Smirnovskis dar priduria: Bukovskio bylai, kuri (buvusi bene
svarbiausia Sovietuose po 1968
metų, A. Balsas tepaskyręs apie
7 minutes, gi ištraukas iš bylos
skelbęs iš “Chicago
Tribūne”
(atrodytų, kad Vakaruose nebu^
vo pilno rusiškojo teksto...). Dėl
to daroma išvada —rusai dau
giausia klausosi to A. Balso žinių
ir panašių programų.
Objektyvios britų radijo žinios

Britų BBC radijas iš Londono
Sovietų Rusijai transliuoja tik ru
sų kalba ir kasdien maždaug še
šias valandas. Rusijoje manoma,
kad objektyviausios radijo Vaka
rų žinios skelbiamos kaip tik to
siųstuvo.
Maskvoje tas siųstuvas žymiai
labiau trukdomas už jo Washingtono kolegą.
Tarp rusų klausytoji! ir BBC
atsiradę dvasiniai ryšiai, gi
to
nebūtų galima tarti apie rusų
ir A. Balso ryšius. Rusų tarpe la
bai populiarus BBC komentato
rius Anatolij MaksimoviČ Gold-

V. ALSEIKA,

mūsų spec. korespondentas
New Yorke
berg arba pravoslavas dvasinin
kas tėvas V'ladimir (Rodzianko).
Siųstuvas laikomas- rimtu.
Jis
mažai perduoda muzikos.
“Vokiečių banga” vis populiarėja

Vak. Vokietijoj veikiąs radijo
siųstuvas kasdien rusų kalba šne
ka 2,5 valandos. Daromas prie
kaištas: per daug žinių apie Vak.
Vokietijos įvykius. Suprantama,
kad plačiai apžvelgiami Vak. Eu
ropos įvykiai. Įvairūs “liberalai”,
šį siųstuvą palyginę su BBC ar
“A. Balsu”, jį laiko daugiau de
šiniuoju— .Šiaip, rusų nuomone,
jis vis daugiau mėgiamas.

je) ir Belgrado radijo siųstuvai.
Žinoma, ne komunistai ar komu
nizmo priešai tais siųstuvais vi
sai nesidomi.
Užtat, anot ruso autoriaus, kai
tik radijo aparate pavyksta “pa
gauti" “Laisvės” (Svoboda) ban
gą, visi klauso ir su nepaprastu
dėmesiu — o juk siųstuvas prog
ramas teikia ne tik rusų kalba,
bet ir dar 18-ka kitų tautybių
Rusijoje kalbomis.
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Kraštui pavojingi įstatymų aiškinimai
č. BUTKYS

JAV-bės apie 175 metus ra
miai gyveno, tvarkydamos savo
gyvenimą pagal
konstitucijos
nuostatus. Tačiau paskutiniu me
tu atsiranda daug galvočių, ku
rie ima konstituciją aiškinti taip,
kaip jiems labiausia tinka. Deja,
šio krašto Aukščiausio
teismo
teisėjai lengvai pasiduoda jų įta
kon ir jau yra padarę eilę kons
titucijos nuostatų aiškinimų, ku
rie yra neapdairūs ar ginčytini.
Svarbiausia, kad tie teisėjai tai
darydami neatsižvelgia į to laiko,
kada konstitucija buvo
leista,
gyvenimo sąlygas.
Taigi, atrodo, būtų naudinga,
kad senato komisija, kuri tikrina
kandidatų į Aukščiausią teismą
— teisėjų vietų tinkamumą, pa
sikviestų istorijos bei teisės isto
rijos profesorių, kurie patikrintų
teisėjų istorines žinias.

skelbiasi esą laisvės ir lygybės gy-

riėjais'Jau didžiosios prancūzų revo
liucijos metu mirties (bausmė bu
vo plačiai vartojama, o dabartinė
bolševikų revoliucija savo žmo
nes tiesiog girdė ir tebegirdo kraujuje. Klastipgasis Stalinas, pade
damas tyriausiųjų
komunistų
partijos organų, kairiųjų pažiūrų
narių, iššaudė visus
dešiniojo
sparno narius, jų vietoje įkelda
mas savo šalininkus. Tokiu bū
du nebeliko gyvo beveik nė vie
no Lenino 'bendradarbio, išsky
rus tuos, kurie buvo artimi ir
Stalinui. Be to, Stalinas išžudė
dar apie 20 milijonų kitų žmo
nių.
Nemažiau buvo žiauri ir ko
munistinė Kinija, naikindama sa
vo žmones mirties bausme. Taigi
jokiu būdu negalima sakyti, kad
mirties bausmė yra neįprasta.
Dabar kitas klausimas: ikaip
konstitucija supranta
“žiauru
mo” sąvoką? Jau prancūzų revo
liucijos metu vienas geros širdies
žmogus nutarė mirties bausmės
žiaurumus sušvelninti. Humaniš
kumo sumetimais jis sugalvojo
giljotiną —tam tikrą mašiną,
vykdžiusią mirties bausmę nuker
tant galvą be skausmo.

Taip, rusų nuomone, to siųstu
vo reikšmė — nepaprasta ir dėl
to lengva suprasti jų pyktį bei
karčius žodžius šen. Fulbrighto
adresu. Esą, jei Rusija netektų
“Laisvės”, ji nustotų ir... laisvės,
nes tik tas siųstuvas taip gerai
suprantąs rusų norus. Smiirnovski
Štai ką pažymėjo: jei jūs, šen.
Tai patys žymiausi radijo siųs Fulbrightai, įgalinsite moraliai
tuvai, gi šalia jų veikia dar eilė nužudyti mūsų tautą (t. y- likvi
mažiau reikšmingų, tačiau ir jie duoti tą radijos siųstuvą), tai grei
atlieka tam tikrą vaidmenį. IŠ tu laiku tankai su raudonomis
Amerikos
jų pirmiausia minėtini du: “Ra žvaigždėmis važinės
Konstitucija leidžia ar draudžia
dijas Prancūzija” ir “Radijas miestų gatvėmis... Beje, rusas sa
mirties bausmę
vo straipsniui panaudojo tokią
Kanada”.
antraštę: “Su kuo jūs, William
Anksčiausiam teismui
teks
Maskvoje gerai girdimas Švedi Fulbrightai?”
svarstyti labai nemalonų klausi
jos radijas, tačiau bėda, kad jo
mą: Ar JAV konstitucija leidžia
transliacijos kelia klausimą — ar
ar draudžia mirties bausmės var
jis nepriklauso Švedijos komunis
tojimą.
Jei teisėjai pasisakys, kad
PLANETŲ
tų partijai, nes programos pana
mirties
bausmė
leidžiama, jie bus
SUSIFORMAVIMAS
šios į “Pravdos” medžiagą ir klau
apšaukti reakcionieriais, o jei pa
sytojai pasveikinami su komunis
Californijos universiteto San sisakys, kad ši bausmė konstitu
tinėmis šventėmis.
Diego prof. Juri paskelbė hipo cijos nuostatų draudžiama, nesu
Taigi ir JAV konstitucijos kū
Rusijoje mėgiamas ir Izraelio tezę apie planetų susidarymą. ras pačioje konstitucijoje šiam
rėjai
panorėjo tos bausmės žiau
radijas, nors jis daugiau klauso Sako, kad devynios saulės sis aiškinimui tinkamo pagrindo.
rumą
pašalinti ir tai įrašė ikonstemos planetos galėjo atsirasti
mas žydų gyventojų.
Pažymėtina, kad tos valstijos,
titucijon.
Ir tikrai, nors JAV nedar prieš saulės susiformavimą
Kiti tarnauja tik komunistams iš suslėgto dujų debesies. At kurios nepripažįsta mirties baus įsivedė giljotinos, bet sugalvojo
mės, apie tai •aiškiai skelbia savo
Be šių siųstuvų, kiti savo prog seit, planetos turėjo susiformuo įstatymuose. Tokį nuostatą aiš dar lengvesnį mirties būdą —
ramas skiria tik komunistams, ti šaltoje erdvėje, nes saulė kiai yra įrašiusios penkios JAV i elektros kėdę ir dujų kamerą. Va
dinasi, konstitucijos
reikalavi
kaip Pekino, Tiranos (Albanijo dar nesklaidė šilumos.
valstijos. Šeštoji ją įrašė sąlygiš
mas,
kad
mirties
bausmė
nebūtų
kai: mirties bausmė nevartotina
žiauri,
buvo
išpildytas.
tuo atveju, kai nusikaltėlis prisi
pažįsta prie savo kaltės. Taigi at- Kalifornijos teismo sprendimas
i rodo, kad faktiškai nebuvo jokio
Savo motyvuose Kalifornijos
, reikalo konstitucijos pakeitimo
teismas
remiasi gražiais žodžiais,
' autoriams pateikti aiškinimą vyžmogaus
gyvybės vertybe. Tačiau
; ri ausi am teismui.
toks teismo motyvas skamba kaip
Neseniai Kalifornijos aukščiau didžiausia ironija. Teismui visiš
sias teismas užbėgo už akių ir kai nerūpi nekaltų ir dažnai la
išaiškino, kad šios valstijos kons bai vertingų ir naudingų žmo
titucija draudžia mirties bausmę. nių gyvybės. Už tai jis dažnai
Savo išvadą teismas parėmė kons užstoja žmogžudžių gyvybę.
titucijos žodžiais, kad yra drau
Jei teisėjai mano, kad jie užsi
džiama vartoti neįprastas ir žiau tarnavo savo sprendimu pagar
rias bausmes. Tokia, teismo nuo bos ir pripažinimo, labai klysta.
mone, yra mirties bausmė.
Komunistiniai kraštai juos pava
Čia svarstytini du klausimai: ar dino paskutiniais asilais, o tie
mirties bausmė yra
neįprasta kraštai, kurie neatsisakė
nuo
bausmė ir, kaip ji dabar vykdoma, mirties bausmės, nevalstybiškai
ar yra žiauri.
galvojančiais, žmogžudžių gynė
jais.
Mirties bausmė labai sena
Kalifornijos aukščiausiojo teis
Kas bent žino istoriją, tam aiš mo sprendimas, atrodo, nepadarė
ku, kad mirties bausmė yra se įspūdžio JAV-bių piliečiams. Prie
niausia bausmės forma ir buvo šingai, jį paskelbus, teisėjai —
labiausiai vartojama, ypač pasku posėdininkąi (jury) priteisė žmog
tiniais
metais. Šią bausmės rūšį
NCBC filmuotojai pokalbyje su Oniūnu ir Norvilą jaunimo ir maldų de
(Nukelta į 5 pusi.)
monstracijos metu birželio 15 d. New Yorke.
Nuotr. Vyt: Maželio buvo pamėgę tie žmonės, kurie
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Karolinos aš nė nepastebėjau, kol ji prabilo:
“Jonuškai tinka būti gaidišku humanitaru, netašy
tu mergogauda.”
“Merginai bus sunku įsigyventi į mergišiaus cha
rakterį,” bandžiau išsisukti. “Prieš gamtos įstatymus...’
“Norint viskas įmanoma,” nukirto.

Aš nesispyriau. Vaitkutė pradėjo vienaip, mėgi
no kitaip, bet nesisekė. Ir kiti pavidalai pranoko bluk
ti.
Tą vakarą toliau nepažengėm.
Upelės ledas poškėjo nuo speigo, kai kitą vakarą,
kažkas pasibeldė. Įėjo du šeštokai, priklausę mano pa
rinktam penketukui pogrindžio spauda naudotis. Pa
sisveikino ir nuščiuvo. Kepures glamžė ir akis nuleido
prieš Karoliną, atsirėmusią į šiltą pečių.
Pradėjau iš tolo:
“Ar tik ne su vyriškais reikalais atėjot?”
Jie tylėjo, o Karolina dėjosi negirdinti.
“Žinai ką, Karolyt, vyrukai gali būti įsimylėję ar
ką. Nedrįstų savo bėdom tave varginti. Ar —”
Staiga ji nusisuko ir paskubomis išsmuko iš Ba
liono į virtuvę, net durys trinktelėjo. Vaikinai buvo
įkliuvę iš tikrųjų. Bijojo, kad negautų dvejeto ir pa
taisos iš piešimo, nes kažkur lankydamiesi buvo už
klupę dailininką, besimeilikaujantį su tarnaite. Bai
minosi keršto.

kia ir anokia, tik jos grožis daug ydų atpirko. Ir vil
ties aš nepraradau, nors jau nesiskubinau rašyti ro
maną, Mečy, kaip viengungio vaizduotė klostė: Ka
rolinai ant mano kelių sėdint ar šalia manęs ry
manti O jinai, aš spėju, mūsų nuomojamo namelio
nepavertė karališku dvaru nei manęs — karaliūnų,
mokančiu dieną naktį jai riteriškai tarnauti.
Pavasarėjant Bronė, tarnavusi buhaltere sostinėj,
pasikvietė mudu į Vilnių paviešėti. Išleidau Karoliną
vieną. Namo sugrįžo ji šmaikšti, gaivi ir išsiilgusi.
Džiūgavo nusipirkus tamsiai mėlyną kostiumėlį ir pa
sisiūdinusi iškilmingo stiliaus suknelę, kurios juodanglio spalva darė ją kilmingą. Tokią, esą, visoje Lietu
voje turinčios tik dvi moteriškės: kažkokio Vilniaus tur
tuolio duktė ir žiū — Karolina. Anoji siuvėjai primokė
jusi keletą šimtų markių, kad modelio originalą su
naikintų. Bet siuvėja buvusi Bronės draugė...
Vietoje pasigarsinti suknele neteko. Patrankos iš
rytų grasiau riaumojo. Mokslo metai baigėsi, ir man
buvo aišku, kad bėgti reikia. Uošviai atsisakė. Bėglių
dalios atsikrašę per aną karą; benamių duonos atsivalgę; daugiau savo žemės nepaliksią. Jei lemta, geriau
mirti savame krašte.
Užsiminiau, kad reikia pakuotis. Viešpatyte! Ka
rolina pasišiaušė. Ji liksianti prie tėvų. Man tai ne
tilpo galvoje. Rijau orą su pykčiu ir maloniai mel
džiau, kad man ir jai kito kelio nėra. Ir ji nusi
leido.
Tvaskančią pavakarę atsisveikinom. Iš apylinkių
visa erdve bangavo šeštadieniniai armonikų
ar
akordeonų garsai, aidėjo tokie džiugūs ir tokie gūdūs
sąskambiai. Iš kažkur atsiliepė tolimas Šimų skaliji
mas ir unkštimas. Iš pačios — iš žemės įsčių —
daužėsi kurtus žmonių ir žvėrių nirtulys...
Karolina buvo užsispyrusi, kaprizinga, šiokia, to
(Bus daugiau).

Atsiguliau piktas ir troškau kuo greičiau užmigti, kad atsikratyčiau biaurių minčių. Bet Karolina ne
rado geresnio laiko ginčytis: aš jos, esą, žmogumi nelaikau, lyg ji būtų paika, nepasitikiu ir to neslepiu nuo
mokinių. Ir taip toliau. Ištisas valandas.
Prieš pat užgavėnes, grįžęs iš gimanzijos, atradau
viešnią Bronę Krioklytę. Atvažiavusi iš Vilniaus gi
minių ir draugių aplankyti. Iš karto pasijutau lyg įsi
brovėlis, pertraukęs slaptą draugių intymumą. Bro
nės akyse patapau daugiau gerbtinu mokytoju nei
mėgiamu draugu.
Karolina pasiskundė savo dalia, neabejojau.
Aš likau sau ištikimas. Kaip niekur nieko — kalbė
jome apie viską ir niekniekius, kurie artimųjų tarpe
sužiba, suspindi netikėto žavesio spalvom.
Erzinau
Bronę, kad ją būtinai suvilios lenkiškas bajoras... Jo
kio priekaištėlio, kol Bronė svečiavosi, Karolina netu
rėjo išgirsti. Kitaip — būčiau sulaužęs savo tikėjimą
šeima, jos neliečiamybe, uždarumu, šventumu...
Kai likom vieni, atvėriau gerklę ir savo atsiė
miau. Rūsčiai. Niekas neturi teisės knaisiotis
po
mudviejų gyvenimą! Tai šventvagystė! Ir geriausia
draugė nėra šeimos narys, ir Bronė neturi žinoti mū
sų bėdų, kurios mums patiems neaiškios. Kas žino,
kas kaltas? Ir kaip ji išdrįso mano buvusią mokinę
pastatyti mano teisėju!
Karolina nesispyrė ir nesiteisino. Maniau, kad ji
sutiko su manim, nors ir neprisipažino. Bet kai kitą
savaitę į mūsų miestelį užklydo reta paukštė — valsty
binės operos mezzosopranas, į koncertą nemokėjau jos
išvesti nei geruoju, nei piktuoju. Ir ką gi aš galėjau
daryti? Prisipažinti, kad esu kvailas, ir pavesti jai
režisuoti Vaitkutę ir spręsti šeštokų reikalus su jų
mokytoju ?

1

kiek žinoma, yra 5 kunigai, ku
rie dirba su vietiniais, o visi kiti
19 atvykę iš kitur.
Nuoširdus bendradarbiavimas,
kruopštus darbas ir sąmoningas
lietuviško ir religinio gyvenimo
organizavimas jau daug padarė
ir dar daugiau žada Brazilijos
lietuviams.

DKAUGAŠ, Šeštadienis, 1972 m. birželio mėn. 24 d.

SALEZIEČIAMS METAI SAO PAULE
ANTANAS SAULAITIS, SJ
Sukaktis praėjo nepastebėta,
bet lietuviai saleziečiai, sukaupę keturis pajėgius kunigus, per
trumpą laiką sugebėjo ne tik įaugti į Brazilijos lietuvių gy
venimą, bet ir jį sparčiai pa
stūmėti tautiniu ir religiniu po
žiūriu.
Gegužės 20 d. Mišios už a. a.
kun. B. Sugintą Sao Paulo lie
tuvių nepaprastai gerbiamą jų
bažnyčios statytoją, gražiai pa
vaizdavo jo ir saleziečių ryšį:
jis talkino lietuvių saleziečių
darbams Europos lietuvių tarpe,
taip pat prieš 35 metus staty
ta Sv. Juozapo parapijos baž
nyčia liko stipriose naujakurių
rankose.
Gal niekas saleziečių nuošir
daus darbo nejaučia taip aiš
kiai, kaip kiti lietuviai kunigai,
ypač jėzuitai, turį Sv. Kazimie
ro parapijos centrą už trijų ki
lometrų ir apie 21 metus dirbą
Brazilijoje.
,

šc'.'Va neturtinguosius, padeda
wesfi liturgines reformas. Klebonas kun. Martynas Gaidys,
ir metų dirbės Portugalijoje ir
jau beveik 25 metai Brazilijo
je, rūpestingai praveda jauna
vedžiams ir krikštysimų šei
moms kursus, ilgų metų paty
rimą vietinėse parapijose skir
damas apylinkės 15 - 20 tūks
tančių brazilų religiniam atgai
vinimui. Ir pati bažnyčia su jau
eilę metų kruopščiai dirbančio
parapijos komiteto pagalba at
naujinta — suolai, altorius, var
gonai.

Lietuvių parapiečių dalis, pa
mačiusi' įvestas seniai atidėtas
liturgines reformas, kurios jų
galvosenoje sulydintos su tuo,
kas lietuviška, ėmė skųstis, kad
parapija nutautinama, pavyz
džiui, kad išimtas nuolat stovė
jęs katafalkas. Kiti, bandydami
naujuosius kunigus patraukti
savo pusėn, mėgina dar šio kraš
to ir jo lietuvių nepažįstančius
Veikla su jaunimu
įtakoti, kol išgirdo saleziečių nu
Apie jaunimo ir vaikų gyveni
mą nėra ko aiškinti: kun. Juozo sistatymą: atvykome dirbti su
Šeškevičiaus, dabar dirbančio visais ir visų naudai.
tarp vietinių užmiestyje, statyti'
Sugrįžo brazilų ir lietuvių, ku
jaunimo namai bažnyčios šven rie buvo apylinkės gyvesnių pa
toriuje kiekvieną dieną, ypač rapijų pritraukti žmonės, net
savaitgaliais ūžia. Kun. Jonas ir vyresnio amžiaus, pradėjo
Šulcas, šių metų pradžioje at uoliai per* Mišias atsakinėti, iš
vykęs iš Vasario 16 gimnazijos mokti naujų giesmių, pratinti
Vokietijoje, per trumpą laiką tautiečius dalyvauti matomu ir
suorganizavo tėvus budėtojus, girdimu būdu. Prel. pijaus Ra
pašJrūpino, kad jaunimas išsi gažinsko, dabar einančio Rio de
rinktų savo valdybą, įvedė taš Janeiro lietuvių klebono įr Bra
kų sistemą užsiėmimų lankyto zilijos lietuvių pastoracijai kraš
jams, užmezgė ryšius su neto to vyskupų paskirto delegato
limu sporto klubu, kurin dažnai pareigas, per sunkius karo me
su lietuviukais vyksta plaukio tus ir daugelį veiklos metų glo
ti ir sportuoti. Net ir patys jau bojamą lietuvių centrą naujos
nimo namų kambariai prašvito jėgos dar papildo ir tobulina.
naujais dažais, spalvotais pa
Nauji planai
veikslais ir montažais ant sie
nų. Nors ir nutrauktas pajamų
Sunku tikėti, kad tik per me
šaltinis — vestuvių puotos jau tus laiko daugiausia saleziečių
nimo salėse, bet jaunimas jau vyresniojo kun. Prano Gavėno
čia, kad savaitgaliais tie namai pastangomis po ilgos pertrau
yra jų — jų dažyti, valomi, puo kos pradėjo įvairiais rūpimai
šiami.
siais klausimais tartis visos lie
Suaugę, pažįstą veikslesnius tuvių organizacijos. Įkurta Bra
lietuvius, staiga pastebi' naujų zilijos lietuvių kunigų vienybė,
veidų jaunimo tarpe. Tai kun. išleista 32 psl. brošiūra portu
Šulco ir jaunųjų bendradarbių galų kalba apie Bažnyčios kovą
sumedžioti net tolimesnių mies už religinę laisvę Lietuvoj, spar
to dalių lietuvių šeimų vaikai, čiau platinama lietuviška spau
pritraukti gerai pavykusios va da, spausdinami religinio turi
saros stovyklos vasario mėnesį, nio lapeliai įvairioms progoms,
mėnesinių skautiškų iškylų į užmegsti ryšiai su arkivyskupi
gamtą, vystomos savivaldybės jos savaitraščiu, planuojama įtvarkos, o svarbiausia — nuo sigyti lietuviams atostogų na
širdžios ir draugiškos globos.
mus ar klubą ir jaunimui aikš
tę.
Savitarpio pagalbai, paramai
Veikla su vietiniais
ir teologiniam atsinaujinimui ke
Jaučiama nauja gyvybė ir bra turi saleziečiai ir keturi jėzui
zilų tarpe. Su veiklių suaugusių tai kas mėnesį rytmetį pralei
pagalba tėvai saleziečiai, iš prel. džia kartu mąstydami Sv. Raš
pijaus Ragažinsko, 35 metus tą ir savo bendrus uždavinius.
klebonavusio, perėmę mišrią pa
Daug darbų abiejų parapijų
rapiją, sukūrė JUC — “Jauni
mą Susijungusį Kristui” ir kur- kunigai atlieka kartu: talkina
siįistus, kurie praveda portuga pamaldose, ruošia šventes, ben
lų kalba Mišias, lanko šeimas, dradarbiauja ir tariasi apie spau

EUROPOS VARDAS

Prie šv. Patriko katedros New Yor
ke birželio 15 d. maldų ir gedulo
dienos metu už persekiojamą Lie
tuvą.
Nuotr. Vyt: Maželio

dą, kartu judina jaunimą, ypač
JK ruošoje.
Visuomenė, nieko nelaukda
ma, reiškia savo pasitikėjimą:
kun. Gavėnas yra Brazilijos LB
valdybos vicepirmininkas, V Pie
tų Amerikos lietuvių kongreso
komiteto vicepirm., kun. Šulcas
jaunimo komisijos vedėjas. Kun.
Stasį Šileiką, daug laiko skirian
tį lituanistiniam švietimui, pa
rapijos choras priėmė kaip sa
vo narį, kuris rūpinasi naujo
mis giesmėmis ir jaunimo, vyks
tančio į H PLJK, muzikiniu pa
ruošimu. Kun. Šileika dalyvau
ja ir savitarpio šalpos tarnybo
je.
Saleziečiams ypatingai rūpi
jaunimas ir galimybė įkaitinti
juos kunigystėn: iš Brazilijoje
gimusių ar išaugusių lietuvių,
................

♦

ĮSIGYKITE

dabar

AR PASIDARĖTE SAVO
TESTAMENTU T

Jeigu dar ne, įsigykite 81
naudingą leidinį:

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI
—- Paruošė —
dipl. teis. Pranas Sulas

CLASSIFIED GUIDE
KKAL

ESTATE

ESTATE

HELP VVANTED — VYRAI
y—

2 po 5 kamb. (3 inieg.), medinis.
Apyl. 69 ir VVestem savininkas
Gazo pečiais Šildomas. Žemi mokes
parduoda namą — didėlė krautuvė
čiai. Geriausia vieta Brighton pke.
Mūr. bnngnlmv. 5 kamb. (2 mleg.) ir 2 butai. Sutinka ir mainyt. Kreip
Central, oru šildymas. Garažas. Dide tis tel. 778-9456.
li kamb. Naujai išdažyti. 64 ir Saera
mento. $24.500.
5 kamb. (3 mleg.) 10 metų. Da
FLORIDOJE
bai gražiai įrengtas skiepas. Garažas.
Gražiai aptvertas ir apsodintas. Na nejudomo turto reikaluose visiems J,
ruos kaip pasaka. 69 ir Bell. $25,500. mielai patarnauja
10 butų. Ui metu aiiržinus. Gage
PAULIUS LEONAS,
pko rajone. Geros pajamos.
12 butų: 6 po 4 kamb., 2 po 5 KEYES Co. Realtors, 1023 Lincoln
kamb. ir 4 po 3 kamb. Centralinis Rd. Mali, Miami Beach, Fla. 33139.
automat. šildymas. Geros pajamos, Tel. 531-5803, vakarais 861-2430.
mažos išlaidos. Namas kaip 1515.
Insurance — Income Tax
Notary Public

Sakoma, kad Europa savo
pavadinimą gavusi iš finikiečių
kalbos, ši tauta gyveno Mažojo
je Azijoje ir senovės laikais, dar
prieš Kristų, turėjo didelės reikš
mės. Jiems Europos žemynas
atrodė lyg tamsios šiaurės ša
lis. Žodis tamsuma, finikiečių ŠIMAITIS.REALTY
kalba buvo vadinama “ereb”.
Kai kurie mokslininkai tvirtina, 2951 W. 63rd St., 436-7878
kad iš to ir įkilo Europos var
das. Tačiau Homeras aiškina Nemokamai surandam nuomininkus
kitaip. Girdi, kad Zeusas iš fi
BUD’S R. E. & INS.
nikiečių šalies pagrobė gražuo
BALYS BUDRAITIS
4369 So. Archer Avenue
lę Europą ir padovanojo tai
TEL. — 254-5551
mergaitei visas Graikijos ir šiau
rės šalsi. Jo nuomone, kad nuo
to laiko visas tas žemynas ir
Namai geriausias
gavęs Europos pavadinimą, jm

draugas
2-jų butų mūras, 2 auto garažas,
arti mūsų, bargenas 26,600.00.
PROGOS — OPPORTUNITIES
10 butų mūras apie $15,000 paja
mų. Arti 6 5-tos Ir Kedzie. $73,500.
5 butų modernus mūras prieš par
Parduodamas restoranas — Nau ka, gražus iš lauko ir viduj $64,600.
8 kambarių, 1% aukšto namas, 2
jai atremontuotas Drive-In restora auto
garažas, 50 pSdų lotas, Evernas ir namas Round Lake, 111. Visi green Parke. $19,000.
Modernus mūras liuksas butas ir
įrengimai. Judrus kelias. Puikus in dvi biznio patalpos platus lotas arti
$44,900.
vestavimas. Skambinkite —356-3600, mūsų
Platus biznio lotas prieš Marąuette
Parko. $10,000.
546-4801 arba 546-8978.
2-Jų butų bevelk naujas mūras, 2
auto garažas, atskiri gazo šildymai.
Arti ofiso $37,500.
17 kamb. naujas mūras 2% vonios,
D R M E~S*I O
karpetai,
garažas. Prie
Nabisco.
$29,500.
7 kamb. mūras Įrengtas belsmentas, air oondltioned, uždarytas porčtus,
garažas,
Marąuette
Parke.
$23,800.
Tvarkingas 10 kamb. mūras. Nau
jas gazu šlld. Garažas. Arti 70-tos —
NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. Western. $19,500.

SIUHTINIAHLIETUVA
Ir kitus kraštus

2-flat brick, 6 and 6 rms. 3 bdrm.
each apt.
Modern kitehen, mod
ern baths. 30’ x 125’ lot. 2 car
garage. Rooeevelt & Austin area.
Roosevelt and Austin area

Cali — 749-4848 or 749-5535

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC
INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450
Tvarkingai patarnauja visais Real
Estate reikalais.
Be to čia velkis
Notariatas, daromi ir Ufldljaml ver
timai, užpildomi pilietybės pareiški
mai Ir Įvairūs blankai.

Reikalingi “licensed professional”
inžinieriai Illinois: Mechanikos, Elek
tros, Architektūros, Plieno statybos
inž. Skambinkit 235-8040; po 7 vai.
vak. 636-1244. Klauskit Mr. Joseph
Boladz.

P

SREET METAL MODEI. MAKER
Progressive Eik Grove sheėt metai
fąbrlčatbr has opening available.
GOOD FRINGE BENEFITS

O’HARE METAL PRODUCTS

Tel. — 439-4551

Electronic maintenance

TECHNICIAN

MAULORY PLASTICS 00.
3670 N. MMwaukee Avenue
Phone — AV 2-1670
An Eąual opportunity eroployer

EXPER. PIZZA MAKERS
Por

small

frozen

food

plant on

Marąuette pke. 6 kamb. 18 metų
bungalow su įrengtu rūsiu.
0# — Campbell 2 butai — 6 ir 5
kamb.
O® — Californla — 4 butai po 5
kaųib- Gazo šilima.,
08 — Maplewoo<l. 19 metų. 3 bu
tai — 6, 6 ir 5 kfemb. Viskas mo
derniška.

LISKUS R. E.
2502 W. 69 St._______ 443-8766

Tel. — GR 7-4500

Maintenance men

IŠNUOMOJAMA

POR BENT

Ola nuosekliai aptariamas tęs
tamentų reikalingumas ir jų ga
lia, bei nurodoma jų forma ii (
paduodant pavyzdžiai ne tik pagal
Sunday cali 446-1610 or reply to:
JAV veikiačius įstatymus, bet ir
Vokietijoje, Anglosaksų paaaulyu
COSMOS PARCELS EXPRESS
Bos No. AF359
Remkite tuos biznierius, ku
REMONTUOJU MORĄ (Tuckpointbei Nepriklausomoje Lietuvoje.
SIUNTINIAI
I
LIETUVĄ
225
VV.
VVashington
St., Chicago rie skelbiasi “Drauge”.
ing),
STOGUS
Ir
l
RINAS.
■
Atskiru skyriumi — ••Klausima'
2501 W. 69th Kt., Chicago. 111. 60620
Tel. RE 7-0425
ir atsakymai’’ — aiškina misų tes
8888 S. Halsted, Chicago, III. 60008
Tel. WA 5-2737; 254-3320
tamentų sudarymu kyliankiant len
HELP VVANTED — VYRAI
Įvairių prekių
pasirinkimas moto
gvai suprantamus nurodymus, ką
ciklai, šaldytuvai, maistas, doleriniai
daryti, kaip kodėl Ir ko vengti
CERTIFIKATAI Ir AUTOMOBILIAI
Heating Contractoi
Knygos kabia 3.00 dol. illinoū
V. Valantinas
įrengiu naujus Ir perstatau se
MUSt HAVE SOME EXPERIENCE VV1RING, SOLDERING OR
<yventojai prašom! pridėti 5 proc
nus visų rūšių namo apšildymo
TEŠTING ON RADIO OR INSTRUMENT ASSEMBLY LINES
pečius Ir air condltioning — J
mokesčiams.
naujus Ir senus namus. Stogų
• STEADY VVORK — NO LAY OFFS •
rlnas (gutters), vandens šildy
—
FREE
BLUE CROSS — BLUE SHIELD
mui boilerius. Turiu Ir leidimus
dirbti mieste bei užmiesčiuose.
— FREE PROFIT SHARING
Darbas atliekamas greitai Ir są
— FREE COFFEE, TOP WAGE RATES — PAID HOLIDAYS.
ŠERĖNAS perkraosto baldus ir kitu
Apskaičiavimas nemo
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI žiningai.
kamai.
daiktus. Ir Iš toli miesto leidimai it
PEERLESS INSTRUMENT G0.
Galima pirkt dalimis ir išmokėtinai
DOMAS ŽUKAUSKAS ‘
pilna apdrauda.
3910 W. DEVON AVENUE
PHONE — 675-9250
30% iki 50% nuolaida
HEATING A SHEET MĖTAU
2047 W. 67th Place — WA 5-8063
SOUTHVVEST FURNITURE CO. 4444 S. VVestern, Chicago. 60600
Telefonas VI 7-8447
6200 S. VVestern — Tel. GR 6-4421

SOLDERERS

MOVING

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
SIUNTINIAI | LIETUVA
Gerų prekių didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, doler. certlfikatai, maistas, akordeonai.
2608 W. 69th St., Chicago, III 6062S
TEUEP. WA 5-2787

(Minimom $5,000)

5% % už 1 METŲ CERTIFIKATUS (Minimumai.000)
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H47 So. 49th Court
Cicero, III. 60650
TEL. — 656-6330
Joseph F. Gribanskaa,
Ezecutiva Secretary

VALOME
KILIMUS IR BALDUS
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FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET
TEL. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS,
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

luiviiiiiifiHiiiiiiiiiiiiiifiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimmiiimimimiiiii

Kas tik turi gerą skoni,
viską perka pas Lieponį.
LIEPONIS

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER INC.
Marąuette Pk., 6211 Se. Wetteru, PR 8-587S
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9:00 iki 9:30. Kitom dienom
□uo 9:00 iki 6:00 vai. vak. Sekmad. atdara nuo 12 v. iki 5
popiet.

Plauname Ir vaškuojame visų
rūšių grindis
š. BUBNYS, Tel. RE 7-5168

HISTORY OF LITHUANIA

Open Mon 8-8; Tuee. Thura. Fri. 9-0; Sat. 9-1; Closed Wed.

VILI MAS
MOVI N G
Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų
823 WEST S4th PLACE
Tel. FRontier 6-1882

w

We need dependable men to work
nights cleaning a large retail store.
Mušt be available weekends if
needed. E&cellent starting salary
and full company benefits.

CAPABLE CLEANING VVOMAN
wanted for general offices, one day
Išnuom. 4 kamb. butas 2-me aukš
te. Vonia, pečius. Kreiptis 3-me per week. Vicinity of Kildare & Diaukšte iš šono. 4508 S. Honore St. Vision. $2.00 per hour, plūs carfare.
TELEVIZIJOS
Cali Monday through Friday 8 A.M.
Krautuvė Marąuette Parke
Stogai — Rinos — Medžio darbai
Spalvotos ir paprastos. Radijai
to 5 P.M. 342-2300
ir stereo.
— Tuckpolnting (mūro remontas) —
HELP VVANTED — MOTERYS
Pardavimas tr taisymas
Mūro darbai — Cemento darbai —
Reikalinga moteris namų valymui
Dažymas.
MIGLINAS TV
2 d. savaitėj. Turi vairuot autoHOUSEKEEPER
Live
in
Nemokamas apskaičiavimas.
2346 VV. 69th St. — tel. 776-1486
Palos
private ąuarters. NW suburbau rec- mob: Geras atlyginimas.
Kreiptis į AL BELLEAKUS
toi-j-, Throe Priests.
VVeekdays 9-5 Heights apyl. 389-5684 arba-----cali 236-8890. Evenings, Saturday and 389-5085
TEL. 238-8656

MISCELLANEOUS

*

2-flat brick, 5 and 5 rms. Modern
the North side. Mušt be fast, clean
kitehen, modern bath, 2 bednm. in
workers.
Excell.
conditions
and
each apartment. 2 car garage
benefits. Apply —
...
30’ x 125’ lot.
LITTLE LADY FOODS
Roosevelt and Austin area
3335 N. SOUTHPORT
Cali — 749-4848 or 749-5535

BELL REALTY

Gera Kokybė ■— Kaina —
Sąžiningumas
A. C. HOME REPAIR

*

Repair, plūs setvice of mytron or induetion pre-heaters. School or practįcal experience in eleetronie Circuit.
Controls and wiring necessary. DAY"
SHIFT. Insurance and other benefits
available.

Marąuette Pko apyl.
savininkas
MONTGOMERY VVARD & CO.
parduoda
3-jų
-miegamų
mūr.
GeorChicago, III., 60632. tel, Y A 7-5980
VALDIS REAL ESTATE
gian namą su nauja: virtuve, vo
77 Old Orchard, Skofcie, HL
7051 S. Washtenaw Av. RE 7-7206 nia, nuo sienos iki s: kilimais ir
Phone — 676-1212, Ext. 208
centr: krosnim:
švarus namas:
10% — 20% — 30% pigiau mokesti
Pamatę įvertinsite RE 7-9089
BUTŲ NUOMAVIMAS
už apdraudą nuo ugnies Ir automo
YOUNG MAN
bilio pas
Namų valdymas — Income Tax
Dėl sveikatos savininkas parduoda Wanted foi' evening counter wbrk.
Notariatas — Vertimai
namą. Prieky grožio salionas su visai? Full tlmo 5 to 11’ P. M. Excellent
FRANK ZAPOLIS
moderniais
įrengimais; užpakaly 5 working conditions.
APDRAUDŲ AGENTCRA
8208 ti ĮVEST C5t.h Street
WILLIAM CANLEY
kamb. butas su 3 miegamais. Siena
Chicago, Illinois
nuo
sienos
karpetai.
Kabinetų
virtuvė
710 W. 14th Street
TeL GA 4-8054 tr GR 6-433*
ir gazo šilima. 2 maš. garažas su Chicago Heights Tel. 481-3032
elektros atidarymu. Skambint
a. BACEVIČIUS
523-9202
6455
So
Kedzie
Avė.
PR
8-2233
BUILDING A REMODELING
HELP VVANTED
MOTERYS

MES TEBEMOKAM
6% už 2 Metų
Certifikatus

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.

REAL

Ką tik išėjo iš spaudos nauja anglų kalba knyga
“History of Lithuania” skirta Lietuvos jaunimui ir ameri
kiečiams. Šioje knygoje kondensuotai aprašyta lietuvių
tautos istorija nuo seniausių amžių iki mūsų laikų; turi
142 psl., 38 iliustracijas ir 4 žemėlapius. Knygos autorius
yra prel. dr. J. B. KONČIUS; išleido J, A. V. Lietuvių
Bendruomenė. Knygos kaina 2 dol. Gaunama “Drauge”,
4545 VV. 63 st., Chicago, St. 60629.

B

kareiviui įkrito į vandenį švar
kas. Kareivis prašė leidimo iš
imti jį. Bet kai jam neleido, jis
savavališkai pats šoko jūron.
Kai kurie jo draugai manė, kad
jis yra bailys ir nori tik pabėg
ti. Tačiau jis tuoj su išgelbėtu
švarku užlipo ant laivo. Už to
kį jo elgesį teismo buvo nubaus
tas. Generolas Dewey, perskai
tęs teismo sprendimą, paklausė
nuteistąjį kareivį, kodėl jis dėl
kokio skarmalo drįso daryti to
kią kvailybę? Kareivis ištrau
kęs iš sušlapusio švarko kišenės
fotografiją, sako: — “tai ma
no motina”. — švarke, kuris
įkrito į jūrą, kišenėje buvo ma
no motinos fotografija, kurios
aš nenorėjau pražudyti — pa-

Jų nereikia maišyti su politiniais pabėgėliais

Vytauto Didžiojo šaulių kuopos surengtame birželio 3 d. koncerte da
lyvavo iš Racine atvykęs Tremties Trimito redaktorius Petras Petrušaitis. Iš kairės Vytauto D. š. k: pirm: 'Vladas Išganaitis, redakt: Pet
ras Petrušaitis ir k. garb. teismo pirm. Algirdas Budreckas
Nuotr. C. Genučio

MUSŲ KOLONIJOSE
ta Burkūnaitė, Comelijus Ciemi
nis, Danutė Staškevičiūtė, Jūra
tė Krokytė. Lietuviai mielai au
§V. VARDO DRAUGIJOJ
koja jaunimo reikalams. Ypač
ŠV. Vardo draugija Rochestery- pažymėtinos aukos dr. Jono ir
Nijolės Dėdinų ir Aleksandro ir
jė Sv. Jurgio lietuvių parapijoje
Agnės Bereznevičių.
birželio 18 d. po Komunijos tu
— Lituanistinė mokykla moks
rėjo bendrus pusryčius. Kartu bu
vo švenčiama ir tėvo diena. Pus lo metus baigė gegužės 14 d. Iš
leistas metinis laikraštėlis
ryčių metu buvo įteiktos trofejos. Klebono — pavyzdingiau “'Plunksna”. Mokinių tėvų susi
siam parapiečiui — Albertui Vis rinkime padaryti planai, kad. amantui, padovanota šv. Raštas. teinanČiais mokslo metais veiktų
Pasižymėjusiam sporte, metų bė vaikų darželis, kuriam sutiko va
gyje jaunuoliui, atiteko trofėja dovauti Aldona Kiršteinienė.
Pauliui Stugiui. Kartu buvo pri Taip pat veiks lietuviškai nekal
statyta ateinančių metų valdyba. bančių vaikų klasė. Mokytojas
Ją sudaro pirm. Al. Stugis, vice dar negautas. Lit. mokyklos vedė
pirm. Bronius Krokys, sekr. dr. jas yra Vytautas Žmuidzinas, tė
Platt, ižd. Valerijonas Vitkus. vų ko. pirm. Vidas Tamošiūnas.
— J Lituanistinių mokyklų
Pusryčiuose dalyvavo LB apyl.
pirm. Romas Sedlickas, sendr. sk. mokytojų kursus šiais metais
pirm. Vitolis Litvinas.
vyksta lit. mok. mokytojai Bro
Draugijos valdyba planuoja a- nius Krokys, Ramunė Krokytė. Ki
teinančiais metais išvystyti savo ti mokytojai galutinai neapsis
veiklą plačiau, ką ragino daryti prendę. Taip pat vyks jaunimo
pritaikintam pamoksle klebonas ir į tautinių šokių ir lietuvių kai
kun. Bernardas Grauslys. Jis boję pasitobulinimo kursus.
pradėjo pusryčius malda ir kartu
— Rochesterio Lietuvių Sv.
pasveikino draugijos narius ir vi Jurgio parapijos parapiečiai labai
Sus tėvus, tėvo dienoje.
džiaugiasi savo dvasiniais vado
Praeitus du metus draugijai vais kun. Bemard. Grausliu ir
pavyzdingai vadovavo Jonas Žel kun. Augustinu Simanavičium.
nis. Programą pravedė Pranas Visose srityse parapijoje atgijo
Mockevičius, pusryčius organiza naujas, judrus gyvenimas, religi
* vo Al Stugis.
nis ir kultūrinis. Tuo visi para
piečiai ir taip pat parapijos ku
TRUMPAI
nigai yra labai patenkinti. Jau
— Birželio 18 d. Rochesterio skelbiami parapijos tarybos rinki
LB choras sušaukė metinį susi mai.
Parapietis
rinkimą. Valdyba su mažais pa
keitimais perrinkta ta pati. Val
dybos pirm. sekančiam sezonui Ii Kenosha-Racine, Wis.
ko Andrius Cieminis.
— Vaidevučiui ir Nijolei Drau
PRISIMINTI BIRŽELIO
geliams gimė dukrelė, kuriai duo
ĮVYKIAI
tas vardas Ginta — Celina. Gailiukas džiaugiasi jaunąja sesute,
Birželio n d. Racino Altos
o S. Draugelienė ir Sčefanavičiai skyrius suruošė birželio įvykių
naująja anūkeminėjimą, kiuris pradėtas pa
—Sugrįžo Rochesterin pasto maldomis šv. Kazimiero baž
viam apsigyvenimui muzikas P. nyčioje. Po pietų parapijos sa
ir solistė Janina Armonai. Ro- lėje įvyko oficialus minėjimas.
chesteriečiai sveikina ir džiaugiasi Jį atidarė skyriaus pirm. Vik
jų sugrįžimu.
toras Kažemėkaitis,
trumpai
— Rochesterio jaunimas akty primindamas laisvės netekimo
viai reiškiasi ruošdamiesi Jauni ir trėmimų tragedijas bei per
mo kongresui. Pas lietuvius į na žvelgdamas paskutinių dviejų
mus lankosi rinkdami aukas Rū- metų įvykius ir apraiškas, ku
rios rodo, kad Lietuvoje, kur
jaunimas jau auklėtas privers
tinėje komunistinėje dvasioje,
(Atkelta Iš 3 pusi.)
supranta laisvės vertę ir dėl jos
žudžiams mirties bausmę, nors aukojasi.
Į garbės prezidiumą buvo pa
žinojo savo gubernatoriaus pa
reiškimą. Po tam tikros pertrau kviesti — J. Kasputis, Kenokos jie paskyrė mirties bausmę shos Altos skyr. pirmininkas, ir
juodukui už baltos moters iš J. Milišauskas, Wisconsino Lie
tuvių dienos komiteto pirminin
prievartavimą ir jos sužalojimą.
Dėl netinkamo teismo elgesio kas.
JAV ir Lietuvos himnus su
ir nenaudingos politikos dideli
nusikaltėliai už užstatą dažnai giedojo Ida Tamulėnienė. Jai
paleidžiami iš kalėjimo ligi teis pianinu akompanavo Bronė Pliū
mo. Ir policija yra netiesioginiu raitė.
Invokacijos vietoje buvo per
būdu verčiama žiauriai elgtis su
nusikaltėliais, juos persekiodama. skaityta Vyt. Alanto eiliuota
Kartais policija stengiasi ne su baladė “Amžinoji ugnis dar ne
laikyti, bet nušauti, bijodama, užgeso”, skirta pagerbti Romą
kad į jos rankas patekęs didžiulis Kalantą. Po to, tylos ir susi
ir pavojingas nusikaltėlis
bus kaupimo minute buvo prisimin
teismo organų paleistas ir atker ti žuvusieji dėl Lietuvos lais
vės.
šys jį suėmusiai policijai.
J. Milišauskas, kalbėdamas aTodėl visiškai teisingai Mar
ta Mitchel yra pasakiusi, kad pie tragiškuosius birželio įvy
JAV aukščiausi teismai pateko kius, apgailestavo, kad pasaulio
į rankas susilpnėjusio proto senių, didieji tiek daug rūpinasi apie
nesuprantančių šios dienos gyve ką tik sudarytas valstybes, pa
miršdami ir nutylėdami komunimo.

ftochester, N. Y.

f

Oro plėšikų siautėjimas pasau riais ir viskuo, kas ten buvo. Jie
lyje plečiasi, ypač JAV. Esti at taip galėtu padaryti ir su pagrob
sitikimų, kad vieną diena pagro tu lėktuvu, jei toks lėktuvas nu
biami du lėktuvai. Grobikai iš sileistų jų teritorijoje. Jei komu
tų lėktuvų bendrovių išreikalau nistiniuose kraštuose atsiranda
ja stambias pinigų sumas ir tais, asmenų, kurte jų lėktuvus nukrei
lėktin ais pabėga į komunistų val pia į laisvąjį pasaulį, tuos nu
domus kraštus. Tokie lėktuvų už kreipimus daro komunistų ver
puolimai labai pavojingi ne tik gai, kurie veržiasi į laisvę. Ko
lėktuvų įguloms, bet ir visiems munistinių kraštų vergams pa
bėgti į laisvąjį pasaulį per gele
tų lėktuvų keleiviams.
Keleivinių lėktuvų užpuolimas žinę uždangą neįmanoma, kai
ore taip išsiplėtė, kad visų lėk laisvojo pasaulio žmonės į visus
tuvinių susisiekimo bendrovių la kraštus gali važiuoti laisvai. To
kūnai, kurių, Skaitant per 60 kraš dėl komunistinių kraštų vergų,
tų, yra per 50,000, nusprendė iš kurie lėktuvais nori pabėgti
į
eiti į viešą protestą — vienos die- laisvąjį pasaulį, negalima skaity
1 nos streiką, reikalaudami pasau ti oro plėšikais, nes jie nori lais
liniu mastu — per Jungtinių vės, o ne pinigų.
GALĖS
Vilkas gal ir Pasaulio Lietuvių
Tautų Saugumo Tarybą — lėk
WHOLESALE MEATS
turėtų
tuvų užpuolimo apsaugos. Kaip Bendruomenės valdyba
WE SERVICE HOTELS, RESTAU
tie reikalai bus sutvarkyti — pa pasiųsti atitinkamus raštus Jung RANTS AND INSTITUTIONS
tinių Tautų Saugumo Tarybai,
rodys ateitis.
BOXED BEEF PATTIES
AND STEAK.8
Turkijos vyriausybei ir Pasaulio
Dvieju rūšių užpuolimai
civilinių lakūnų sąjungai,
kad WE ACCEPT AUTHORIZED FOOD
STAMPS
JAV ir kai kuriuose kituose kartais ir mūsų Bražinskų nepa
kraštuose daugumoje veikia oro skaitytų oro plėšikais, nes ir jie 1158 W. 47th St, Chicago, III.
plėšikai, kurių tikslas iš lėktuvi bėgo į laisvę, o ne reikalavo pi
All Phones — 247-8877
nių susisiekimo bendrovių iš nigų. Ir Maskva pasirašė su ki
plėšti didelius pinigus, nuskristi tomis 60 valstybių susitarimą ne
į komunistų valdomus kraštus ir toleruoti oro piratų. Maskva ir
tenai gerai gyventi. Tai raudo pasirašo tokias sutartis,
kurios
AR REIKIA VIZITINIŲ
nieji oro plėšikai.
jai palengvina pasigauti norimas
KORTELIŲ 7
aukas.
J. J.
Komunistiniuose kraštuose to
Vizitiniu kortelių naudojimas vr.
gražus paprotys. Biznieriai Jas pi»
kių oro plėšikų nėra, nes tuose
DĖL MOTINOS FOTOGRAFI *lai naudoja, bet tinus It visų luo
kraštuose jie negalėtų nusileisti,
JOS ŠOKO Į JURĄ
mų atstovams turėti gražias vizitine
kad galėtų pasiimti plėšikiškas
korteles
premijas. Toks nusileidimas reikš
Karo metu, amerikiečių ka
Drauge” galima gauti /tsoKių ’o
tų jiems patiems mirtį, nes ko riuomenei apgulus Filipinus, vie itinių kortelių, atspauscuntų jvalrion
munistai į tą lėktuvą paleistų vi nam laive atsitiko jaudinantis į- raidėm Kainos visiems prieinamosų ginklų ugnį. Būtų sunaikintas vykis. Įgulai buvo įsakyta pasi Greita) atliekamas užsakyme
Kreipkitės į "Draugo spaustuv
lėktuvas, plėšikai ir lėktuvo įgu ruošti kovai. Tuojau turėjo pra
įsais panašiai, reikalais Būsite nt
la. Komtfoistai taip gali padaryti. sidėti priešo laivų apšaudymas,1 enkjnti kiekviena «art«»
Prisiminkime, ką jie padarė Ant kai paskutinę akimirką vienam Į
rojo pasaulinio karo metu, kai
vokiečiai puolė Sevastopolio tvir
tovę: Po Ikermano uolomis esan
A. + A.
čiose didžiulėse olose bolševikai
talpino šaudmenų atsargas
ir
VYTAUTUI CINIKUI
daugybę sužeistųjų karių.
Kai
staiga iškeliavus į Amžinybę, ALDONAI ČINIKIENEI
bolševikai .pamatė beviltišką pa
dėtį, nes vokiečiai jau buvo pri
ir jos mamytei ELENAI GIMBUTIENEI ją skausmo va
artėję perdaug arti, jie, komisarų
landoje reiškiu gilią užuojautą.
įsakyti, tas olas susprogdino kar
tu su šaudmenimis, sužeistais ka

vnAuviAo, sestaotems,

. Po minėjimo buvo bendras
pobūvis, kurio metu pasitarta
dėl lietuviškos veiklos stiprini
mo ir kitų reikalų.
LIETUVIŲ DIENA

Wisconsino Lietuvių diena ’vyksta liepos 16 d. šv. Teresės
parapijos parke, Kenosha, Wis.
Bus pravesta speciali programa,
skirta paminėti Pavergtų tautų
savaitę.
Rengimo komiteto pirminin
kas J. Milišauskas ir visas ko
mitetas energingai dirba, steng
damiesi, kad WLD ir minėji
mas vėl gerai pasisektų.
JONINES

DLK Kęstučio šaulių kuopa
Jonines ruošiasi minėti liepos
1 d., šeštadienį, Vinco Bagdono
sodyboje, prie Michįgano ežero
kranto. Joninėmis vietos lietu
viai domisi ir kasmet vis dau
giau žmonių jose atsilanko.

JOSEPHINE KRAUJALIS
SASNAUSKAITĖ

Gyveno 6933 S. Washtenaw Avenue, Chicago, Illinois.
Mirč blrž. 23 d., 1972, 7 vai. vak., sulaukus 69 m. amžiaus.
GimS Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 65 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: Robert, marti Nancy, ir
Richard, marti Dorothy, anūkai Stephen, Mark ir Michael, sesuo
Helen Neu, brolis Frank Sisk ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Lack (Lackawicz) koplyčioje, 2424 W. 69
Street.
Laidotuvės įvyks antrad., blrželib 27 d. iš koplyčios 9 vai. ry
to bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus
nulydėta i Šv Kazimiero Lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Sūnūs, marčios ir anūkai.
Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213

LAISVE TAIP PAT
ĮPAREIGOJA
Ar mes atliekame laisvės pareigą savo tautai?

Bent vienu atžvilgiu mes galime ją nesunkiai atlikti, būtent ugdydami
lietuvišką knygą.
Už $5.00 ar daugiau paimdami lietuviškų knygų per metus, mes galime
per Lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAISVĄ LIETUVIŠKĄ
KNYGĄ. Uė tai mes gausime pasirinktinai visus Klubo leidinius trečdaliu
pigiau.

Rašykite tuojau:
Lietuviškos Knygos Klubui
4S45 VVest 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

pridėdami $5.00 įstojamo mokesčio. Jokių kitų mokesčių nereikės, iš
skyrus už pasirinktas knygas su trečdaliu nuolaidos.
Klubas siunčia savo nariams informacijas apie išleidžiamas knygas.

LAISVĖ TAIP PAT
ĮPAREIGOJA

MARQUETTE FUNERAL HOME
— TĖVAS IR SONUS—
TRYS

Nuo
1914

Metę

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų
paskolų reikalais visas
mūsų apylinkes. Dėko
jame Jums už mums
parodytą .pasitikėjimą.

Mes norėtum būti Jums
naudingi ir ateityje.

BEVERLY HILLS 0ELYNY6IA
fiSrd SfČŽfet. Cbteagb, Illinois

Tia/. PJt 8.0833 7— PR 8-0834

KOPLYČIOS

2533 West 7Isf St.
Telef. GRevehilI 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicere
T0wnhall 3-2108-09
AIKŠTE

AUTOMOBILIAMS

STATYTI

Laidotuvių Direktoriai
MAŽHKMVANS

6845 SO. WESTERN AVĖ.
TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpublic 7-8600

REpublic 7-86.01

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID
L a I d o t u v I y Direktoriai
Trys

Moderniškoj

Koplyčios

4330 South Caiifornia Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir
4605-07 South Hermifage Avenue

LA 3-9852

Telefonas — YArds 7-1741-2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

2814 W. 28rd PLACE
Tel. Vlrginia 7-6872
2424 W. 69th STREET
Tei. KEpublio 7-1213
11028 Southwest Hlghway, Palos Hills, BĮ.
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIONAS

8807 S. LITCANICA AVĖ.

TeL YArds 7-8401

SAVINGS

Sąskaitos apdraustos iki
$20,000.00

A

JR

MIDLAND

JMD LOMI AM0CM9I0N

>

MOGSAMk ŪMOM MM

8819 S. LITCANICA AVĖ.

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL.

Tel. OLymplo 2-1008

LEONARD BUKAUSKAS IR SONUS
649 East 162nd Street South Holland

5%
VestuvCms, banketams, laidotuvėms
lr kitokioms progoms

MODERNIOS

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR S0N0S

Jurgis Milas

GĖLĖS

m. turseno meti. Z4 d.

aiškino kareivis.
— Kareivis, dė! motinos pa
veikslo
statąs pavojun gyvybę,
Generolas Dewey priėjęs prie
bus
ištikimas
savo tėvynei.
kareivio paspaudė iam ranką
ir atleidęs nuo bausmės, tarė:
jm

Antanas Adomėnas
nizmo pavergtų tautų likimą.
Buvo priimta rezoliucija, ku
ri pasiųsta JAV prezidentui,
Wis. senatoriams ir kitiems pa
reigūnams.
Meninę programą išpildė li
tuanistinės mokyklos mokiniai
ir moterų sekstetas “Viltis”.
Ramas Pliūra perskaitė pro
zos dalykėlį “Sargybinis”. To
liau buvo parodytas scenos pa
veikslas, vaizduojąs pavergtą
Lietuvą. Lietuvą vaizdavo M.
Petkūnaitė, o pritaikytus eilė
raščius sakė Ed. Kūliavas, Vikt.
Kleinotaitė ir Vita Paukštelytė.
Moterų sekstetas padainavo
keturias dainas, pianinu akom
panavo R. Kažemėkaitytė.

iu/z

Ali accounts com-

pounded daily —
Passook
Savings
paid ąnarterlly

2 Years Savings

UVIM

10821 South MSohlgan Avenue, Chicago
KBL. — CO 4-2228

Certificates
(Minimum $5,000)

Pasinaudokite Draugo “dassiiied” skyriumi.

’X< Arch. Vincas Meiliūnas*
kuris nepraleido nė vienos dai

ŽVILGSNIS Į KONCERTO VAKARĄ

nos ar tautinių šokių šventės,
JURGIS JANUSAMS
atvyksta su žmona Genovaite
Liepos 1 d., šeštadienį, Lais atliks Gudauskienės “Vainikų
į Chicagą ir čia praleis dalį
vojo pasaulio lietuvių IV tau šoty?’, kuriame dalyvauja D.
atostogų.
tinių šokių šventės išvakarėse, Vidugirytė, D. Arbaitė, R. Pa
X švyturio jūrų šaulių kuo
įvyksta du plataus masto kul kalniškytė, D. Gudauskaitė ir k.
pos Detroite pirm. Mykolas Vit
tūriniai renginiai: šokių šventės
Viešnia iš Argentinos Dana
X Dr. Kastyčio Jučo reko kus atsiuntė per Vladą Selenį
Runimaitė
prisistato kaip klasi
komiteto ruošiamas koncertas
laišką,
menduota Grandies taut. šokių “Draugo” redakcijai
Marijos aukšt. mokykloje ir nės gitaros profesorė. Chicagiegrupė birželio 8 d. šoko Illinois kuriame rašo: "Švyturio jūrų
kongreso vakaras, Conrad Hil- tė Audronė Simonaitytė mums
universiteto Gailestingųjų sese šaulių kuopos vardu siunčiu,
ton viešbutyje, Grand Bali sa jau pažįstama, tačiau svečiams
rų mokykloje. Taip pat dr. K. per tamstą, kaipo “Draugo” at
lėje, kurį ruošia Jaunimo kon ją sutikti bus tikrai malonu.
Detroite,
dienraščio
Jučo pastangomis koncerto me stovą
Viena iš jaunųjų pianisčių,
greso rengėjai.
tu buvo suorganizuota lietuvių “Draugo” administracijai 25
Iš šalies atrodytų, kad tai 16 metų amžiaus, Kristina Va
dol. spaudos, darbo parėmimui.
tautodailės parodėlė.
skaidymasis. Kad jaunimą no lavičiūtė iš Brazilijos, paskam
Kuopos vardu “Draugo” redak
rima
padalyti į dvi dalis. Gi tų bins porą kūrinių.
X Ona Gradinskienė Joninių
cijai, administracijai ir “Drau
Kongreso vakaro pertraukų
kultūrinių
renginių rengėjai tei
išvakarėse, birželio 23 d., savo go” atstovui Detroite Vladui
metu
taip pat gražiai reikšis
gia
priešingai:
sako,
tą
dieną
namuose surengė gražias vaišes Sėleniui, už talpinamas ir ra Momentas prieš lenktynes. Jaunutės ateitininkės, Morris botanikos sode, Philadelphijoje. Iš kairės — Dia
ir
“
Venęcuelos
Garsai”, šauni
Chicagon
suvažiuos
3.000
jau

Jonams vardinių proga pagerbti. šomas jūrų šaulių kuop. Detroi na Swoyer, Regina Radikaitė, Kristina Juzaitytė, Loreta Radikaitė, Vida Bendžiūtė, Aušra Gečytė, Lidija
ketveriukė
instrumentalistų
iš
nimo,
o
kiek
svečių,
kiek
čhieaNuotr. K. čikoto
Buvo pagerbti jos vyras Jonas te veiklos ir informacijos žinias Radikaitė, Danutė Pliuškonytė, Gintarė Gečytė ir Nida Gaigalaitė.
Caracas,
Venecuelos.
giečių
!
Tad
abiem
renginiam
Gradinskas, kun. dr. Jonas Sa- tariu nuoširdžią, lietuvišką, šauNelida Zavickajtė, 23 metų,
žmonių pilnai užteksią.
kevičius, kun. dr. Jonas Kubi lišką padėką. Dabar kovai prieš
iš
Buenos Aires, Argentinos,
Kongreso vakaro rengimo ko
lius, Jonas Evans, Jonas Jasai rusiškąjį komunizmą, pagrindi
pianistė
atliks Hugo Žitkaus
misijos pirm. solistė Dalia Kutis. Prof. B. Vitkui trumpu žo nis ginklas yra spauda, už tai
čėnienė pasakoja, kad vakarui specialią šiam vakarui skirtą
džiu visus pasveikinus, buvo kiekvienos lietuviškos organi
talentai
buvo ypatingu būdu at kompoziciją.
sugiedota Ilgiausių metų. Sve zacijos ir pavienių lietuvių yra
dybai bei Eltos draugijos val pavasario gamtos gajume. Po rinkti, jie ryškūs ir labai geri.
Tikrai įdomiu “Menkių žve
J.
A.
VALSTYBĖSE
čiai nuoširdžių šeimininkų buvo pagrindinė pareiga remti lietu
dybai. Antanas mano, kad kon rekolekcijų porą savaičių pasi Talentų turima nemažas skai jyba” kūriniu prisistato jaunas
gražiai ir vaišingai priimti.
— “The Miami Herald” iš greso idealus atsiekimas būtų, svečiavęs Bad Woerishofene, čius ir kiekvienam pasirodyti kompozitorius Almis Zdanius,
višką spaudą”.
spausdino
Rabino Weberman jeigu šis kongresas ir už tre kun. prof. St. Yla kartu su kun. skiriama po penkias minutes. šiuo metu gyv. Hot Springs,
x Dr. P .Vileišis, Waterbury,
X Vacį. Donis, Cicero,, III.,
laišką,
kuriame
jis rašo, kad jų metų būtų lygiai tiek aktu prof. L. Budrecku automobiliu Taip, kad visa programa baig Ark. Kūrinys — Pro memoria
Conn., “Draugui” paremti atsiun mokėdamas už skelbimą pridėjo
lietuviai
turi
gėdytis
praeities, alus kaip šiandien.
išvažiavo į Romą, iš kur netru sis per maždaug pusantros va Simas Kudirka, šiuo jauno kom
tė 10 dol. Dienraščio leidėjai nuo ir 5.62 dol. auką. Dėkojame.
nes
jie
prisidėjo
prie
žydų
nai
— šoko Lietuvos vokiečiams. kus grįš į JAV. Birželio 9 d. landos. Taigi programa bus ne pozitoriaus A. Zdaniaus kūriniu
širdžiai dėkoja.
X Jau beliko tik PENKIOS kinimo. Birželio 17 d. laidoje
Birželio 3 Lietuvos vokiečių abiems konfratrams klebonas varginanti.
bus pradėtas kongreso vakaras.
x Grandies taut. šokių grupė,
DIENOS iki Didžiojo Talentų Į ilgu straipsniu tame pačiame sąjungos Rheinland Pfalzo sky kun. A. Bunga suruošė išleistu
O štai ir patys talentai. Ra Čia bus naudojami ypatingi švie
pakviesta Chicagos latvių bend Vakaro! Prašome neklysti! Ori-! laikraštyje jam atsako Mrs. J.
ves.
Atsisveikinti
su
užjūrio
sve

rius
atšventė
savo
organizacijos
moną Alseikaittė iš Los Ange sų efektai ir publika pasijus
ruomenės, birželio 24 d. šoko Jo ginalus Didysis Talentų Vaka- Kriščiūnas — Koženauskas, pa
čiais
buvo
atvykę
bičiulių
iš
15-ąsias
metines.
Minėjimas
įles — balerina, šoks du šokiu. lyg žuvys po vandeniu.
ninių, šventės programoje.
ras įvyks š. m. liepos mėn. 1 d. aiškindama, kad žydus naikino vyko Kaiserslauterne,
Memmingeno ir “Aušros” studenčių kvartetas,
Neue Muencheno,
Įdomu fai, kad kongreso va
X Visų PLIAS ir ALIAS sky 8 vai. vak. CONRAD HILTON ne lietuviai, o naciai, kad prie Eintracht mažojoje salėje. Jį Kaiserslauterno.
kare
nebus jokios scenos. Pro
tai. viešnios iš Kanados. Danutė
šingai lietuviai tuos žydus glo atidarė šventės
rių pirmininkų ar jų įgaliotinių GRAND BALLROOM.
organizatorė
Bankaitytė — kanklininkė, kon grama bus atliekama ant spe
AUSTRALIJOJE
Programoje: Australijos, Ar bojo. Taip darė ir jos dėdė Ka skyriaus
susirinkimas įvyks liepos 1 d.
pirmininkė
Maria
certuos specialiomis, koncertinė cialių platformų, ji vyks pačio
(šeštadienį) 8 vai. v. pas Al gentinos, Brazilijos, Kanados, zys Koženiauskas, kuris globojo Schweiger - Blumaitė, baigusi
mis kanklėmis, ji yra davusi je salėje, balkonuose. Pati salė
bertą Kerelį, Chicagos ALIAS Kolumbijos, Venecuelos, Arkan- daug žydų ir paskui buvo už tai “Aušros” mergaičių gimnaziją
virš 70 koncertų. Sutiksime chi- labai elegantiška, čia vyksta
skyriaus pirmininką, 2615 W. sas, Callfornia, Illinois, Ohio, re jis pats ii- tie žydai esesininkų Kaune. Sveikinimo žodį tarė vi
cagietį Mindaugą Bielskų, pia pasauliniai koncertai, vėsina
71 St., Chicago,, III., tel. (812) prezentacinės meno jėgos. Virš sunaikinti. Savo puikiame laiš sos sąjungos pirmininkas Donistą, vienintelį iš visos Ame ma, gera akustika, talpinanti
471-1771. Susirinkime, bus ap 60 rinktinių menininkų Čia vie ke autorė atsako, kad rabinas ring, atvykęs iš Hannoverio.
iki 3,000 žiūrovų.
rikos.
turėtų atsiprašyti lietuvių už Paskaitą skaitė dr. Mauruschat,
tarti einamieji organizacijos rei nas iš jų!
Vakarui vadovaus net trys
Pertraukų metu nuobodžiau
tokj laišką, nes už žydų gelbė gyvenąs Weilerbache,
kalai ir įvykstantis sąjungos su
netoli
ti neteiks, nes čia pasirodys “Bra skirtingo stiliaus pranešėjos, o
jimą daug lietuvių nukentėjo ir Kaiserslauterno. Jis kalbėjo
važiavimas spalio 7—8 d. Wazilijos Garsų” instrumentalis vakaro metu gros net trys or
ne tik jos dėdės šeima. Šį gerą apie vokiečių santykius su lie
shingtone, D. C. Pirmininkai,
tai. Jie gros nuo Rumbos iki kestrai.
atsakymą parašiusi ponia gy tuviais istorijos bėgyje, ypatin
nedalyvaują tautinių
šokių
Tai mažytis žvilgsnis į išrink
Sambos; žodžiu, įvairiausių šo
vena Chicagoje, Bridgeporte.
šventėje, prašomi paskirti atsto
tuosius talentus, nenusakant jų
gai išryškindamas 1941 metų
kių.
vais asmenis, kurie planuoja da
repatriacijos aplinkybes. Meni
Po trankios muzikos, štai, ypatybių. Čia pats žiūrovas ga
0
VOKIETIJOJ
lyvauti. Susirinkimui pirminin
nėje dalyje Loreta Subačiūtė
klausomės jauno poeto Algio lės spręsti ir būti talentų teisė
kaus PLIAS ir ALIAS centro
— Įvykiai ir komentarai. Vo- lietuviškai padeklamavo Putino
Dirdos kūrybos, kuri bus at ju.
valdybos pirm. inž. Vytautas
voeo"
Tačiau matome, kad talentai
likta vilkint specialius drabu
kietijm LB informacijos biule- Mykolaičio “Mortuos
Vidugiris iš Los Angeles.
tenis skelbia: “Sekminių dieną Ralph Gass pagrojo melodijas
žius. Na, po dailaus žodžio, bus įvairuoja, apima įvairias meno
šakas ir tai būsiąs visai naujas
pasklido žinia apie Romo Ka instrumentu, o mokyt. E. Paux Įvairūs parengimai laukia
—<■ Violeta Bitinaitė — yra malonu pasiklausyti jaunos dai
savo įvairumu vakaras, kuria
liukonytės
vadovaujama
ir
jo®
nininkės
—
soprano
Vitkorijos
lantos
auką.
Kai
kurioje
vokie

visų lietuvių Jaunimo kongreso
II Pasaulio Lietuvių jaunimo
me
pobuvoti tikrai verta.
pačios
akordeonu
palydima
Va

Grigelaitytės,
chicagietės.
Po
to,
čių!
spaudoje
pasigedome
atitin

metu. Atkreipkite dėmesį į ant
kongreso atstovė iš Australijos
Jauniems
talentams, suskrisario
16
gimnazijos
tautinių
šo

vieta
užleidžiamą
tolimųjų
kraš

kamo
šių
kruvinųjų
įvykių
mi

rame puslapy duodamą skelbi
- Sydnėjaus. Violeta baigė ka
dusiems
i
Jaunimo
kongreso va
kių
grupė
pašoko
pasisveikinimo
tu
svečiams.
Klausysimės
vieš

nėjimo ir deramo jų įvertinimo.
mą.
talikišką
mergaičių
“Santa
karą,
palinkėtina
geriausios
sėk ♦
šokį
Ketvirtainį,
mergaičių
dar

nios
iš
Australijos
Rasos
Kubi'Deja, net vienas kitas Vokieti
Sąbina” gimnaziją ir gavusi
x KONGRESO VAKARO pro
mės.
bo
šokį
Linelį
ir
džiaugsmo
šokį
jos lietuvis nepajėgė surasti pavalstybinę stipendiją studijavo
gramoje dalyvauja Rita Tamo
Vytautas Nakas, bosas, grei- lankaus žodžio tėvynėje už lais Gyvatarą. šokius lietuviškai ir psichologiją, anglų kalbą, lite
šiūnaitė Mačiulaitienė, daininin tai kylanti auja jėga muzikos Vę kovojančių adresu, o tik vokiškai pranešinėjo Kr. ZutauIŠ SPORTO ISTORIJOS
kė iš Australijos.
(pr.) horizontuose, baigė Roosevelt reiškė bailų susirūpinimą, kad taitė. Po to sekė linksmoji dalis ratūrą ir istoriją University of
NSW. 1971 metais aukštais re
Sportas, kaip amatas, nėra
X šįkart Odisėjas nebegrįš - Universitetą, muzikologijos ma- asmeniškai malonios turistinės su bendrais šokiais. Vokietijos zultatais baigusi
universitetą
šių
laikų išradimas. Senovės
LB
valdybai
minėjime
atstova

įsitikino vienas Jaunimo kongre gistro laipsnį įgijo Indianos Uni- kelionės į Vilnių vėl pasunkėji nutarė toliau gilinti studijas
Graikijoje
buvo daug profesio
versitete,
šiuo
metu
dėsto
Chigiančios.
”
vo jos vicepirmininkas kun. Br.
so dalyvis. Ir kitas panašias ab
ir įsigyti “Diplomą of Educanalų,
tie
garsūs
važiuotojai ma
cago Conservatory of Music. I
Liubinas.
surdiškas Kosto Ostrausko min
tion”. Violeta nuo pat mažens
Rastatte motinos paminėžuose
vežimėliuose
buvo ten to
Trumpu laiku Vytautas spėjo
— Vasario 16 gimnazijos vy
tis Vytautas Nakas dėstys savo į daug kur pasirodyti ir kaip so- tos ir Pagerbtos gegužės 14. Pa
aktyviai
reiškiasi Sydnėjaus
kias
pat
vietas
užėmę,
kaip ir
moksleiviams rekolekklausytojams liepos 3 vakare lįstas dalyvavo Čikagos Lietu- maldaR atlaikė ir pamokslą die- resniems
,.
». nrr • oo
j- lietuvių bendruomenėje. Ji šoko
dabartiniais
laikais
vadinamieji
rijas gegužes 27 ir 28 pravedė . ...
x . .
, . . .
.
Jaunimo centre.
(pr.) vių Operoje.
•x JAV
taw +
,
ikun. prof.
f oSta tautinius šokius, aktyviai velke
nos tema pasakė tėv. Alf. Ber- iš
džokėjai ir profesionalai sporti
atvykęs
skaučių
eilėse
ir
net
prižiūrėda

ninkai. Devyniolikto amžiaus pa
Po
programos
šokiai
ir
šokių
natonis
Lietuvių
moterų
klubo
X DĖMESIO IV-tosios Tau
sys Yla, o jaunesniems — kun.
vo
mažuosius
skautų
“
vilkiu

baigoje sportui vėl pradėjus kil
konkursas!
Premijos
skiriamos
narės
Pavai^no
minėjimo
dalytinių Šokių Šventės Šokėjams!
Br. Liubinas iš Kaiserslauterno
kus
”
.
Dabar
ji
priklauso
Lietu

vius
pyragais
ir
kava.
ti,
plačiau išsivystant masėse,
Vaikų grupių registracija įvyks 3 geriausiom porom kiekvienoje
ir kapel. Želi iš Lampertheimo.
vių
Studentų
Sąjungai
ir)
antri
atsiranda
naujieji profesionalai
birželio 30 d., 5 vai. p. p., Inter sekančioje kategorijoje: moder
Brandesnieji ir neblogai supran
Rasa Lukoševičiūtė iš Montrealio — sportininkai.
metai
dirba
kaip
Jaunimo
kon

national Amphitheatre, 42nd ir nūs šių laikų šokiai, valsas, tan
tą lietuviškai moksleiviai galė
greso Sydney skyriaus sekreto — Z. Lapino vadovaujamo Gintaro
Pirmiausiai pasaulis susido
S. Halsted St. 5:30 vai. vak. gru go ir maratonas.
Iš viso 12
jo praturtinti savo protą ir dva
ansamblio deklamatorė pasirodys
rė.
Violeta
tikisi,
kad
kongresas
mėjo
boksu. Profesionalai bok
pių rikiavimasis ir 6 vai. vak. premijų! Trys orkestrai (du iš
sią religinėmis ir tautinėmis
Kongreso Vakaro pi-ogramoje su
bus
gera
proga
susipažinti
su
sininkai
ir buvo pirmieji romė
(punktualiai) — repeticija. Lie Pietų Amerikos) gros šokiams
ištrauka iš Balio Sruogos prologo
kun. Ylos mintimis. Jų svečias
kitų
kraštų
lietuvišku
jaunimu
nų
gladijatorių
įpėdiniai. Mus
“Gedimino sapnas”.
pos 1 d., šeštadienį, vaikų grupės be pertraukos.
paskleidė glėbiais, gilių ir įdo...
,
,
.
,
...
..
x
ir
pasidalinti
mintimis
bei
mė

kulų
jėga,
vyro
drąsa, miklu
renkasi generalinei repeticijai 2
Kviečiame visuomenę ne tik
mių, tik gal kiek per filosofiš- ...
.
liūtės pianu atliekamų kūrinių,
,
.
.
,.
,
,
T
.
r
.
todais
dėl
lietuvių
bendruomemas bei vikrumas gali daugiau
vai. p. p. Registracijai ir repeti pasižiūrėti ir pasiklausyti iš vi
kai įnarpliotų. Viena susikaupi
nės tęstinumo ir išlaikymo sve įkandin gėrėsimės kompozito siai pasireikšti šioje jaudinan t
cijoms prašoma nesivėluoti. Jau so pasaulio suvažiavusių talen
mo dienų aktyvi dalyvė atsime
riaus Raimundo Kupsčio iš Pie
timuose kraštuose.
nimo grupių registracija įvyks tų, bet ir patiem linksmai pa
na: “Rekolekcijų vedamoji min
tų Amerikos kūrybos. Jis yra čioje kovoje. Tas ir parodo, tur
būt, kodėl sunkiąsvoriai yra di
liepos 1 d., šeštadienį, 8 vai. ry dalyvauti.
tis buvo žmogaus suderinimas
Rock & blues dainininkas, lai
Bilietai gaunami: Margutis
to. 8:30 vai. — rikiavimasis ir 9
su Dievu, su religija. Jis (kun.
— Amerikos kongrese dak mėjęs pirmą vietą Woodstock džiausi kasos magnetai. Pavyz
vai. (punktualiai) — repeticija. 2422 W. Marąuette Rd., Gifts
Yla) bandė toliau suderinti jau taro laipsnius turi šie kongreso festivalyje, kuriame dalyvavo džiui, kovoj dėl pasaulio meiste
International,
2501
W.
71st
St.,
(pr.)
nimą su vyresniaisiais, su lie nariai: Philip Crane (R., III.), visos Pietų Amerikos to žanro rio vardo tarp Jack Dempsey ir
Gene Tuney 1927 m. Cihcagoje,
II PLJK Būstinėje, 5620 So.
tuvių tauta ir jos kalba. Ko John Brademas (D., Ind.), Clar- dainininkai.
Claremont.
(pr.)
mūsų jaunimui, ypač besiruo ence Long (D., Md.), Marvin
Rasa Lukoševičiūtė, montre- 130,000 žiūrovų sumokėjo už įX Rūtos vasarvietės, Union
šiančiam ateičiai, reikia
tai Esch (R., Mich.), Earl Ruth alietė iš Kanados, “Gintaro” an ėjimo bilietus, 2,658,668 dole
X Dėmesio 14-17 Metų jau
Pier (McKinley Dr.) rezervaci
norų kurti!” (.Ugnelė Stasaitė). (R., N. C.), G. Wm. White- samblio dalyvė - deklamatorė, rius. Laimėtojas G. Tuney iš
joms telef. yra (616) 464-4577. nuoliai! II PLJK Sporto Dienoje,
Susikaupimo dienos paprastai hurst (R., Va.), Ken Hochler skaitys Putino ir Binkio kūry- tų pinigų gavo apie vieną mili
Liepos 4-tą 11 vai. Marąuette
Mšk.
(sk.)
— Petras Nevulis — Antra vyksta gavėnioje. Šiemet jos (D., W. Va.) ir Leslie Aspin bą. Rita Mačiulaitienė, lengvo joną dolerių.
Parke yra rengiamas indivi
jam Pasaulio Lietuvių Jaunimo pravestos Sekminių savaitėje, (D., Wis.).
sios muzikos dainininkė iš toli
dualinės ir komandinės berniukų
Kongrese atstovaus Vokietimosios Australijos. Talentų va
miško - lauko bėgimo varžybos.
„. . .
...
...
. ją. Antanas studijuoja Muenkare sutiksime ir chieagietį, jau
Registruotis
ir dėl srctulkesmų ,
.
.. . . . .. ...
LAISVOJO PASAULIO
o
..
. .
cheno universitete istoriją, filomums pažįstamą, jauną daini
informacijų kreiptis telef.
LIETUVIŲ
sofiją bei lituanistiką su tiks
ninką Vytautą Naką.
LU 2-5939.
(pr.) lu lituanistinėj srity surasti
IV-toji Tautinių šokių šventė
Visiems kongreso vakaro so
X Bilietus j IV Tautinių so- temą disertacijai. Antanas lieįvyksta 1972 m., liepos mėn. 2
listams akompanuos Emilija
d., 2 vai. p. p. Chicagos Interna kių šventės banketą prašome tuviška veikla pradėjo domėtis
Pakštaitė.
Dalyvavo tautitional Amphitheatre 42-ji ir įsigyti iki ketv. (birž. 29 d.) gimnazijoje.
Liucija Pocienė - Šimkutė, iš
South Halsted gatvė.
Bilietai Marginiuose, 2511 W. 69 St., nių šokių grupėje, priklausė
Australijos, poetė skaitys J.
arba pas Sofiją Džiugienę, tel. skautams bei ateitininkams.
gaunami MARGINIUOSE.
Janavičiaus, J. Meko ir savo kū
(312) 925-3682, nes dalyviu Pora metų buvo
Vokietijos
rybą.
Bilietų kainos: 8, 7, 6, 5, 4 ir skaičius turi būti žinomas iš Lietuvių Bendruomenės jauniAštuonio'.ika
J. Puodžiūno
3 dol. Ložės po 12, 10, 9, 8, 6
Zavickaitė, pianino mokyto
anksto. Banketas įvyks liepos mo sekcijos narys. Baigęs Vabaleto studijos studenčių atliks Nelida
ir 4 vietas. Ložėse visi bilietai
ja,
sėkmingai
išpildžiusi prieš porą
2 d., Amphitheatro salėje tuoj sario 16 gimnaziją buvo atsto“Mėlynąją Rapsodiją”.
po 10 dol.
dienų piano rečitalį Buenos Aires,
po Šokių šventės programos. Ivas gimnazijos
kuratorijoje, Chicagos Aukšt. lit. mokyklos absolventus sveikina Švietimo tarybos
O. Razutienės, iš Los Ange Argentinoje — dalyvauja, Kongre
J priklausė Muencheno LB val- pirm. J. Kavaliūnas.
Nuotr# J; Slaboko les, vadovaujamas ansamblis so vakaro programoje*

t

4

