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Saxbe pasiliks
savo vietoje

Kai vagys aukštesnės
etikos nei dėstytojai
Kun. P. Račiūno atsakymas į šmeižtus spaudoj

Paluobiai
Atviras laiškas

Gerbiamasis Vilniaus Valst. V.
Kapsuko Universiteto vyr. dėsL
A. Augau!

1974 kovo 1 “Kauno Tiesoje”
Nr. 51 savo str. “Štai jie — su
tanotieji liaudies draugai” Jūs
rašote, kad “1945 pradžioje Va
tikano valstybės sekretoriaus kar
dinolo Mantinio (dabartinio po
piežiaus Pauliaus Vii - mano pa
staba) paragintas, vysk. Būčys
pavedė Panevėžio kunigui P. Ra

čiūnui rinkti šnipinėjimo žinias
apie Raudonąją armiją. Račiū
nas surinktas žinias turėjo per
duoti Maskvoje buvusiam Vati
kano šnipui Laberžai, šis Vati
kainui, o Vatikanas — 'JAV žval
gybai. Račiūnas, šventai tikėda
mas, kad amerikiečiai išvaduos
Lietuvą, puolėsi jiems pasitar
nauti.”
Jūs savo straipsnyje nepamini
te, kad aš be teismo buvau įka
lintas 25-riems metams. Nenurodote tikrosios mano represavimo
priežasties. Štai ji.
1947 Lietuvoje jau buvo suim
tas Telšių vysk. V. Borisevičcius,
jo pavaduotojas vysk. P. Rama
nauskas ir Kaišiadorių vysk. T.
Matulionis. Grėsė pavojus Lietu
vos vyskupijom likti be vyskupų.
Panevėžio vysk. K Paltarokas
pagal tkanonų teisę be Vatikano
leidimo naujų vyskupų konsek
ruoti negalėjo. Tiesioginio kelio
susisiekti su popiežiumi vyskupas
tuo metu neturėjo. Dėl šios prie
žasties, dvasinės vyriausybės pa
vestas, nuvykau į Maskvą pas
JAV pasiuntinybės
kapelioną
kun. Laberžą paprašyti išrūpin
ti popiežiaus leidimą pakonsekruoti Lietuvai naujus vyskupus.
'Nuvykęs į Maskvą, gavau vietos
milicijos leidimą raštu laikinai
apsigyventi kun. Laberžo bute.
Minėtasis mano kreipimasis
lr
'buvo pagrindinė mano represa
vimo priežastis.
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vagimis profesionalais “zakonikais” ir plėšikais, teko girdėti,
kad jų etika draudžia mušti su
rištą. Už jos nesilaikymą jie sa
vuosius baudžia mirtimi. Bepigu
jums šiandien rašinėti straips
nius, šmeižiančius kunigus, kada
jiems praktiškai neįmanoma tų
šmeižtų atremti iper spaudą, ra
diją ar televiziją. Jei aš, pavyz
džiui, Jus pavadinčiau, ikad ir pri
vačiame laiške, kiniečiu ar anglų
šnipu, tai Jūs, jausdamasis ne
kaltas, galėtumėte mane patrauk
ti tarybinio teismo atsakomybėn
ir už šmeižtą būčiau nubaustas.
O kai Jūs mane panašiai apšmei
žia te, net viešai ir per spaudą,
tai aš per tą pačią spaudą apsigin
ti negaliu, nors įstatymai nenu
mato 'išimčių kunigams ir tikin
tiesiems. Ar Jūsų ateistinė sąži
nė laiko garbingu veiksmu pikt šventadienio ramybė Dzūkijos grikių laukuose (Vyt. Ylevičiaus nuotr.
naudoti susidariusią padėtį? Ar
Jūsų, kaip universiteto dėstytojo,
ŽOLINĖ
savigarba neturėtų būti aukštes
nė už minėtų kriminalistų savi
Takais į atlaidus basos kojos skuba,
garbą?
Rankose rūtų sunkios puokštės,
LTSR CK 7 str. nurodama,kad
Rankose didžiuliai obuoliai iš seno sodo.,.
“pilietis arba organizacija turi
teisę per teismą reikalauti paneig
Žolinės atlaidų procesijos šventoriuje gieda,
ti žeminančias jų garbę ir orumą
Smulkučiai pievų žiedeliai pilasi prieš Monstranciją...
žinias, jeigu paskleidusis tokias
žinias asmuo neįrodo, kad još aToli už šventoriaus noksta sodai,
tininka tikrovę.”
Noksta nerimas jaunose širdyse...
Taigi įstatymas įpareigoja as
menį, paskleidusi žinias, įrodyti,
Mykolas Viltis
kad jo paskleistos žinios atitinka
(H rinkinio “Neparašyti laiškai”)
tikrovę. Jeigu atsakovas nepajėgia
įrodyti, tai tokios žinios paneigia
mos. “Kas teigia, kad kitas asmuo
nesąžiningas, privalo tai įrodyti.”
(A. Viileita “'Piliečių garbės ir oramo gynimas”, V., 1969, “Min
tis”, p. 32-37).

Fordas kraustosi
į Baltuosius rūmus
ALEXANDRIA, Va. — Atei
nantį pirmadienį prezidentas
Fordas iš savo namo Crown
View Drive kraustosi į Baltuo
sius rūmus. Jo paties tą dieną
Washingtone nebus, jis bus Chi
cagoje ir kalbės Amerikos ve
teranams.
“Chicago Today“ vakar rašė,
kad daugiausia galimybių vice
prezidento kėdėj sėdėti turi Donald Rumsfeld, buvęs Illinois
kongresmanas, dabar Amerikos
ambasadorius NATO, daugiau
sia gyvenąs Briusely. Kapitoliuje teigiama kitaip: labiausiai mi
nimas respublikonų pirmininko
George Bush vardas. Dar kiti
mano, kad juo bus Nelson Rockefelleris ar šen. Howard Ba
ker (Tenn.).

NATO svarsto
susidariusią bėdą

Derybos dėl Kipro Genevoje nepavyko.
— Turkai atnaujino karo veiksmus
GENEVA. _ Viltys susitarti
dėl Kipro neišsipildė. Po pas
kutinio septynių valandų posė
džio Graikijos užsienio reikalų
ministeris George Mavros pa
reiškė, kad derybos nepasise
kė.
Kai ėmė aiškėti, jog susitarti
nepavyks, iš Nicosijos pradėjo
bėgti gyventojai į saugesnes
vietas. Jungtinių Tautų daliniai
buvo užalianmuoti. Graikų kipriečių ir tutkų daliniai pasiruo
šė kovai.
Britų atstovas, užs. reikalų
min. Callaghan, kuris tarp grai
kų ir turkų tarpininkavo, krei
pėsi į J. Tautų Saugumo Tary
bą, kad būtų tuoj sušauktas po
sėdis.
Turkija atšaukė savo amba
sadorių iš Atėnų ir pareiškė,
kad jų iškeltoji 40,000 armija
pakankamai stipri, kad galėtų
užimti visą Kiprą.
Valstybės sekr. Kissingeris
savo pasiųstam laiške Graikijos
premjerui Karamanliui rašė,
prašydamas perdaug nesispiri!
turkų siūlymui suteikti didesnę
autonomiją turkų gyventojams
Kipre. Su Turkijos premjeru Ecevit Kissingeris kasdien tele
fonu kalba po kelis karius.
JAV-bių ambasadorius Graiki
jai Henry Tasca atsistatydino.
Prez. Fordas jo vieton numatė
karjeros dipl.
Jack Kubisch.
Tasca naujoj Graikijos valdžioj
neturėjo pakankamo pasitikėji
mo, žinant, kad jis buvo arti
mai susidraugavęs su karinės
juntos žmonėmis.

BRIUSELIS. — Graikijos nu
tarimas savo dalinius ištraukti
iiš NATO laikomas didesniu pa
vojum, nei panašus atsitikimas
su Prancūzija. NATO ambasa
doriai vakar buvo sukviesti ne
Saugumo Taryba
paprastam posėdžiui ir svarstė
naują bėdą. Prancūzija, nors ir rinkosi vidurnaktį
didelė pajėga, bet ji neturi ben
NEW YORK. — JT- Saugu
drų sienų su komunistiniu blo
ku, kai Graikija su Bulgarija mo Taryba vakar buvo susirin
Vyriausiojo Lietuvos Išlais turi. Be Graikijos NATO są kusi nepaprasto posėdžio ir ne
vinimo Komiteto taryba tą rei jungoje susidaro “skylė".
paprastu metu — 2:30 vai. nak
kalą irgi svarstė ir paskelbė:
tį (Chicagos laiku). Po 10 minu
čių posėdžio buvo priimtas Bri
Taryba, išklausiusi Vytauto
Čilėj politinės
tanijos pasiūlymas Kipre su
Vaitiekūno pranešimo ryšium su
stabdyti kovas ir atnaujinti GeImigracijos - Natūralizacijos ta
laisvės nebus
nevos derybas.
rybos kvotomis dėl tariamų ka
H Kipro pranešama, kad tur
ro nusikaltėlių, pasikeitusi nuo
SANTIAGO. — Politinių par
monėmis, priėjo tokių išvadų: tijų veikimas Čilėje bus uždraus kų tankai slenka į rytus ir va
1. Tikslinga yra Vliko valdy tas mažiausiai porą metų, o karus nuo Nicosijos, dega ka
bai, pasinaudojant Valstybės marksistams veikti niekada ne riniai įrengimai, fabrikai. Grai
departamento atsakymo kon- bus leista. Taip pareiškė Augus kų kipriečių priešlėktuvinės pa
gresmanui Joshua Eilberg pro to Pinochet, karinės juntos va trankos numušė tris turkų lėk
tuvus.
ga,
Valstybės departamentui das. “Čilė dar nepasiruošusi po
E Atėnų buvo pranešta, kad
pareikšti atitinkamo turinio pa litinei laisvei“, sakė generolas.
NATO
nepajėgia sulaikyti tur
dėką už teisingą sovietinės tik
Dar jis minėjo, kad tebėra
kų
ir
negali
atitaisyti susidariu
rovės ir sovietinio liudytojo pa suimta apie 2,000 Allendes ša
sios
padėties,
todėl Graikija sa
dėties supratimą, drauge pri lininkų, jie bus teisiami, bet nei
vo
kariuomenę
iš tos Atlanto
jungiant atitinkamą paaiškini vienam jų negresia mirties baus
organizacijos
atitraukia,
bet vi
mą apie to meto padėtį nacių mė.
sai
nepasitraukia,
politiškai
pa
okupuotoje Lietuvoje;
silieka, posėdžiuose dalyvaus.
LOS ANGELES. _ Vakar
2. Tikslinga yra tos padėkos
Tokia akcija laibai panaši į gen.
šio
miesto apylinkėse buvo jau
ir paaiškinimo nuorašus pasiųs
de Gaulle laikus, kai Prancū
ti Lietuvos atstovybei Wash- čiamas žemės drebėjimas, la zija savo kariuomenę irgi atė
ingtone, Altos ir JAV LB vado biausiai San Fernando Valey ir mė iš NATO komandos. Neži
vybėms, atkreipiant jų dėmesį, Pasadena rajonuose. Nuostolių noma tik, ar Graikija pakto na
kad taip pat imtųsi atitinkamos nepadaryta.
rių bazes savo teritorijoj panai
akcijos.
kins,
kaip tai padarė Prancūzi
CARACAS. — Nukrito Veja., ar ne.
necuelos lėktuvas prie Margari
tos salos ir užsimušė visi'44 ke
leiviai bei 4 įgulos nariai.
Pabrangs maistas
Gal ir atpigs

ATĖNAI. — Graikijos užsie
nio reikalų min. Mavros pasakė,
kad Graikijos nuo šiol negalima
laikyti NATO nariu. “NATO
Graikijai daugiau neegzistuoja”.
Kai jo paklausė laikraštininkai,
ar tai reikia suprasti, jog Grai
kija išstoja iš NATO, jis atsa
kė: “Aš manau, kad jau pada
ryta”.
Premjeras Karamanlis sukvie
tė kariuomenės vadų posėdį ir
diskutavo susidariusią krizę.

NICOSIA. — Turkijos lėktu
vai vakar anksti rytą skraidė
visoj Kipro padangėj, o tankai
judėjo keliais, šaudymas prasi
dėjo vos kelioms valandoms pra
ėjus po to, kai derybos Genevoj
nepavyko. 13 dienų trukusios
paliaubos pasibaigė. NATO na
riams tai nemažas smūgis, kai
jų pietryčių sparnas gali pradėti
karą taip savęs.
ATĖNAI. — Graikijos kariuo
menė vėl traukiama prie Turki
jos sienos, praneša užsienio ži
nių agentūros.
n

TEISINGAS VALST. DEPART.
SOVIETINES TIKROVĖS
SUPRATIMAS

‘Kadangi įstatymas įpareigoja,
kad* paskelbtų žinių pagrįstumą
įrodytų asmuo, paskleidusis ži
nias, o šis jų pagrįstumo neįro
dė, kitokių įrodymų dėl paskelb
NBW YORK. — Kongresmatų žinių pagrįstumo teismas ne nas Joahua Eilberg (dem.. Pa.),
turi, tai jis konstatuoja, jog at gavęs sovietų sufabrikuotą “na
sakovo paskelbtos žinios neatitin- cių nusikaltėlių, prisiglaudusių
ka tikrovės ir įpareigoja pastarą Amerikoj“ sąrašą, kreipėsi į Vai
jį paneigti tokias žinias” {t. p., stybės departamentą, prašyda
p. 55).
mas iš naujo ištirti kaltinimus,
Jūs kaltinate mane, kad puo
(Bus daugiau)
net apklausinėti liudininkus, eliausi “jiems pasitarnauti”, t. y.
sančius sovietų kontroliuojamo
rinkti ir iperduoti žinias apie Rau
se teritorijose. Valstybės depar
donąją armiją. Prašau konkre
WASHINGTON'AS. — Prez. tamentas jam atsakė, kad to
čiai nurodyti, kada, kur, kokias Fordas kreipėsi' į negrus kon- nebus daroma,
departamentu
žinias surinkau ir kada, kur ir gresmanus ir juos paprašė pas pareigūnams sovietai neleis lais
kam jas -perdaviau ar bent mė jį apsilankyti, išdėstyti jiems vai ir bešališkai tirti pateiktų
ginau tai padaryti. Atrodo, kad rūpimus klausimus.
kaltinimų tikrumą.
Jūs nėbūsite Skaitęs ar nenorite
atpasakoti tiksliai mano tardymo
protokolų, net vieno pagrindinių,
parašyto 1949 rudenį, vadovau
jant Vilniaus Saugumo Tardo
mojo skyriaus viršininkui pulk.
llt. Oistiakovui. Raudonosios ar
mijos špionažo klausimas iš vi
so neligųruoja nei mano tardy
mo protokoluose 1949, nei 1965
Maskvos Karinės apygardos Ka
rinio tribunolo mano bylos iperžiūrėjimo sprendime.
Aš iškalėjau 16 metų, nema
tęs teisėjo, negirdėjęs prokuroro
kaltinimų nei liudininkų parody
mų, neišgirdęs motyvuoto teismo
sprendimo, nors daug kartų raš
tu tokio teismo reikalavau, nors
Tarybinė Konstitucija garantuoja
kiekvienam Tarybų Sąjungos pi
liečiui teisę savo nekaltumą gin
ti teisme. Toks baudimo būdas
“už akių”, koks buvo taikytas ir
mano atveju, buvo TSKP suva
žiavimo pasmerktas.
Panamos kanalas, atidarytas komerciniam susisiekimui 1914 rugpjūčio
Darbo stovyklose, gyvenant su 15, ir šiandien sueina 60 metų.

WASH®NGTONAS. _ Vals
tybės gynėjas Saxbe buvo susi
tikęs su prez. Fordu. Fordas
paprašė jį pasilikti ir toliau sa
vo pareigose, o jo departamen
tas turėtų būti toliau nuo politi
nių intrigų, Raitieji rūmai irgi
nesikiš į jo veiklą.
Daug kam kyla klausimas, ar
buv. prezidentas Nbtonas bus
traukiamas teismo atsakomy
bėn. Saxbe į tai atsako, jog tai
priklauso nuo Watergate bylos
tardytojo Jawo rakio.

GRAIKIJA Iš NATO ATITRAUKIA
KARIUOMENE

WASHHNGTONAS. _ Iždo
sekretorius William Simon tei
gia, kad jau rudenį gazolinas
atpigs 6 ar 7 centus galionui.
Kitos nuomonės yra Amerikos
Automobilių klubas ir sako, jog
kainos nepasikeis, bus kaip bu
vo, vidutiniškai 56 ct. galionui.

Constantin Karamanlis

NICOSIA. — Kanadiečiai, tar
naują JT daliniuose, sako, jog
turkų žvalgyba labai gerai vei
kia, ir jų lėktuvai tiksliai žino
taikinius.
Porą valandų prieš ataką tur
kų kariuomenės vadovybė įspė
jo laivus ir lėktuvus vengti Kip
ro.
Kipro graikai per savo radi
ją klausytojams priminė, kad
jie yra senųjų graikų palikuo
nys ir šaukia visus į vieningą
kovą prieš turkus. “Mes turkus
išmesime į jūrą”.
BEIRUTAS. — Yassir Arafat liepė savo palestiniečiams
partizanams pasitraukti iš visų
kaimelių, esančių Libane netoli
Izraelio sienos. Vietos gyvento
jai smarkiai protestavo dėl jų
buvimo ir Izraelio dažnų puoli
mų.

KALENDORIUS
Rugpjūčio 15: Marijos Dan
gun Paėmimas (žolinė);
šv.
Tarcizijus, šv. Limbanija, Ute*
nis, Sigita.
Rugpjūčio 16: šv. Joakimas,
šv.. Rokas, šv. Serena, Butvy
das, Alvitą.
Saulė teka 5:56, leidžias 7:52.

WASHOBNGTONAS. — Henry
WASHENGTONAS. — Dėl
Kissingeris vakar vėl lankėsi
sausros vidurinėse Amerikos
pas prez. Fordą, ir juodu apta
valstijose kukurūzų derlius bus
rė susidariusią Kipro krizę.
mažesnis 12 procentų. Ūkio eks
LONDONAS. — Britanijos pertai tvirtina, kad reikia lauk
ORAS
užsienio prekybos deficitas ir ti aukštesnių kainų kai kuriems
praėjusį mėnesį siekė virš 1 bil. maisto produktams, kaip pienui,
Oro biuras vėl žada karštą
dolerių.
drėgną orą, apie SO laipsnių.
kiaušiniams ir kiaulienai.

Tel. — 925-3388

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1974 m. rugpjūčio 15 d.

DR. S. GEŠTAUTAS
Nervų, emocinės, šeimos problemos
2624 West 71st Street
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TRUMPAI
— Inkorporavimo rūpesčiai.
Radijo klubas, kuris išlaiko ir va
dovauja Lietuviško Balso radijo
valandėlei, kviečia klubo narių
visuotiną susirinkimą rugsėjo 15
d. Lietuvių namuose; Klubo pirm.
Kazio Gogelio pranešimu, prieš
30 metų padarytas klubo incorporavimas — pasibaigė. Visuoti
Būrelis bičiulių LFB Btudijų ir poilsio savaitėje Dainavoje. Iš kairės: nas klubo narių susirinkimas tu
J. Mikonis, Pažemėnas, J. Žilionis, šarka, Al. Baronasrės nuspręsti ar prašyti naujo
Nuotr. Reginos Jautokaitės incorporavimo ar veikti be jo.
Susirinkimas bus teisėtas, nepai
sant kiek narių jame dalyvaus.

tuvių namuose.
DR. REGINALD CIENKUS
TEL. — 788-3980
— Tautinės sąjungos skyriaus
GYDYTOJAS CHIROPRAKTIKAt
ruošiama išvyka - gegužinė rug 6230
W, Cermak Rd., Berwyn, Iii
piūčio 18 d. Adamsų vasarvietėje Pirmad., Antrad., Ketv. Ir Penktao
prie Tipsico ežero prasidės 11 vai. 9 vai. ryto Iki 12 vai. dieną ir nut
Šeštadieniais 8:30 - 12 vai. dieni.
ryto.
Kmergencj tel. — 788-3981
2 vai

popiet lkl 8 vai

vakaro

Subscription Rates: $22 — Chicago and Cook County, Illinois.^ ;
Elsevvhere in U.S.A. $20.00. Canada $22.00. Foreign
Countries — $23.00.
metams
m. 3 mėn. 1 mėn.
$8.00 $4.50. f
$13.00
$22.00
Chicago, Cook, DI.
4.50 i
8.00
13.00
22.00
Kanadoje
3.00 j
6.50
11.00
20.00
Kitur JAV
5.00 .
8.00
13.00
23.00
Užsienyje
7.00
13.00
Savaitinis

— Žurnalistų popietė, kurią
ruošia rugpiūčio 18 d. Detroito
• Redakcija dirba kasdien
• Redakcija straipsnius taiso savo
žurnalistų skyrius, prasidės 2 vai.
TARPTAUTINĖ
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadienuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
puošnioje ir erdvioje Balaišių so KONFERENCIJA ŠVENTŲJŲ
nesaugo, juos grąžina tik iš anks 1 niais nuo 8:30 iki 12:00.
dyboje Windsore (1180 Ford).
• Administracija dirba kas
METŲ REIKALU
to susitarus. Redakcija už skelbi
Apie dalyvavimą reikia pranešti
mų turinį neatsako. Skelbimų kai ti dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštą
nos prisiunčiamos gavus prašymą. jį dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
tel. 293-46ld.
Centrinio Šventųjų metų ko
------ : .-s
This publicalion is available in microfllm from:
— Parama Draugui. Detroito miteto pirmininkui kardinolui
XEROX UNIVERSITY MICROFILMS
Lietuvių
organizacijų centras Fuerstenbergui vadovaujant Va
300 North Zeeb Road — Ann Arbor, Mich. 48106
L
(DLOC) atstovavęs lietuvius Pa tikane įvyko visuotinė tautinių
—Rašyt Vytautas Alantas pa vergtų tautų mugėje gavo apie Šventųjų metų komitetų pirmi
kviestas kalbėti Bostone rugsėjo 1500 dol. gryno pelno. DLOC ninkų asamblėja, kuri tęsis tris
22 d. iper Tautos šventės minėji valdyba dalį pelno paskirstė įvai dienas. Asamblėjoje dalyvavo
Įspūdžiai iš ateitininkų sendraugių stovyklos
TeL REliance 5-1811
DR. VL BLAŽYS
mą ir spalio 6 d. Chicagoje per riems lietuvybės išlaikymo reika 17 Afrikos tautų, 11 Azijos, 10
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
OR. WALTER J. KIRSTUK
Žiupsnelis įspūdžių iš ateiti ir prisieina paplauti jiems su prez. A. Smetonos minėjimą. Šio
2801 West 03gd Street
lams. Nebuvo pamiršta lietuviška Amerikos, 15 Europos ir Aus
(Lietuvis gydytojas)
Kampas 63-čios ir California
ninku sendraugių stovyklos už rambėjusius smegenis. Tie du mis dienomis rašytojas su žmona spauda ir radijo valandėlės.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.-: pirmad., antrad. ir ketvlrtad.
tralijos
bei
Naujosios
Zelandi

baigos savaitgalio Dainavoje (š. “jaunuoliai’’, tai teis. Bernardas Irena išvyksta dviejų savaičių a* “Draugui” už informaciją apie
6 iki 7:30 vai. vakaro
3925 Mest 59tt» Street
jos tautų delegacijos, atstovau
šeštad. nuo 2 iki 3:30 vai.
m. rugpiūčio 3 - 4 d.d.). Kas tik Žukauskas ir gamtininkas prof. tostogų prie Atlanto.
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ii
DLOC veiklą paskyrė ir per iž jančios 55-kiom pasaulio tau
Pagal susitarimą
penktad.
nuo 12-4 va,!.
p. p. 6-8
čia atvyksta, dvasiškai pasipe dr. Pr. Jucaitis. Pirmasis gerai
— Juozas Kinti us vadovaus Šv. dininką Praną Polteraitį įteikė
Ofiso telef. 476-4012
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., o
tom.
Pagrindinis
asamblėjos
Rezid.
tel.
WAlbrook
5-3048
nėjęs ir fiziškai atsikvėpęs -su žinomas Voronežo veteranas, o Antano parapijos gegužinei po 20 dol.
trečiad uždaryta
(siu)
tikslas — suderinti viso pasau PR 8-3229
grįžta. Taip bent su manim vi antrasis — senas Muensterio vil stogu, kuri įvyks spalio 20 d. Lie
DR. IRENA KURAS
lio tautų šventųjų metų komite
sada būna. Gaila, kad man ši kas, ten prieš pusšimtį metų su
DR.
ANNA
BALIUNAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
tų veiklą ir aptarti šventaisiais
proga tebuvo atsitiktinė ir trum būręs ir kurį laiką vadovavęs
dėm marga amžiumi ir intelek
KCDfKIV IR VAIKŲ ILGŲ
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
putė. Neplanuotai ir staigiai studentams ateitininkams (vys daryti ir ką iš viso bedaryti. E- tualiniu nugarkauliu.' Jis neskai Metais rengiamas maldininkų
SPECIALISTfi
GERKLES
LIGOS
•same atsidūrę tartum visuoti
MEDICAL BUILDING
gion kontinentų pusėn atvykęs kupas Labukas, Gronis, Galdi
kelionių
į
Romą
programas
bei
tė, o kalbėjo kasdieniška, ne fi2838 Mest 63rd Street
7156 South IVestern Avenue
Pakuckas, niame konfūze, nuo kurių ne(laidoti vyr. brolį Izidorių — kaitė, Krasnickas,
techniškas problemas, kaip pa
7156 South Western Avenue
laisvi ir ateitininkai. Kodėl gi losofo kalba, kad būtų visų suValandos
pagal
susitarimą
kruopščią, ilgametę spaudos Jasaitis ir ilgoka eilė kitų). Ten
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto iki
prastas. Gausų prirašytų lapų vyzdžiui maldininkų apgyvendi
3 v. popiet. Trečiad. ir šeštad. nuo
jiiurkę), pasukau ta proga to šiuo metu profesoriauja ar pro uždaryti žmogų į tokį raciona skaičių vartaliojo, beveik į juos nimo, jų aprūpinimo ir religinio,
lo v, ryto iiki 1 v. popiet.
listiškai dirbtinių paragrafų
DR.
K.
G.
BALUKAS
fesoriavo ir Maceina. Bem. Žu
liau į rytus.
dvasinio
bei
kultūrinio
aptar

Ofiso telef. RE 7-1168
Akušerija
ir
moterų
ligos
nepažvelgdamas.
Paraižytą
fi

Ginekologinę Chirurgija
kauskas neįtikino, kad ateitinin kiautą. Jame įspraustas varg losofišką paskaitą bandė }>erteik navimo klausimus.
Rezid. telef. — 239-2919
Aiman, nesigailiu tai padaręs.
šas krikščionis katalikas pri
6449 So. Pulaski Rosul (Cravvford
kai perdaug sumodernėję ir, gir
Ofiso HE 4-1818.
Rez. PR 6-9801
Dainavoje pamaltai ateitininkitrūksta laisvės kvapo. Ogi lais ti žodžiu, o tai labai nelengva
Medical Building) Tel. LU 5-6446
di, net gerokai kairėn suktelė
padaryti,
nesudarkant
sistemos
jos elito veidą, tegu sau tik da
vė yra jam paties Dievo duota
DR. J. MEŠKAUSKAS
8007 W. 83 PI., Justice, R., 599-0500
ję. Jis abejojo reikalingumu net
linį ir nepilną. Išvardyčiau visą
dovana ir privilegija. Jis aprū ir plano. Klausytojų reakcijai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Priima ligonius pagal
susitarimų.
dviejų paskaitų ateitininkams
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS
šimtinę tų puikių žmonių, tik
pintas dideliai subtiliu ir už vi beveik neleista pasireikšti. Stanebūtinai aktualiais marksizmo
niškis
sakė,
gaspadinės
turin

2454 West 71st Street
visa bėda — daugeliui veidų ne
sus elektroninius instrumentus
ir socialdemokratijos klausi
DR. C. K. BOBELIS
(71-os ir Campbell Avė. kampas)
žinau vardų. Leiskite parodyti
tikslingiau veikiančiu aparatu, čios eiti indų plauti, o kiti kitus
INKSTU TR ŠI-aTOMO TaKŲ
Vai.: pirmad., antrad., ketv. ir penkt.
nors dalinę galeriją atpažintų mais. Tų paskaitų negirdėjęs kurio vardas s ąž i n ė. Duoki reikalus atlikinėti. Mano paties
CHIRURGIJA
nuo 3 iki 7 vai. p. p.
jam
nė
neprieštaravau,
o
tik
Tik susitarus
Tel. — 695-0533
jų: su Dainava augte suaugę
me tam aparatui daugiau lais ir Tumosienės atgarsis teigia
galvą
telinkčiojau.
Aštresnis
FOX
VAI.IEY
MEDICAL
CENTER
Damušiai pionieriai, vadų akty
Tel. _ 282-4422
vės ir leiskime jam veikti be su mas, proc. Jusaičio labai nei
860 Surmnit Street
vistų Laučkų ir Laučkaičių, Bal dialogas vyko su mielu Pran veržto apinasrio. Sąžinė turi giamas, daugelio kitų, atrodo,
Route 58 — Elgin, Illinois
DR. ROMAS PETKUS
takių ir Dėdinų, Kleizų ir Keb ciškum, senu Dovydaičio “kos- gausybę gerą ir blogą skiriančių neutraliai mišrus.
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
lių, barzduotų Pikūnų, Mikalo- mininku” ir bendradarbiu. Jis mygtukų. Retenybė, kad ji, jofisai:
Pats kalbėtojas tą patį va
baisiai
vakardieniškai
nušnekė

111 N. VVABASH AVĖ.
DR. PETER T. BRAZIS
nių ir daining»ų Zarankų šaunus
rėminta į laisvą ir krikščioniš karą išskrido į Ottawą (ten pro
4200 N. CENTRAL AVĖ.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
avangardas, kun. K. Pugevičius jo. Tartum 20-sis amžius jam kai tolerantišką rėmą, kada bū fesoriauja), palikęs Dainavą, jei
dar
visai
neatėjo,
tebegyvena
Valandos pagal susitarįmą '
2434
West
71st
Street
su pagelbininku kun. H. Šulcu
na fide ir per se suklysta. Dar ne griuvėsiuose nuo jo išsprogar net “cuius
Vai. pirm., ketv. 1 tiki 7 popiet,
iš Brazilijos ir sesele širdiete iš devynioliktajame
DR. FRAHK PLEČKAS
religio’’ amžiuje. labai ncseaiai eita lkl toklų ,®u'. dintos bombos, tai apkrėstus
antrad.. penkt. 1-6, treč. Ir šešt. tik
regio
—
eius
susitarus.
Peru, gausus Pollkaltyno pulkas
OPTOMETRISTAS
racionalmtų
reglamentanjos psicho]oginėm
ir
SU
maisu visom “smulkmenom’’, Liu- Jam niekas nepatinka, kas nū kraštutinumų, kad net liepta šytom galvom stovyklautojus.
Dr. Ant. Rudoko kabinetų perėmė
(Kalba lietuviškai)
levičiai ir Žukauskai, Stanišklai nai dedasi. Peikė Teijihardą su pasverti mėsą prieš ją valgant Jei tik mano balsas eitų dangun,
2618
W.
71st St — Tel. 787.3149
DR. EDMUND E. CIARA
ų* Tumosai, Daugirdai ir Paže- sirietęs, skeryčiojosi prieš psi- penktadienį. Valgai jos šimtą norėčiau užtikrinti, kad tos ba
Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir
OPTOMETRISTAS
“contact lenses”.
mėnal, itačkauskai ir Bogutai, ichodeliją ir bet kokį naujoviš gramų — ne nuodėmė, o suval cilos nepavojingos ateitininkų
2709 West 51 st Street
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.
kumą.
Tačiau
praktiškai
pats
TEL. GR 6-2400
jleblinskai ir Jankauskai, šal
gius penkis gramus daugiau —
viai ir Udriai, Balčyčiai - Norvi tai vykdė, tartum pusšimtį me jau nuodėmė. Laisvas, nuošir dvasinei sveikatai, juo mažiau
Vai. pagal susitarimų: pirmad. ir
DR. LEONAS SEIBUTIS
jų krikščioniškajai gyvybei. Rei
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. ir penk
lai - Kaspučiai, ir ką aš dar be tų nusimetęs ir vėl jaunadvasiu dus, mistiškas Kristaus išgyve kia pagaliau suprasti laiko ženk
tad. 10—4, šeštad. 10—3 vai.
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO
miunsteriniu jaunuoliu tapęs, nimas, patirtis darys mus ge
Ofs. teL 735-4477 Rez. PR M596O
pločiau. Ir kiti, dar kiti.
CHIRURGIJAlus ir dvasią, jokiu ypu neatvaidino, pretendavo. Kolegiškas
resniais
krikščionimis,
negu
pro

2656
IV. 68rd Street
DR.
E.
DECKYS
sukti
nugaros
mokslo
pažangai
Žiūri ir gėriesi tais veidais, ir mielas intelektualas, bet, ai
Asmenybės kultas Libijoje. Dikta
GYDYTOJA
IR
CHIRURGE
tinis
dogmų
žinojimas
ir
auto

Vai.
antrad.
nuo 1-4 popiet
bei sekuliarinės kultūros pro toriaus Gaddafi plakatas Tripoly
ąenais ir viduramžiniais, jau man, atsilikęs. Pasekime, ką
Specialybė — Nervų ir
ir
ketv.
nuo
5- 7 vakare .
matiškas
nuostatų,
tariamai
nais ir mažutėliais.
Emocinės Ligos
maždaug kalbėjo Palakus ir kas Dievui tarnaujančių, skrupulin gresui. Nereikia nė bepriminti, je. Jis gerbiamas kaip dievas...
kad visa tai darant, mūsų vyz
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING Ofiso tel. 776-2880; rez. 448-S54S
Andai ir svečias veter. prof. profesoriui veteranui nepatiko
6449 So. Pulaski Road
gas
laikymasis.
Reikėtų
mažiau
džiai turi likti nukreipti į Kris
St. Jankauskas su savo knygos ir jį baimino. Tik labai siaurai,
DR. J. J. SIMONAITIS
Valandos
pagal susitarimą
pundu po pažastimi, ir būrelis netvarkingai, dalinai tenusaky- domėtis šaltu, sustingusiu aris tų. Kokiu keliu beeitume, vis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GĖLĖS
Rezid. teL — GI 8-0873
Žurnalistų (Nakai, Žiedai, Gri- siu prof. dr. Ant. Paškaus pa toteliškai tomistiniu - intelektu tiek jį prieisime, jei tik liksime
Adresas: 4255 W. 63rd Street
alizmu,
o
vis
labiau
nukreipti
nepalaužiamai su juo ir už jį BEVERLY HILLS GeLIMYČIA DR. W. M. EISIN-EISINAS
niai, Sragauskaij ir visokių ki skaitos mintis, kurių dalelytę
Ofiso tel. RE 5-4410
VV. 63rd Street, Chicago, U.
tokių veidų, ką čia besuskaity- tariuosi pagavęs ir atmintin įdė žvilgsnius į šiltai egzaltuojantį apsisprendę. Konservatizmas ar 9448
ttezid, GR 6-0017
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
TEL.
PR
8-0833
—
PR
8-0884
platoniškai augustininį misticiz progresizmas, psichodelija ar Vestuvėms, banketams, laidotuvėms
Valandos:
pirm. ir ketv. nuo 1 vaL
si.
GINEKOLOGINE
CHIRURGIJA
jęsmą, nesibaidant ir psichologinių •misticizmas, argi ne vistiek, bite
ir kitokioms progoms
iki 3 vai. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. v*lc
6132
So.,
Kedzie
Avė.,
WA
5-2670
Apskritai, nesu planingas, o priemonių. Ateitininkas negali
antr. ir penkt. nuo 1-3 vai. p. p.
Pirma, negu grįšime į temą atik su juo eini ir jame pasilieki.
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
ir vakarais pagal susitarimą.
po
šios
paskaitos
dar
mažiau
pie vieno profesoriaus bombą
atsiliepia, skambinti: MI 2-0001.
atsilikti nuo laiko, o kartu su
Dr. Gr. Valančius
ir kito profesoriaus išgąstį, da beturiu respekto visokiam ap juo žygiuoti. Progresyviai verž
DR. VYT. TAURAS
Tel. — BE 3-5898
VALOME
rėžtam
sistematiškumui.
Kalbė

linkimės dar vienu kitu įspūdė. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .
damasis priekin ar konservatyKILIMUS IR BALDUS
DR. A. B. GLEVECKAS
Bendra praktika ir moterų ligos
Uu. Kai vieno vienintelio šešta kime laisvai ir paškiškai. Never vi'škai lūkuriuodamas užpakaly
Plauname ir vaškuojame
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ta
darytis
perdėm
reglamentuo

Ofisas ir rez. 2652 W. 5»th St.
dienio popietę —r vakarą išklau
atsilikęs, vistiek matysi, jei taip
visų rūšių grindis
Specialybė Akių Ligos
Tel. PRospect 8-1228
sai visokeriopai vertą paskaitą, tos tvarkos - disciplinos - ri esi apsisprendęs, Kristaus vei
Detroito skelbimai
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
Ofiso vai.: Pirm.., antr., treč. ir
3907 West lOSrd Street
kiuotės
vergu.
Išsilaisvinkime
nusiteiki jautria Švabaitės - Gy
penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8
dą, kurį laikas ir erdvė negali
Valandos pagal susitarimą
v- v- šeštad. 2-4- va,l. popiet ir kita
lienės lyrika, pasijuoki A. Ba iš paragrafų vergijos — šūkte uždengti tavo vyzdžiui. Jei taip,
laiku pagal susitarimą.
lėjo
paskaitininkas.
Paskųs
kal

rono satyriką, pasidžiaugi B.
Ofiso telef. PR 8-2220
tai kodėl turėtume būti pirštu
Įvairių prekių pasirinkimas, moto
Ofiso tel. HE 4-2123. Namą OI
Prapuolenio vokaliniu Brahmsu, bėjo apie psichologiją krikščio badomais atsilikėliais ir užpa PETRAS PUTRIUS ciklai. šaldytuvai, maistas, doleriniai DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
CERTIFIKATAI IR AUTOMOBILIAI
Daio — Dekoravimas — Taiso
DR. V. TUMASOHIS
pasižavi triuškinančiai gražiu nio gyvenime. Apie jos visoke kaliniu ariergardu žingsniuoti Kambarius
J O K Š A
Verandas
Garažus
COSMOS PARCELS EXPRESS
{deda "Plaster Bnard”. Visų rūšių
CHIRURGAS
jaunimo dainavimu zarankinėje riopus niuansus ir egzaltuojan- atstu nuo pasaulio.
VAIKŲ LIGOS
grindų ir sienų plytelės.
SIUNTINIAI f LIETUVĄ
2454 West 71st Street
sutartinėje ir pasigėri ųuasipsi- čias piliules (misticizmas ir eks
2656 West 63rd Street
2501 W. Hlitli St., Chicago, III. 60629
Paškus baigė, jo paties žo
12737 Grandmont Rd., Detroit
chodeliniais jaunučių šokiais. Ar tazė, ESP ir aiškiaregystė, che
8338 S. Halsted. Chicago, III. 60608 Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt. Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad.
nuo 12 iki 3 vai., ir nuo 6 iki 8
džiais,
propagandiniu
šūkiu
:
2-5 *r 6'7 — Iš anksto susitarus
Tel. WA 5-2737; 254-8320
Mich. 48227 — Tel. VE 8-4064
galėtum sakyti. šimtus mylių mikalų priemonėm iššaukti šeš
vai. vak., šeštad. nuo 1 iki 4 vai.
drąsiai
kreipkim
akis
į
teilharV. Valantinas
keliavau ir palaidai, nevertai sa kai, regėjimai ir vizijos. Ateiti
Tel. PRospect 6-9400
Ofs. PO 7-6000
Rez. GA 3-7278
vaitgalį praleidau?
jKelioliką ninkams nesą ko baimintis ir dinių vizijų šviesą, kuri nušvie
DR. ONA VAŠKEVIČIUS
kartų, atvirkščiai, grįši pilna šir psichodelijos, tariamai nuodė čia, o ne apakina, kurios ženk
DR. A. JENKINS
(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE
dimi gėrybių. Turiu įprotį į pa mingo šių dienų reiškinio, pa lai rodo ne į vakar ir ne į šian
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6648 South Albany Avenue
ARBET FURNITURE
našias sueigas nuvykęs pirmiau žiūrėti tiesiai ir drąsiai į veidą. dien, o į rytojaus metą.
8844 West 63rd Street
Būtų
pageidautina,
kad
Paš

Vai.:
Pirmad.
6-8 p. p.
antrad.
Na,
įr
porino
jis
nieko
į
vil

sia ieškoti rankų ir skruostų,
2442 W. 47th St., Chicago, m. — FR 6-1100
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. h į., P'
Pen*ttad. ir šeštad 2-4 p. p.
kus,
kuris
sakėsi
perskaitęs
vi

6
iki
8
v.
Trečiad.
ir
šeštad.
uždaryta
ną
nevyniodamas
ir
nieko
ne

kartais ir lūpų tų, kuriuos vadi
Kitom dienom tik skubiu reikalu
PILNAS APSTATYMAS BALDAIS
8Uaita.rtiM.
nu draugais. Paskui susiieškau smerkdamas. Kvietė pažinti šį są Tailhard de Ohardin, papil
Visi telefonai 652-1381
TH. Ofiso PR 6-6440 n'
BALDAI — APPLIANCES — KILIMAI
ir nusilenkiu vyresniesiems iš fenomeną. Atvirom akim jį ma dytų savo lektūrą, sakysime,
DR. F. V. KAUNAS
Kirkegaardu
ir
ypač
Bergsonu,
tyti
ir
neužkimštom
ausim
gir

vyresniųjų, nors tokių, atseit už
DR. F. C. WIHSKORAS
— STEREO — SPALVOTA TV
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mane patį senesnių, maža iš vi dėti. Jei tai baubas, pažink jį, ir kita patogia proga konstruk
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Visų plačiai reklamuojamų Urmų
tyviai užbaigtų šios aktualios
1407 So. 49th Court, Cicero
so beliko nūnai. Porą tokių, gar ir jis nebus baubas.
3107 VVest 71st Street
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad ii
Deja, prof. Jucaičiui baubas temos svarstymą, šį kartą jis
bingų ir nusipelniusių, vis dėlto
Krautuvė atdara:
šeštad. tik susitarus.
Valandos: 1-6 vai. popiet
sistema ir planingumu nepasi
radau. Persimečiau su jais vie buvo, baubu ir liko. Jį net gąs
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo
Trec. Ir šeštad. pagal susitarimą
Tel.
ofiso
ir
buto
OLympic
2-4159
žymėjo.
Nedavė
nė
naujų
ter

9:00 vai. ryto iki 9:30 vai. vakaro.
na kita mintimi ir žodžiu. Su dinantis baubas. Esame kraute
minų (psichodelija, parapsicho
DR. PETRAS ZLIOBA
Antradieniais, trečiadieniais,, penkta
DR. P. KISIELIUS
vienu net pešte susipešiau. Na perkrauti, kalbėjo Paškus, vi
logija)
aptarimų,
kaip
jis
pap

dieniais
ir
šeštadieniais
nuo
9:00
vai.
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kas, kad jis gal visu tuzinu me sokiais varžymais ir nuostatais,
ryto iki 6:00 vai. vakarorastai daro rašydamas.
1443
So.
50th
Avenue,
Cicero
įsakymais
ir
parėdymais.
Nė
ne

tų vyresnis. Aš gi nebuvau jam
6449 So. Pulasld Road
Ki-sdlMj .1-8 vai. ir 6-8 vai. vak.
nemandagus, visada rodau vy bežinai žmogus, kas galima, kas
Tačiau jo situacija lengvai ruAUGUSTAS BELAUSKAS, vedėjas
Ofiso
tel. 767-2141; namu Ofli
Išskyrus trečiad isnlua

PAŽANGOS DABARTYJE BEIEŠKANT

resniems respektą, nors kartais negalima, ką daryti iiį ko ne. pranitama. Auditorija buvo per-

šeštadieniais

v

12

iki

4

vai.

popiet.

VaX: Pirm.
D enk tad.

antr. ketv. 2-B ir B-B,
DAMl

Garbės liošklmas

POEZIJA IR TANKAI

Rusų konservatyvumas sovietinėje
tvarkoje

ETNINIU GRUPIŲ ATGIMIMAS
Ar parapija ir mokykla prarado reikšmę
tautiniam gyvenime

Yra poetų, kurie geisdami sa
Jeigu literatūros negali nu
P. STAKY5
galėti tankai, tai iš kitos pusės vo amžinos poezijos, nebetikė
yra tokios poezijos, kurios auto dami savo kūrybos, tiki bizūno
Amerika yra įvairių tautybių
Komunistų partija ir valstybe tebe siremia Stalino padėtais pagrindais
Valstybė ir Bažnyčia
riai nori, kad jų poeziją gintų amžinumu. Kaip jau anksčiau
mozaika, kurią sudaro skirtingos
bizūno amžinumas
tankai. Ir taip jau yra dikta minėjome,
Kai Amerikos naujosios kartos
lė tenaudoja “liaudies demokra religijos, tautinės grupės, rasi
Jau daugiau kaip 400 metų
GEDIMINAS GALVA
tūrinėse valstybėse, ypač Sovie labai ribotas, — jis neišlaikys praslinko nuo įkūrimo opričnitiją” gyventojams pažaboti. So niai įvairumai, ir kultūrų ir tra pradeda ieškoti savo kilmės šak
tų Sąjungoj ir jos užgrobtuose poezijos. Galima kartais atiduo nos — Jono žiauriojo saugumo
vietuose yra daug rinkimų, bet dicijų mišinys. Taip pat ne. be pa nų, o tikrieji! ateiviai lieka tarp
-kraStuose. Čia vieni poetai turi ti būtiną duoklę priespaudai, bet ir teroro organizacijos, kuri ir taryboje padaryti labai neryš visuose gyventojai turi balsuoti grindo Amerika vadinama viri dviejų pasaulių, tai valstybės ir
bijoti rašyti, kad nebūtų apšauk tie, kurie nuolat stengiasi bizū šiandieną tebeveikia. Savaime kūs pakeitimai. Iš 86 ministerių už partijos parinktus kandida nimo katilu, kuriame visos tos net Bažnyčios vadovams
kyla
jau išpažįsta aišku, ji jau kitaip organizuota, teisėmis įstaigų viršininkų tė- tus. Maža ir to. Aukščiausioji skirtybės ir įvairovės sumaišomos, naujas uždavinys, kaip nugryti nepilietiškumu ar kitokiais nui pataikauti,
vardais, o kiti, rašą kaip nori vergiją, ja didžiuojasi ir gar- kitų tikslų siekia, bet tebetar pakeisti
šalutinių ministerijų taryba, susidedanti iš sąjungi vienos kitoms duoda savo spal n.inti tos amerikietiškos mozaikos
komunistų partija, yra apsau džiuojasi, jau džiaugiasi bizūno nauja valdančiojo priespaudai vadovai. Net J. Purceva, nese nės ir tautybių tarybos, susi vinį atspindį ir svarbiausia ver spalvas, kad Amerikos žmogus
goti policijos ir enkavedistų su švilpimu. Nuolatinis vergijos iš remti. Rusijoje keitėsi carai, bet niai patekusi nemalonėn
dėl renka dienai ar dviem kas ket- čia laisvu pasirinkimu tapti vie- lengviau atrastų save ir stipriau
visomis koncentracijos stovyk pažinimas žemina ne tik kūry jų priespauda liko. Revoliucijos nuosavo prabangaus rūmo sta veri metai. Jos uždavinys “iš naltalibe tauta. Tai žino šio kraš jungtųsi į vieną tautą savo kultū
lomis. Kai vienus poetus kiša bą, poeziją, bet ir iš viso lietu metu krito caras, pasklido lais tybos dalinai valstybės kaštais, rinkti” savo vadovybę, bet kan to istorikai, nagrinėją praeities riniu .paveldėjimu, atsineštais pa
į kalėjimus ir psichiatrines li vių tautą. O tokios poezijos ko vės šūkiai, bet komunistų parti vėl buvo pristatyta ministere didatus gauna iš partijos. Ko įvykius ir iešką jų priežasčių. Tai pročiais, šeimų ir visuomeninio
gonines, kiti poetai yra ginami munistinė spauda paskelbė gana ja toliau tęsė priespaudos val kultūros reikalams.
munistų partijos generalinis sek žino ir politikai, mėginą vieną bendravimo tradicijomis.
policijos nuo kritikų, jeigu jau apsčiai.
Valdžios atstovai susirūpinę
dymą.
Kas gi per viena sovietinė vy retorius L. Brežnevas aukščiau valstybę padaryti vieninga tau
Praėjusią vasarą buvo dėko
kas nors dar išdrįsta juos kri
ta. Bet tai neina taip lengvai, valstybės stiprumu ir pastovu
riausybė?
Ji
yra
tik
komunistų
sioje
taryboje,
taigi
abiejų
ta

Stalinas išryškino proletaria
tikuoti. Ir Sovietų Sąjungoje jama Maskvai už jos tariamą
partijos įrankis vykdyti prole rybų bendrame posėdyje, pasiū kaip mano institucijų biurokra mu, ypač kai šiuo metu pasaulis
Esą, to diktatūros valdymą, pertvar tariato diktatūros valiai Dikta
vieni poetai klaupia ant kelių Lietuvos “išlaisvinimą”.
lė N. Podgomį jos prezidiumo tai ar net politiniai ir visuome jau tėra valandų laikotarpiais
prieš komunistų partiją, o kiti prieš trisdešimt metų Maskva kė komunistų partiją, sukūrė torius, savaime suprantama, ky pirmininku, o A. Kosyginą mi- niniai vadai.
pasiekiamas. Bažnyčių ir religi
poetai klupdomi koncentracijos išgelbėjo Lietuvą. Ir tai Mask jos organus ir įgyvendino ne la iš komunistų partijos viršū nisteriu pirmininku. Ką gi turė
nių bendruomenių vadai ir uo
Tautinių įvairybių derinys
stovyklose. Bet yra dar kitų, vai pagarbinti pavergtos Lietu paprastą terorą naikinti prie nėlėje kovingos jėgos surikiavi jo daryti susirinkimo dalyviai?
lesni apaštalai rūpinasi nepalik
Mozaika tiek yra graži, kiek
kurių neįstengia paklupdyti, vos poetai prirašė įvairių diti šams partijoje ir šalia jos. Jo mo, kuris jau pripažįstamas par Ogi pakelti rankas. Rankų pa
ti dalies tų žmonių, kurie negali
kaip tai yra Solženicyno atveju. rambų. Štai, poetas Juozas Ne vienvaldystė buvo žiauresnė net tijos centriniame komitete. Ko kėlimas reiškė ištikimybę L. joje išlaikoma proporci ja, kiek yra pritapti prie vietinių religinių su
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krošius pasisakė, kad “Didi šlo už kai kurių carų. Partijos ir munistų partijos apačia šioje Brežnevui ir paklusnumą parti įvairus skirtingų spalvų derinys, sibūrimų ar negali rasti šeimos
Kaip jau anksčiau buvo pra vė ištarta lietuvio ačiū, iš mei valstybės istorija buvo įspraus kovoje nedalyvauja. Jai telie jai. Sis rankų pakėlimas toly •kuris nepraranda ir savito spin nuotaikos parapijose. Jų skirtingi
dėjimo. Nutrinta mozaika tam
ta į jo nustatytus rėmus.
nešusi Associated Press agen lės tau, o mieste nusilenkti”.
tikrai
ka paklusti ir vykdyti diktato gus, kai ginkluotieji nužiūrėtai pa tik akmenėlių kupstu ar pli ryšiai šeimoje neranda
N. S. Chruščiovas panaudojo
Ir todėl tam miestui — Mas
tūra, poetas Vladimir Bukovsriaus valią. Taip buvo Stalino, aukai įremia ginklą
ir taria ku, lyg cementiniu, gatvės luitu. krikščioniško ir tautinio auklėji
kis, 31 m., atsisakė rašyti, kaip kvai reikia nusilenkti, “už tavo stalininį būdą Stalinui suniekin Chruščiovo valdymo tarpsnyje, “rankas aukštyn”.
mo net 'konfesinėse mokyklose.
Tai ir pajuto pati Amerikos tau
komunistų partija pageidauja, gerą būdą, dosnią širdį”. Eilė ti, bet paliko jo įvestus valdžios ne kitaip susiklostė reikalai ir
Ogi visi turi teisę pažinti save,
L.
Toks rankų kilnojimas ir to ta. Ji pradėjo ieškoti savo polin pateisinti savo kilmę, atrasti savo
nors pasižadėjęs būtų galėjęs raštis baigiamas “Vainiką tau pagrindus ir konstituciją.
šiuo metu.
liau tęsiamas. N. Podgomis pa kių, įpročių ir tradicijų šaknų.
polinkių giliausias šaknis, nusitę
išeiti iš koncentracijos stovyk rų mūsų ąžuolynų ir puokštę Brežnevas, nors sudarė trijulę
Rusų
masė
yra
konservatyvi,
Pirmieji imigrantai į Ameriką
los. Jis kalinamas stovykloj, e- kvepiančių žalių žolynų, tau pa kraštui valdyti, yra linkęs, kiek prisitaikanti juodojo ar raudo teikia kandidatus į aukščiausios
susias į tūkstantmetes senų tautų
atvyko turto ieškoti arba bėgo
sančioj už septynių šimtų kilo dedam, brangi Maskva, po ko sąlygos leidžia,, pasukti valdžią nojo caro reikalavimams. Carų tarybos prezidiumo 15 pirminin
tradicijas ir tautines glūdumas.
ko
pavaduotoju, sekretoriaus ir nuo religinių ir politinių perse
metrų nuo Maskvos, už kūri jom”. Ką tu pasakysi, “brangi į Stalino nutiestus bėgius.
Amerika nori tapti vieninga
valdymo
šimtmečių raidoje,
kiojimų savame krašte. Šių emig
20
narių.
A.
Kosyginui
teliko
nius, kurie neatitinka partijos Maskva", o Mieželaitis šaukė
amerikietiška
tauta toje mozaiko
Nepaprastas valdžios
kaip ir proletariato diktatūros
racijos priežasčių negali paneigti
pristatyti
sąjunginių
ministerių
linijos. Be jo, kalinamas yra Maskvoje: “Ačiū tau, didžioji
je,
iš
kurios
ji
susidariusi. Bet et
pastovumas
tarpsnyje, būna nepatenkintų,
ir 15 respublikų ministerių tary nei naujausi imigrantai, kurie į ninio paveldėjimo ir tautinių
Jury Belov, 27 m., kuris para rusų upe, ir mes, laisvo kles
Sovietų komunistų partija ta kovojančių prieš priespaudą, rei
šį kraštą atkeliauja — visi .palie
bos pirmininkų sąrašą. Ten ran
grupių palikimu pradėta rūpin
šė kūrinį “Raportas iš tamsy tinčio Nemuno krašto pasiunti
riasi esanti revoliucinė, tačiau kalaujančių tautinės, tikybinės
ka
savo tėvynes su viltimi grįžti
dame
ir
Josifo
Maniušio
pavar

tis labai pavėluotai — tik tada,
bių” ir atskleidė Mordavijos be niai atėjome nusilenkti tau, Ta
jos santvarka nepaprastai kon ar piliečiams politinės laisvės,
atgal, kai tik užsidirbs šiek tiek
dę.
laisvių kalinių stovyklos gyve rybų Rusija. Tau, brangi Mask servatyvi, sustingusi. Partijos bet rusų konservatyvumas ir jė
kai iškilo dideli sukrėtimai dėl
turto, arba grįžti, kai atsiras lais
rasinių
nesutarimų, kurie dar iki
nimą. Kalinama visa eilė kitų va, visų mūsų bendra sostine,
Lėlių
teatre
rikiuojama vyriausybė,
ypač gos persvara lengvai palaužia
vam gyvenimui sąlygos. Bet grįž šiol nėra užsibaigę.
poetų ir rašytojų, kurie yra ma Mes mylime tave”.
bruzdelninkus.
per paskutinį dešimtmetį, kuo nepatenkintus
Tautybių ir sąjungos tarybų tančių tėra tik negausi mažuma.
Etniniai ir rasiniai rūpesčiai
žiau žinomi, ne taip dažnai Va
Ir taip dėkojama Maskvai,
mažiausiai keičiama. Liepos m. Net 1905 m. didelės užsienio po deputatai yra tik lėlės, kurių (Daugumas imigrantų lieka čia,
yra
Skirtingi, bet jie turi ir pa
karų spaudoje minimi, bet jų durtuvais ir tankais atnešusiai
pabaigoje įvykęs abiejų tarybų litikos nesėkmės tarpsnyje riau rankos, patraukus siūlus, pa lyg kabodami tarp palikto kraš
našumo
savo siekimuose ■— rasti
poezija skaitoma,
nepaisant, tariamą laisvę, prieš kurią ko
susirinkimas ketveriems metams šininkai turėjo tenkintis tik ca kyla aukštyn. 'Lėlės išklauso to ir krašto, kuriame yra įsikūrę,
savo
praeitį
ir jausti savo pavel
kad ji ne tik neleidžiama oficia vodami žuvo tūkstančiai lietu
išrinko” tą patį N. Podgomį ro malonės žiupsniu.
kalbų, kai pvz. A. Kosyginas nes šiame krašte jau šaknis lei
dėjimą, kuris gautas 'iš daugelio
lių komunistinių leidyklų, o yra vių partizanų ir dėl kurios “mo “aukščiausios
tarybos pirminin
jas pagiria: “Kai aukščiausias džia jų vaikai.
praėjusių ir nežinomų
kartų.
net draudžiama. Ir kaip tik tie tiniškos” gerovės šimtai tūks
Liaudies demokratija
ku, o A. Kosyginą ministerių
TSRS organas vienu balsu pa
nepaklupdomi poetai kelia, pa tančių lietuvių buvo ištremti į
Grįžti — reiškia vėl iš naujo Valstybė, spaudžiama daugybės
tarybos pirmininkū. Ministerių
Komunistų partijos viršūnė tvirtino Tarybų sąjungos vy
ardyti šeimas, vėl iš naujo kurtis dar organizuotų etninių grupių ir
saulyje pasigėrėjimą, kaip ko Sibirą.
riausybės sudėtį, mes laikome ar grįžti tik būti palaidotam tė toms grupėms pritariančių politi
*
'
votojai už laisvą žmogų ir žodį.
įrodymu, kad pritariama ko viškės kapinėse. Todėl ir rūpestis nio gyvenimo vadovų, žada para
. . Savu laiku “Pravdoje” Solov
Suprantama, kad kūrėjui ver
munistų
partijos politikai”.
pirmųjų imigrantų likimo kilo mą mokykloms ir kultūriniams
jovas paskelbė straipsnį, nie gijoje nėra lengva, nes jis ne
Sis posakis tiek pat teisingas, Šviesuolių galvose jau ankstyvai centrams etninei kultūrai išlai
kinantį Solženicyną,, ir jame gali ten kurti kaip noii, bet dar
kaip ir L. Brežnevo pareiškimas, siais imigracijos laikais. Bet tas kyti ar bent jai geriau pažinti.
tarp kitko parašė: ‘Pravartu blogiau, kad jis turi pavergėją
kad
“...mūsų valstybė nuo vir pats rūpestis kyla ir dabar visuo Jeigu nepraeis įkarštis ir bus mėgi
prisiminti iki mūsų laikų išliku garbinti. Tokių vergijų pasauly
šaus ligi apačios valdoma nuo menės ir dvasinių vadovų širdy nama mokyklose už tėvų kalbą
sius senovės žodžius: ‘išdavikus nelabai daug buvo. Ir mes čia,
lat dalyvaujant masėms”, šis se, kad tautinė mozaika nevisiš teikti pažymius, tai bent dalinai
niekina net ir tie, kam jie pa pacituodami tuos Maskvai nusi
posakis būtų teisingas pridėjus: kai supilkėtų.
palengvės tautinių mokyklų iš
sitarnavo”.
lenkimus, ne tik parodome, ko
iš viršaus valdomų automatų
laikymas ir išsilaikymas
bent
žodžiai yra teisingi. Bet yra kių yra nuolatinių vergų, bet
ir lėlių masėms.
prie
parapijų
ar
paskirų
bendruo

Vakaruose rašytojų, kurie to parodome kokiose sąlygose rei
Abi tarybos turėjo tą pačią kaip pusė pirmą kartą “išrink menių.
nežino ir eina išdavimo keliu, kia kūrėjui kurti, taip pat pa
darbotvarkę, svarstė tuos pa ti” į tarybas, konservatyviškiaunorėdami, kad jų poeziją sau rodome, kad laisvojo pasaulio
Sielovadiniai rūpesčiai
čius klausimus, tuo pat būdu siaa Rusijos istorijoje.
gotų komunistų partija su savo kūrėjas, esąs kitose sąlygose,
Reikia žvilgtelti ir į Amerikos
“rinko”, rankas kilnojo ir plojo.
Siame lėlių teatre lietuviams
policija. Dažniausia Vakaruose bet kokia kaina turi stengtis
Bažnyčios
ar bent kai kurių jos
Abiejų tarybų lėlių sustaty teko labai nereikšmingas vaid
nepajėgūs kūrėjai stengiasi pa liudyti šią siaubingą pavergtojo
vadovų
rūpestį
dvasiniams ry
mas labai panašus. Apie 50% muo. Tik tautybių taryba “tetaikauti komunistinei diktatū brolio tikrovę, o ne siųsti ten
šiams
stiprinti
su
tais milijonais
deputatų — darbininkai ir kol išrinko” K. Kairį pramonės ko
rai, kad ši iškeltų nesugebantį savo rankraščius ir akibrokštiš
krikščionių,
kuriems
Bažnyčia
kūrėją į oficialias aukštumas, kai rodyti, kad ten nėra taip Ketvirtosios metinės Sao Paulo pabaltieėių parodos atidaryme liepos 19 ūkiečiai. Trečdalis moterų. Dau- misijos pirmininku.
iki
šiol
per
mažai
yra
skyrusi
dė
Įruov
nes čia nesvarbu kūrybiškumas, blogai.
d. Iš k. j d.: J. Ciuvinskas, lietuvių skyriaus pirm., Estijos konsulas F.
mesio.
Tiesa,
net
katalikų
da

o svarbu įstengti sulenkti tiek
Galimas daiktas, kad eilė tų Saukas, Pabaltieėių komiteto garbės pirm. Sao Paulo valstijos seimo mokslą ir palyginti jauni. Be-tęsė dvi dienas. Kitas toks pat bartinių 'parapijų dauguma išaunugarkaulį, kiek partija reika didingų vergystės žodžių yra tik. atstovė Dulce Šalies Cunha Braga in latvių pirm. kun. J. Mekšs su veik visi apdovanoti partijos or- vaidinimas numatytas tik p<
Daugiau ketvertų metų.
Nuotr. R. Idikos dinais ar medaliais.
(Nukelta į 5 pusi.)
lauja. Ir tokių, skubančių savo apskaičiuotas melas, bet nega dviem latvaitėm.
kūrybą perkelti į komunistinį lima užmiršti, kad tokio melo
kalėjimą, kad ten būtų saugoja kitais atvejais nebuvo. Juk
— Taip jau blogai nėra, Jonai. Mūsų kooperatyve stiklelio išgerti, tai jau tavo reikalas.
ma ir garbinama, yra ne tik a- Venclova, S. Neris, L. Gira ir
galima gauti arbūzų, džiovintų žuvų ir vodkos, — nu
— Užsuksiu kurią dieną be reikalo, tada galėsi
merikiečių, prancūzų ar kitų dar vienas kitas ligi mirties iš
SUNAIKINTOS PASTANGOS sijuokė ir Antanas.
me ir porą stiklelių išgerti, štai, čia pasirašyk, — baks
tautų, bet ir iš lietuvių, kurie liko dėkingi
Sovietų Rusijai,
— Be šių proletariškų gėrybių gyvenome iki šiol, nojo jis pirštu į popierių.
geriau, negu kas kitas, pažįsta tankais sutraiškiusiai Lietuvos
išsiversime be jų ir toliau. Mūsų krašto gėrybes ru
VLADAS VAILIONIS
Apleidus Zubrickui gryčią, Gerulis apžiūrėjo jam
sovietinę tikrovę, kurie gerai laisvą gyvenimą ir laisvą kūry
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sai išsiveža į Rusiją, atgabendami mums šių nieknie adresuotą voką. — A, vykdomo komiteto draugai, ma
žino, kad jų kraštas yra pa bą. Jie savo nusižeminimo oku
— Aš nesigailiu to. Tik ši Lietuvos okupacija su kių. Geri mainai, ar ne?
tyt, rašo man meilės laišką, — šyptelėjo jis, bet, pra
vergtas ir kad pavergtų kraštų pantui neatšaukė, nors tam bu
naikino
mano pastangas. Mano ir kunigo
Krupavi
dėjus skaityti, juokas jam praėjo. Perskaitęs visą raš
kūrėjai
yra verčiami rašyti, vo įvairių progų. Todėl ir ten
Pavasario saulei pradėjus bučiuoti žemę kasdien tą iki galo, sėdėjo jis tylėdamas ir tik pamažu galvą
kaip reikalauja botagu paremta ka suabejoti ir dabartiniais čiaus... Tu jo nepažįsti, bet mano širdyje jo žodžiai
rado
gerą
dirvą,
—
kalbėjo
labai
lėtai
Gerulis.
—
To

vis
šiltesniais
spinduliais, Gerulis nesidairė pro lan lingavo. Po kurio laiko jis pakilo ir, priėjęs prie lango,
kritika. Yra Vakaruose kūrėjų, Maskvos garbintojais.
Gaila,
dėl
aš
ir
pergyvenau
taip
skaudžiai
mūsų
laisvės
pra

gus,
kaip
ankstyvesniais
metais, laukdamas pavasario. pradėjo stebėti savo sodybą. Ilgai jis ten stovėjo neju
kurie, užmiršę rusišką bizūną, kad poezija naudojama kaip
siekia atsigerti iš rusiško sa- smilkalai, pagarbinti tankams, radimą. Bet dabar aš jau nurimau, Antanai. Tik, ži Leido jis dienas ilsėdamas, sakytum, net lyg ir tingi dėdamas ir tik savo akimis bėgiodamas po visą sody
mavoro.
kurie traiško kūrybą, laisvę ir noma, ne iš baimės ar kokių kitų išskaičiavimų. Aš ne- niaudamas. Aptirpus šiek tiek sniegui, jis neišėjo net ir bą ir didžiulį sodą. Stebėjo jis visą tai, širdyje pats su
pačius kūrėjus.
A. B. silankstysiu prieš ruskį ir nekrausiu jam turtų, todėl į laukus pasidairyti, kokios žalos žiema bus ten pada savimi kalbėdamas.
ir tu nesirūpink samdiniais. Kaip jau sakiau, mes dirb riusi. Žmona stebėjosi jo tokiu pasikeitimu, bet kartu
Prieš dvidešimt du metus jis stovėjo irgi prie to
TAIKOS REIKALU
Vietname, Artimuosiuose Ry sime tiek, kiek mes išgalėsime, pasilikdami pakanka ir džiaugėsi. Prisidirbo ir prisilakstę jis pakankamai,
pačio
lango. Tada dar senojo namo gryčioje ir be jo
tegul dabar pailsi, galvodavo ji.
Popiežius Paulius VI pirma tuose, Siaurės Airijoje ir įvai mai laiko ir poilsiui.
kio
kartėlio
širdyje. Ne tik be jokio kartėlio, bet su
— Aš nesuprantu komunistinės valdžios sistemos,
Vieną kovo mėnesio dieną, beskaitant jam gryčio
me savo susitikime su tikinčiai riuose Afrikos kraštuose. Visa
dideliu džiaugsmu širdyje jis ieškojo atsakymo. Per
siais vasaros rezidencijoje Cas- tai skaudžiai paliečia Popiežiaus Jonai. Iki šiol Lietuvos ūkininkui nereikėjo botago, je laikraštį, aplankė jį Zubrickas. Nauju portfeliu ne skaitęs Lietuvių Tarybos atsišaukimą, šaukiantį vyrus
telgandolfe išreiškė susirūpini širdį ir kelia didelį susirūpini nes jis pats norėjo daugiau pagaminti ir geriau gyven šinas, kurį jis visuomet su savimi nešiojos, matyt, stoti savanoriais Lietuvos laisvei atkovoti, jis stovėjo
mą dėl dramatiškų įvykių, kurie mą. Todėl Paulius VI kviečia ti. Todėl kuriems galams dabartinė valdžia pradėjo mo laikydamas jį valdžios ženklu, nuvalęs šluota sniegą ten ir ieškojo į tai atsakymo savo širdyje, eiti ar neiti
šiuo metu taip smarkiai sukrė visus taiką ir teisingumą mylin kyti mus ūkininkauti ir nustatyti pyliavų dydį. šito nuo savo aulinių batų, įžengė jis gryčiom Gerulis vi
suomet pavaišindavo savo svečius, nuo ko Zubrickas į laisvės kovą. Atsakymą jis greit surado, bet jis neži
tė Kipro salą. Paulius VI kal čius žmones daryti visą, kad ši aš tikrai nesuprantu.
— Čia yra labai paprastas dalykas. Mes dirbome, anksčiau niekuomet neatsisakė, šiuo kartu, Geruliui nojo kaip reikėtų tėvams apie tai pasakyti. Jis bijojo
bėjo: “Viso pasaulio radijas, te nauja nelaimė nesugriautų tarp
jiems širdį užduoti, kaip tada, kai jis atsisakė toliau
levizija ir spauda šiomis dieno tautinę santvarką ir nepakenk stengdamiesi kuo daugiau parduoti, gaudami gerą pi pasiūlius jam stiklelį, jis pradėjo nuo to atsikalbinėti.
— Tarnybiniais reikalais atvykau, Geruli, todėl mokytis.
mis plačiai skelbė žinias apie tų taikiam tautų sugyvenimui. nigą už tai. Už litą mes galėjome pirkti, ko tik mūsų
Tėvas, sužinojęs tada apie jo sprendimą išeiti į
konfliktą, palietusį Kipro salą. ‘Vienintelis mūsų ginklas — pa širdis geidė. Tas pats buvo ir visoje Europoje. Tik ko tarnybos metu negaliu pijokauti. Tu mane pažįsti. Aš,
laisvės
kovas, stovėjo akis įbedęs į žemę ir tylėjo. Tik
Ši naujo karo ugnis, tegu Die žymėjo Paulius VI — yra mal munistinėje Rusijoje, kur pinigas yra bevertis, nes taip sakant, pareigos žmogus. Ką dirbu — dirbu sąži
vas apsaugo, gali lengvai su da. Tad melskimės už atsakin krautuvės ten yra tuščios, reikėjo valdžiai griebtis bo ningai, todėl gal kitą kartą, Geruli. Atnešiau tau val dešine ranka suko savo ūsą, lygiai taip, kaip ir tada
liepsnoti baisaus platesnio ka guosius tautų vadus, prašydami tago. Tokioje padėtyje atsidūrėme jau ir mes. Už py džios raštą, kurį tu turi man pakvituoti. Matyt, svar pakluonėje. Po kurio laiko jis pradėjo pamažu kalbė
ti:
ro gaisru, nes dar nėra pilnai Visagalį Dievą laiminti jų tai- liavas gausime pluoštą rublių, kuriuos galėsime kišti bus yra raštas, kad net ir parašo už jį reikia.

»

užgesę partizaniniai karai Pietų :os pastangas.
u.

j maišą, nes ir mūsų krautuvės yra jau tuščios.

i

—- Ką gi, Zubrickai, jeigu nenori su kaimynu nei

ŽBua dHllflten),

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1974 m. rugpiūčio 15 d.

CLASSIFIED GUIDE

PAVERGTOS LIETUVOS DARBININKŲ KLASĖ

REAL ESTATE
REAL ESTATE
Kadaise ikomunistai kovojo pigi jėga.
IŠNUOMOJAM — FOR RENT
prieš žmonių suskirstymą klasėKitoje vietoje vėl sako: “Dar
Didelis sklypas, 5 kamb. bungalow
IŠNUOM. 5 • kamb. butas antrame
BALTIC APARTMENTS
inis. Esą, toks žmonių suskirsty- 'binimikų klasė kūrė naują gyve63 lr Whipple. Retas pirkinys. Ne
aukšte. Suaugusiems. Brighton Par
CONDOMINIUMS
brangiai.
mas gali būti tik kapdtalistiniuo- nimą drauge su plačiais miesto
2 po 6 kamb. S mieg. Svarus Oe
St. Petersburg Beach, Fla. 33706 ke. 927-1778.
se kraštuose. Komunistinėje san- ir kaimo darbo žmonių sluoks•as. Teisinga kaina. Marąuette Pke
1
ir 2-jų miegamųjų butai — gra
Pulki proga lietuviui.
tvarkoje visi žmonės yra lygūs ir niais”. Kas gi yra darbininkų kla4 pu 5 kamb. 40 p. sklypas Naujas žūs, moderniški, liuksusiniai. Arti lšnuom. 3-jų kamb. apstatytas bu
čia klasių negali būti. Bet tai yra sė, jei į ją neįeina darbininkai —
Šildymas Marąuette pko. apyl.
paplūdimio, krautuvių ir susisieki tas su maistu ir specialia priežiū
5 butai tr 2 biznio patalpos. Gražus
ra. Kreiptis tel. 925-7126
tik komunistų propaganda tiems miesto ir kaimo darbo žmonių
namas. Marąuette Parko centre. Pa mo. Mažas kompleksas, mažos iš
žmonėms, kurie dar nėra patekę sluoksniai? Ar miesto ir kaimo
laikymo išlaidos. Suaugusiems, jo
likimas — reikia skubiai parduot.
Insurance — Income Tai
kių naminių gyvuliukų. Brokeriai
į komunistų vergiją Kur žmonės darbo žmonės nėra darbininkai?
HELP VVANTED — VYRAI
Notary Public
kviečiami. $24,500 ir aukščiau.
jau pateko į komunistų nagus, I 'Pagal įpropagandininką
išeitų,
Tel. 813-360-8766
ten vėl atsiranda žmonių klasės: kad darbininkų klasę sudaro ne Istorinė Augsburgo pilis, Bavarijoje, buvo 1972-1973 m. restauruota. Kairė
ŠIMAITIS REALTY
je — taip ji atrodė prieš remontą, dešinėje — taip atrodo dabar.
darbininkų, prievartos stovyklų, darbo žmonės.
JC SŲ LAIMĖ!
2951 W. 63rd St, 436-7878
kalinių, komunistų ir t. t. Visų
Pagal užsakymą, statytas 6 kamb.
Toliau jis vėl aiškina, kad
namas, centr. oro vėsini
tų klasių žmonės turi labai skir 1972 m. Lietuvoje darbininkų
Parduodamas 2-jų butų po 6 kmb. kampinis
1 % vtoinios. 2 maž. mūr. garažas,
Tas viskas rodo, kad tarp ko mūr. namas. Pilnas rūsys, pilna mas,
tingas darbo, atlyginimo ir gy buvo 7,6 kartų daugiau, negu logramą sviesto — šešis kartus
(važiavimas iš gatvės. Daug priedų.
mažiau. Iš to matome, kiek ver munistinės propagandos ir tikro
$31,500.
2834 W.
Marąuette Rd.
venimo sąlygas.
1940 m. Visai teisingai, nes į tės turi tas komunistinis mokslas vės yra be įgalo didelis skirtumas. pastogė. Pamatę įvertinsią©. —
Excellent Salary
Kreiptis j Mrs, Ridlon.
6934 So. Talman Averoue
Pavergtoje Lietuvoje komunis darbininkų klasę buvo nustumti
BAIRD & WARNER
and liberal
komunistų
tai vėl kalba apie darbininkų kla Lietuvės ūkininkai ir net “bur su darbininkų klase ir visa ko Tokia nenormalia
1523
E.
53rd
St.
—
Tel.
824-1855
TAVERNA
—
Puikiai
einąs
biznis,
company
benefits
propaganda netiki nė pavergtos
sę. Ją sudaro darbininkai ir kol- žujai” grytelninkai, kurie turėjo munistų partija.
plius 6 kamb. butas. Mūro namas.
j
PIRMA
KARTA
PARDUODAMAS
Lietuvos darbininkai, bet jie turi 2 maš. garažas. Žemi mokesčiai.
ehozimimkai. ije sunkiai dirba, bet po hektarą žemės G kad dabar
Vienas tautietis, kurs lankėsi
Bethlehem Steel
■uždirba labai mažai. Aukščiau Lietuvoje padaugėjo darbininkų pavergtoje Lietuvoje, sako: “Ge tempti okupacinės ir komunisti Arti 71-os ir California. Tuojau ga 3-jų butų po 5 kamb. Uždari porčiai,
keramikos
vonios,
pilnas
pu

nės vergijos jungą.
J. J. Įima užimti. $33,000. Galima gauti
sią klasę sudaro komunistai, nors — nenuostabu, nes pats propa
Corporation
siau įrengtas rūsys. 3 maš. gara
riau čia būti eiliniu darbininku,
paskolą.
ir jie dar skirstomi į keletą rū gandininkas sako, kad dabar Lie
10% — 20% — SO% pigiau mokėsit
žas
su
j
viršų
pakeliamom
durim."
8301 So. Stewart
šių. Žemos rūšies komunistai ne tuvoje dirba 40 nacijų. Laisvės negu pavergtoje Lietuvoje profe už apdraudą nuo ugnlra lr sutapo. MERIDIAN REALTY — 371-4500 Marųuette Parko rajone. Tiktai
Mito pas 1
sorium.
Čia
aš
daugiau
uždirbu,
gali ipasinaudoti tomis privilegi laikais Lietuvoje buvo gal apie
$35,000. Apyl. 73 ir Maplevvood.
Chicago, Illinois
M 1 S O E L A N E O U S
FRANK ZAPOLIS
Kreipkitės į Mr. Jurinek 925-8300
jomis, kuriomis naudojasi komu 10 nacijų. Nacija neskaitoma, jei negu ten profesorius, jei jis nėra
8208 H W«rt »5th Street
POLISHEH AND BUFFER
nistiniai išrinktieji. Komunistų ji nesudaro nei 0,1 proc.
Chicago, Illluols
viso komunistas, ir manęs čia niekas
Savininkas parduoda 13 metų Mušt be experienced in polishing and
Tel. GA 4-8654
klasės elitas saivo gyvenimo pra krašto gyventojų. Pvz. 1939 im. nepersekioja”.
HEATING CONTRACTOR
mūr. namą —2 po 5^2 kamb. Kabi buffing of brass and aluminum parts.
Įrengiu mieste lr užmiesty naujus
banga dažnai pralenkia laisvojo Anglijos pasiuntinys Kaune su
netų virtuvė, atskiri šildymai. Ga Steady job, excellent benefits.
ar perstatau senus visų rūšių namo
apšildymui pečius, alr oondltlonlng
pasaulio turtuolius. Pastarieji tur savo štabu nesudarė anglų na
ražas. 62 ir Roekvvell apyl- Barge
H. A. FR AM BURG & CO.
lr vandens boilerius. Dirbu greit, są
nas. 737-1069.
941
Cernan Dr., Bellvvood, Illinois
to įsigijo savo darbu ir sugebėji cijos Lietuvoje. Ir dabar į pa
žiningai lr garantuotai.
TeL — 379-7940
DOMAS ŽUKAUSKAS
mais, o komunistai tuos turtus vergtą Lietuvą niekas nevažiuo
Savininkas
’
parduoda
2-jų
butų
mūr.
A. -f- A.
4144 So. Westem Avė.
gauna iš valdžios veltui. Komu ja gyventi iš Vakarų pasaulio.
namą
apyl.
65-os
ir
Spaulding.
Geram
Chicago, III. 60602
Tel. VI 7-3447
stovy, {kainuota skubiam pardavimui.
nistinei valdžiai gi tuos turtus su Tos 40 nacijų Lietuvoje yra Lie
ALFONSAS
PAULIKAS
Skambinkite 434-0915 arba' 599-8578.
krauna jos vergai: darbininkai ir tuvos okupantų taktika sumaišy
Mirė liepos mėn. 15 d., 1974 m., sulaukęs 71 metų amžiaus.
Part time. About 3 to 4 hours
kolchoaininkai.
ti savo pavergtas tautas ir jas
Gimė Lietuvoje, Kretingos apskrityje, Darbėnų valsčiuje.
per day. Ideal for student or reTELEVIZIJOS
surusinti. O lietuvis propagandi
CRYSTAL LAKE
Propaganda ir tikrovė
tired or semi retired person living
Gilaus liūdesio valandoje jo žmonai STEFANIJAI, sū
Spalvotos Ir paprastos
ninkas 'lietuvių tautos rusinimu
in or around Itasca.
IR
APYLINKĖSE
nui
ALFONSUI,
dukterims
ALDONAI,
STEFANIJAI,
ALFON

Radijai
Pavergtoje Lietuvoje darbinin džiaugiasi ir tai patvirtina: “To
SAI ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
Stereo Ir oro Vėsintuvai
Mušt be available afternoons.
Didžiausią pasirinkimą
kų klasės reikalus nagrinėja pro kiuose kolektyvuose greičiau bręs
Pardavimas tr taisymas
Good salary.
Namų — Sklypų — Ūkių
pagandininkai net su aukštu iš ta ir formuojasi gražios interna
Bronė ir Tomas čiunka
Apartmentų bei Biznių
silavinimu. Dr. K. Surblys (iM. cionalinės tradicijos”. Belieka tik
MIGLINAS TV
Elena, ir Juozas Paulikas
Contact
Rasite
G. 1973. Nr. 9; 8 p.) rašo: “1940 pridėti — rusinimo tradicijos.
2346 W. 69th St. — Tel. 776-1480
ESSEN COSTELLO REALTY
Mr. Roahring — 773-2880
m. vasarą Lietuvos proletariatas,
Kreipkitės
į Laimą Kinderienę tel.
An Eąual Opportunity Employer
Toliau jis didžiuojasi, kad į
susijungęs su plačiais miesto ir
(815) 459-3066, arba namų telef.
kaimo darbo žmonių sluoksniais, engebistų klausimus darbininkai
BUTŲ NUOMAVIMAS
(815) -459-3758
Namų pirkimas — Pardavimas -—
HELP WANTED — MOTERYS
Komunistų partijos vadovauja atsakė teigiamai. Iš jų net 31
Valdymas
mas, išsikovojo lemiamą pergalę. proc. pasisakė už gerą atlygini
Draudimai — Income Taz
Lietuvai įsijungus į TSRS tautų mą. Ar pavergtos Lietuvos dar
COO K
— Notariatas — Vertimai
brolišką šeimą, darbininkų kla bininkų atlyginimas taip jau ge
Northside Rectory
Gražus pajamų mūras. Atskiri nau
sės padėtis ir vaidmuo krašto gy ras? Pavergtoje Lietuvoje darbi
ji šildymai. Centr. oro vėsinimas. Di
BELL
REALTY
Live In —Good Salary
deli modernūs butai. Mūro garažas
venime iš esmės pakito. Engiama ninkas neuždirba per dieną nė
Bluė Cross — Blue Shield
I. BACEVIČIUS
Marąuette Pke. $46,900.
ir išnaudojama klasė virto vieš tiek, kiek laisvajame pasaulyje
Pension
6456 S. Kedzie Avė., 778-2238
Legalus 17 metų 3-jų butų gels
pataujančia klase, vadovaujan darbininkas uždirba per valandą.
vas mūras. Atskiri radiant šildymai
Call 271-0309
Mūro garažas. Platus lotas. Marąuet
čia visuomenei jėga. Lietuvos Konkrečiau kalbant, pavergtoje
te Parke. $48,900.
darbininkija tapo Tarybų Sąjun- Lietuvoje darbininkas per dieną
5 H kamb. mūras. Arti Lietuvių
Nuo pirmadienio iki penktadienio 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.
TUCKPOINTING
plazos našlė su nuostoliu atiduoda
gos darbininkų klasės dalimi. uždirba vieną kilogramą sviesto,
Mūrinių
namų
remontas.
Atliekame
už
$17.800.
Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.
Dėl to, kurdama naują gyveni o laisvajame pasaulyje — 16 ki
7 butų mūras — 2 dideli lr 5 ma Mušt be ahle to epeak and road
Įvairius mūrinimo darbus. Remontuo
butai. Naujas gazu šildymas. AluSekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. popiet.
mą, ji įgalėjo remtis visos šalies logramų. Jei dabar Lietuvoje dar
jame dumtraukius. Apskaičiavimas ži
mln.
langai.
Blokas nuo
parko. English.
darbininkų didžiule patirtimi, jų bininkų klasė yra vadovaujanti
nemokamai.
$39.900.
Good pay. Steady work.
10 butų mūras. Marąuette Parke.
Brennan & Son — 778-6062
gamybinio darbo
laimėjimais. jėga, kodėl ta jėga nepralenkia
Virš $17,000 pajamų. Naujas gazu
Many company benefits.
Darbininkų klasė kaip buvo taip laisvojo pasaulio darbininkų at
šildymas. Alum. langai. 2 auto mūro
Atdara nuo 9 vai. ryto Ibi
iki 6:30
5:80 vai. vakaro.
garažas. $79,900.
ir liko svarbiausia visuomenės ga lyginimo atžvilgiu. Vadavaujan.
AFEX PAPER BOX CORP.
Pulkus mūro namas. 2 butai, gra
Sekmadieniais uždaryta.
NAMŲ
APŠILDYMAS
žūs C kamb. viršuj Ir 8 kamb. sau
mybine jėga, socializmo idealų ti darbo klasė įgalėtų nuspręsti
2552 W. Ogden
Taisau senus ir įdedu naujus pe sam belsmente. Garažas. Arti parko.
kad darbininkai per dieną už
nešėja'”.
$21.900.
Chicago,
III. 60808
čius. Pigiai išvalau ir alyvinius per
dirbtų po 20-30 kilogramų svies
2 butų, apie 18 metų, mūras. 2
dirbu
dėl
dujų.
Įdedu
vandens
Šil

Visai teisingai pasakyta, kad to ir tuo pralenktų 'kapitalistinių
atskiri šldymal. Alum. langai. Gara
Tel. — 762-5000
žas. Platus lotas. Arti mūsų. $86,000.
dytuvus. Kreiptis —
dabar Lietuvos darbininkai pri kraštų “išnaudojamus”
2 butų didelis modernus mūras lr
darbi
A. BANYS — 447-8806
gaiažas. Naujas gazo šildymas. Oro AUTOMATIC SCREW MACHINE
klauso Sov. Rusijai, nes Sov. Ru ninkus.
vėsinimas. Marąuette Pke. $32,000.
Exp. Brown and Sharp© operator
sija (pavergė Lietuvą, pavergė ir
6 kamb. Cape Cod. Už Kedzie, U
and setter.
Aiškinama,
kad
dabar
Lietu

jos darbininkus. Kai kurie daly
bloko nuo parko. Įrengtas belsmen Days cinly.
Esc. wages, ©vertlrrie,
NAMŲ
REMONTAS
tas. Platus lotas. Mūro garažas Iš paid
hospitalization
and
profit
kai ir pačiam, propaigandininkui voje darbininkai turi sąlygas mo
šono. $34', 000.
PRIEINAMA KAINA
sharing.
1% aukšto mūras. Nauja statyba.
neaiškūs, (Jis sako, Ikad Lietuvos kytis. Tos sąlygos nepavydėtinos
Taisau lr naujai J re ogiu vonias,
virtuves ir naujas lubas. Įrengiu 8 butai, didelės pajamos. Arti vie ROSELAND MĖTAU PRODUCTS
proletariatas 1940 m. vasarą su dieną dirba, o naktį mokosi. 'Bet
nuolyno. $32,750.
kambarius rūsy. Dažau.
Dolton Illinois
— Tel. 264-3373
sijungė su plačiais miesto ir kai kas iŠ to komunistinio mokslo?
Zigmas. Tel. 651-9625 or 778-0838
VALDIS REAL ESTATE
PART TIME
mo darbo žmonių sluoksniais. Ar Pavergtoje Lietuvoje diplomuo
tas
inžinierius
per
mėnesį
uždir
7051
8. Wa«htenaw Av. RE 7-7200
miesto eiliniai darbininkai nėra
M AŠĮ NINK£
proletariatas? Ar kaimo samdi ba ISO rublių, o jo žmona —
SIUNTINIAI
J
LIETUVA
autobuso
vairuotoja
per
mėnesį
niai bei grytelninkai nėra prole
Dirbti daliną taiką. Patogios va
ŠIMKUS REAL ESTATE
ir kitus kraštus
tariatas? Kas gi yra tas proleta uždirba 220 rublių. Autobusą ga
NOTARY PURLIO
landos, mažiausiai 25 vai. per sa
INCOME TAX SERVICE
riatas, kuris susijungė su miesto Ii vairuoti vairininkas ir su 4 sky
NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.
vaitę. Rašyti bent 55 žodžius per
PERSIKAI ir SLYVOS
SV. “I 9 ct.
Tvarkingai patarnauja visata Real
ir kaimo darbo žmonių sluoks rių išsilavinimu, bet inžinerijos
Chicago, III. 60632, tel. YA 7-5980
Estate reikalais. Be to čia veikia minutę. Geras atlyginimas, geri
niais? Gal propagandininkas pro projektų neparuoš ir jų neįvyk
Notariatas, daromi lr liudijimai, ver priedai, 11 apmokamų švenčių per
BARTLET KRIAUŠES
tiniai, užpildomi pilietybes pareiški
sv. 29 ctletarais vadina komunistinės Ru dys “inžinierius” su 4 skyrių iš
metus. Downtown rajone. Kreiptis j
mai lr Įvairūs blankai.
silavinimu.
sijos darbininkus, kurie Sov. Ru
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
4259 So. Maplevvood, CL 4-7450
OBUOLIAI
sv.
15
ct.
Dabar Lietuvoje ir prie gele
sijai okupavus Lietuvą, buvo su
SIUNTINIAI Į LIETUVA
MRS. JOHNSEN
žinkelio
darbų darbininkai yra
jungti su lietuviais darbininkais,
Gerų prekių didelis pasirinkimas Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, doKIAUŠINIAI
nes “Lietuvos darbininkija tapo daugiau išsilavinę. Tai visai na
435-2312
71 ir Mnplevvnod. 4 miegamų mū
ler. certlflkatal, maistas, akordeonai.
ras. 2 maš. garažas. $19,900.
sudėtine Tarybų Sąjungos darbi tūralu. Ir laisvajame jpasaulyje
2608
W.
6»th
St.
Chicago.
111.
60629
Vidutinio dydžio kiaušiniai
tuz. 45 ct.
51 lr Homan. 3 miegamų mūras.
FBREMAN'S FUND
TELEF. — WA 5-2787.
dabar žmonės yra daugiau išsila
ninkų klasės dalimi”.
16 metų sėmimo. $32,600.
58
ir
IVhipple
St.
6
kamb.
mūras
su
AMERICAN
INSURANCE
vinę, negu tai buvo įprieš 30 me
CALIFORNIA NECTARINES
Toliau sako, kad darbininkų
beismento apa.rtmentu. $26,900.
3
sv.
$1
.00
tų. Bet Lietuvos laisvės laikais be
COMPANIEs
45 tr Campbell. 4 miegamų mūras.
klasė virto viešpataujančia kla mokslis darbininkas prie (geležin
8 m. senumo. $28,600.
MOVI
N
G
174 W. Jaekson Blvd.
AGURKAI
67 lr Lavvndale. Liuksusinis 3 mie
se, vadovaujančia visuomenės jė kelio (darbų per dieną uždirbda
sv. S ctSERfiNAS perkransto baldus ir ki gamų,
15 metų
senumo
mūras.
ga. O čia pat vėl sako, kad dar vo po 6 kilogramus sviesto, o pa
tas daiktus. Ir iš toli miesto leidi $38.500.
ŠVIEŽI MAŽI AGURKAI (Pickles)
70 lr Falrfleld. 3 apartmentų mū
mai tr pilna apdrauda.
bininkų klasė kaip buvo taip ir vergtos Lietuvos išsilavinęs dar
sv. 25 ctVYRAI IR MOTERYS
ras. 18 metų senumo. $43,500.
TEL.
—
WA
5-8063
paliko gamybine jėga. Kaip dar bininkas prie (geležinkelio darbų
44 lr Talman. 2-jų butų po S mie
gamus mūrinis. $33,900.
bininkai gali tapti vadovaujančia per dieną uždirba tik vieną ki
FOR U’ORKING COUPLE
59 Ir Campbell. 3-jų butų mūras.
Didžiulis
naujųjų
bulvių
išpardavimas:
Live in housekeeper, light cooking.
$29,500.
jėga, jei Sov. Rusijos imperijoje
65 lr Roekvvell. Mūrinis, 2 po 6 5 day week, Evanston. Own room.
visam kam vadovauja komunis
baltos ar raudonos: 10 sv. 99 ct.
kamb. $29,900.
56 ir California. 4 apartmentų mū bath & TV. Salary open; references.
tai, o įsakymus duoda Kremliaus LIETUVIŠKAS SKILANDI!
A. VILIMAS rinis.
Some English necessary. Good home
20 sv. $ ”| .79
50
sv.
$3-98
Garažas. $42,600.
politinis biuras su partijos sek

~~NO W H I R I N 6

SHOP HELPERS

Parts Delivery Driver

EGG STORES

6192 So. Archer Avenue

Ir vėl pažvelk

Tel. 284-8704

ORDER FILLER

1924 Wesl 591h Street

Tel. 471-1700

Pirmieji šio sezono derliaus iš Michigan

retorium (priešakyje. Kad darbi
ninkai yra tilk gamybinė jėga —
taip. Ir reikėtų pridėti — labai

5200 South VVhlpple Street
Chicago, D. 00032, tel. 778-25871
Gamintojas:
VACLOVAS V. DURSTĄS

100 sv. $0.98

CAN ADA DRY Įvairių Skonių gorimai:

6 po 12 uncijų indeliai -- Diet

79

ct.

MOVI NG

Apdraustas perkranstymas.
įvairių atstumų
828 VVEST 84th PLACE
Tek FRontier 6-1882

FRANK’S TV and RADIO, INC.
SKIM
RADIO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS
8240 SO. HAISTED STREET
TEL. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS APARATŲ
HALF
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI
%

MILK

Vz gal.

& HALF

49 ct-

Pint 29 ct-------------------------- 7,

t

DRAUDIMAI — INSURANCE
Namų, mašinų, sveikatos lr gyvybės

Namų pirkimas bei pardavimas
Butų nuomavimas

DĖMESIO

BUD’S REALTY

CASH — TOP PRICES PAID
Wanted old oomie booln.

BALYS BUDRAITIS

Perskaitę "Draugę"’ duo
kite kitiems pasiskaityti.

i

for right person.
676-1602 days or 866-8723 evenings.

4809 So. Archer Avenue
TeL 254-5851

Blg little booke, pulpa, serten
magazines, radio premituaa. Mack
Jerkatis (JerukaitiB), Orland
I1L, tel 349-2718-

KREIPKIMĖS Į AUSTRALIJOS
PARLAMENTO OPOZICIJOS VADĄ
Reuterio žinių agentūra pra
nešė, kad Australijos parlamen
te opozicijos vadas griežtai prie
šinosi vyriausybės nutarimui
pripažinti Pabaltijo
valstybių
okupaciją. Žinome, kad dabarti
nė Australijos vyriausybė, dar
visai neseniai atsistojusi prie
valstybės vairo, parlamente lai
kosi maža balsų dauguma. Pro
testuojant reikėtų j tai atkreip
ti dėmesį ir pabandyti tą situa
ciją išnaudoti, nes stipri opozici
ja, sumaniai išnaudojanti silp
nas vyriausybės pozicijas, gali
vyriausybės nuomonę pakeisti
Skautų vyčių Geležinio Vilko būrelis Sydnejuje, Austrfalijoje, šią va- arba nuversti pačią vyriausybę.
w»-ą atšventė savo 25 metų veiklos sukaktį. Čia matome dalį būrelio
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nanų stovykloje.
nės valdyba kviečia protestuo
jančią lietuvių visuomenę ne tik
siųsti protestus vyriausybei, bet
ir rašyti laiškus opozicijos va
ELENOS VAIČELIONIENES MIRTIES SUKAKTIS
dui. Laiškuose reikia padėkoti
Agronome Elena Tūbelytė — dė širdis vyro Igno, dukrelių — jam už mums palankią laikyseVaičėl'iūinienė
gimė
Lietuvo- Aušrelės, Jūratės, Danutės ir
je, Kupiškio valsčiuje.
Mokslą jų vyrų. 1974 m. rugpiūčio 10 d.
pradėjo Kupiškio pradžios mokyk i Vaičeliūnų šeima už Elenos Tū
loje. Vėliau lankė Pasvalio gim Į 'belytės — Vaičeliūnienės sielą
naziją. Baigusi gimnaziją, išvy- i atnašavo šv. Jurgio parapijos baž Mūsų
ko studijuoti į Žemės ūkio aka nyčioje šv. Mišias.
Atsilankė
dėmi ją Dotnuvoje. Čia mokėsi ir gana apstus skaičius jos giminių,
Brooklyn, N.Y.
gyvai dalyvavo studentų veikloje. draugų ir pažįstamų.' Savo mal
Iš įprigimties turėjo gražų balsą. dose ir. mintyse buvo prisiminta
UETUVIŲ IŠVYKA
Šį savo talentą išnaudojo daly Elenos Vaičeliūnienės nueita gar
vaudama studentų chore. Baigu binga vr iškili šios žemės žmogiš
Bendrą lietuvių išvyka, kurią
si akademiją, ipasišventė mokyto koji kelionė. Tegul gailestinga
šiemet
surengė Apreiškimo para
jos darbui.
Žemės ūkio minis- sis Dievas suteikia jai amžiną rapija,
-buvo
nuotaikinga. Buvo gra
terijos vadovybės buvo paskirta į mybę.
Ign. Andrašiūnas
ži
proga
apie
700 lietuvių ir ar
Karklindų žemesniąją ūkio mo
timųjų
susitikti.
Visi pasimatė,
kyklą. Toje mokykloje mokyto
susipažino
ir
-bendravo,
lietuviš
jos darbą tęsė iki 1944 m. Tais
kai
dainai
skambant,
lietuviš

metais bolševikams okupuojant
kiems
rateliams
sukantis.
Buvo
Lietuvą, su pabėgėlių banga pa APIE LIETUVOS ĮJUNGIMĄ
proga jauniesiems pamatyti, kad
teko į pietų Vokietiją. Karui pa
l SOVIETŲ SĄJUNGĄ
šios apylinkės lietuviai yra vie
sibaigus, su Ignu Vaičeliūnų su
ningi
ir įmoka gražiai praleisti lai
kūrė seimą.
1949 m. pastoviam
Retkarčiais tenka skaityti laikką.
>gyven‘imui persikėlė į JAV. Ap- raščiuose, kaip -bolševikai 1940
sigyveno Chicagoje.
Čia gyvai metais pravedė rinkimus ir Lietu-Į Išvyka buvo kultūringa, nes
dalyvavo Balfo veikloje ir lietu- Vą įjungė i Sovietų Sąjungą. Ku- visą popietę skambėjo graži mū
viu bendruomenės organizacinia- rie šituos rinkimus aprašo, daug zika parke. Septynetą valandų
me gyvenime.
jką išvardina, -bet nutyli -vieną buvo galima stebėti smagiai beDidžiausias Elenos Tūbelytės svarbiausių dalykų, kad bolševikų sillinksminančius, dainuojančius,
— Vaičeliūnienės rūpestis buvo kariuomenė važinėjo po kaimus, šokančius ir besivaišinančius. Liegražiai išauklėti tris -savo dukre- ■ prievarta varė -gyventojus eiti -bai- tuviškas blaivumas ir giedri nuoles. Jos pastangomis ir motiniš- - suoti.
i taika vyravo visur. Pastebėtina,
kos meilės jautrumu visos trys
...
, v
-kad rengėjai neturėjo stipresnių
Musų Kazlų - Rudos valsčiaus, ėrimų NorialtieJi. turėjo tai pirkdukrelės -baigė lituanistinę mo
kyklą Įi-r iŠsiauklėjo susipratusio musų kaimo . seniūno lydimas, tjs auk§ta kaina parko parduo.
mis ir sąmoningomis lietuvaitė ra-udona-rmietis važinėjo nuo -gy tuvės. Tokiu -būdu ši išvyka
mis,’y„
Aušrelė, Jūratė ir Da ventojo pas gyventoją, raginda- lietuvių diena gamtoje, kaip ren
_nu-tė
___ jP; Vaičeliūnaitės yra ne
ne tik mas g^^tojus eiti -balsuoti, gy- gėjai ją vadino, užsitanauja pa
graži pažiba Vaičeliūnų šeimos,-ventojam-grasindamas Seniūnas, gyrimo.
bet ir didelis pasididžiavimas Chi Judamas raudonarmiečio vertėjas,
-Pravesti pokalbiai su eile daly
aiškino, kas neis balsuoti, tas gacagos Bridgeporto kol. lieruvių
vių aiškiai rodė visų pasitenkini
li
vėliau
smarkiai
nukentėti,
vė

visuopkenės.
liau grau'dysis, -bet bus ipervėlu. mą sėkmingai ir nuotaikingai
1973 m. rugpiūčio mėn. U d. šitaip grasinami ir -mudu su žmo vykstančios išvyko programa.
Vaičeliūnų šeimą aplankė dide na išėjome balsuoti. Kai pastebė
R.
lė šeimos nelaimė.
Tą dieną jo, -kad metame tuščius vokus, tai
jautri, kantri ir motiniškai rūpes kilo didelis skandalas. Trumpai
tingą Elenos Vaičeliūnienės šir tariant, rusai bolševikai su ka ti suprantama kalba.
dis sustojo plakusi.
Liūdesio ir riuomene prievarta varė gyven
Los Angeles apylinkėje jis yra
gilaus skausmo sopuliai suspau- tojus eiti -balsuoti.
V. L.
suorganizavęs jau kelis šimtus
kunigų, kurie gali aptarnauti 32
skirtingomis kalbomis įkalbančių
ETNINES GRUPĖS
žmonių. Dvasiniam reikalui tai
(Atkelta iš 3 pusi.)
mą, sava kalba garbinti Dievą yra būtina, ikaip yra būtina, kad
mokyklos bent kartą savaitėje -tu
go iš tautinių grupių iniciatyvos kalba Bažnyčios ir valstybės -nuo rėtų pamokas vaikams, kurioms
ir pastangų. Bet daugelis jų jau statai, bet mažiau tekalba apie su savo -tėvais -reikia kalbėtis sa
teisę būti aptarnaujamam sava
seniai nebetamauja savo pa
kalba,
kad žmogus -intymiausius va kalba.
skirčiai. Net neseniai — saky
savo sielos virpesius galėtų išsisa
Etninių grupių atgimimas yra
sim, prieš 30-60 metų — įkurtos
kyti liturgijoj, viešose maldose ir naujas uždavinys dar išlaikiu
tautinės parapijos ir mokyklos
santykiuose su -dvasine vadovy siems savo tautybę visa širdimi.
jau yra dvikalbės arba -net vien
be. Dėlto tas pats kun. Moretti -Bet naujas rūpestis institucijų, —
kalbės, ypač taip yra su mokyk
ir sako, kad šiuo metu, kada bažnytinių ir valstybinių, — ku
lomis.
žmonių kilnojimasis -yra toks di rios nori amerikietišką mozaiką
Dėlto Amerikos katalikų spau
delis, kad parapijos negali jų -ap nušvarinti ir padaryti verta nau
da jau pažymėjo, kad -pirmą kar
rėpti, reikia žiūrėti na tiek į -pa jos kultūros, nors susidedančios
tą Amerikos etninių grupių kuni rapiją, kaip administracini vie
iš kultūrų ir tradicijų mišinio. Pa
gai susirinko Clevelande -plačiau
netą, bet į -parapiją, kaip tikin rapijoms ir mokykloms ne tik rū
šį reikalą svarstyti išimtinai pas čiųjų bendruomenę.
Kiekviena pestis, -bet ir pareiga aptarnauti
toraciniu požiūriu.Tačiau tai kaip parapija, kurioje yra
didesnis pa-rapiecius tomis kalbomis, ku
tik rodo, kad reikalas pribrendęs skaičius vietinę kalbą permažai
rios jiems išreiškia ryšį su Dievu.
ir reikalauja -gilesnių studijų, -ne suprantančiu, turi turėti atvyks
Ta problema aštri ir lietuviams,
gu tiįc gusirinkimų ir vienkartinių tantį kunigą, kuris galėtų juos
bet tai jau yra nauja ir skirtin
konferencijų.
bent kartą -per mėnesį aptamau- ga tema.
Čia verta prisiminti ne tik Va
tikano II -Susirinkimo nuostatus,
bet ir specialius popiežiaus pa
tvarkymus imigrantų ir keliauto
Brangiam sūneliui ir broliukui
jų reikalais. Specialiai etniniams
-reikalams skirtas Los Angeles ar
kivyskupijoj kunigas Augustas
giliame skausme pasilikusius tėvelius GENOVAITĘ ir
Moretti -išdrįso pareikšti,
kad
JONĄ, ir sesutę IRUTĘ, mūsų artimus draugus nuo
“Amerikos -Bažnyčia iki šiol la
širdžiai užjaučiame ir dalinamės jų liūdesio valandomis.
biau '‘'rūpinosi
amerikoninimu,
negu -Evangelijos
skelbimu .
Ona, Viktorija ir Adolfas Dirgėlai
Mintyje turi -ypač -italus ir ispa
nų kilmės žmones.

kolonijose

LAIŠKAI DRAUGUI

A. f A. MARIUI ŠNEKUČIUI mirus,

Apie teisę išpažinti -savo tikėji

t

ną ir prašyti įtaigoti vyriausy
bę, kad ši savo nutarimą pa
keistų. Laiškai turi būti trumpi,
tik kelių sakinių, čia paduoda
me ir vieną pavyzdį.

Sjr,
According to a press release
you oppose Australia’s Labor
Government’s action wich officialy recognized the Soviet
Union’s efective control over the
Baltic States. I deeply appreciate your position and urge you,
as the Leader of Opposition, to
strongly protest Labor’s action
and to take all necessary

A.

measures to reverse this dreadfull decision.
Laiškus prašome rašyti savo
ranka. Laiško rašymo forma
buvo nurodyta “Draugo” šešta
dienio, rugpiūčio 10 d. laidoje.
Chicagos ir apylinkėse gyvenan
tieji laiškų pavyzdžius galės
gauti PLJS ryšių centre, 2423
We3t Marąuette Rd. Chicago,
III. 60629, tel. 737-3300.
Opozicijos vadui rašyti šiuo
adresu:
Hon. Billy Mackie Snedden,
Leader of Opposition, Parliament House, Canberra, A. C. T.
2600, Australia.
Laiškus siųsti tik oro paštu.
Pašto ženklas 26 centai.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1974 m. rugpiūčio 15 d.

PLB valdyba

A.

MARIJONA MIKUTIS
CUZAUSKATTfi
Gyveno 7115 S. Califomia Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė rugp. 13 d., 1974, 10:50 vai. ryto, sulaukus 84 m. amž.
Gimė Lietuvoje, Raseinių apskrityje, Stulgių parapijoje.
Amerikoje išgyveno 65 m.
Velionė buvo našlė a. a. Jono.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Pulcheria Pinkoski, žentas Joseph, ir Estelle Russell, žentas Raymond, mirusio
sūnaus a. a. Charles našlė Lillian, anūkai: Marlene Rubin su
vyru George, Duane Pinkoski, Roger Pinkoski su žmona Sand
ra, dr. De.nnis Mikutis su žmona Linda Diane Fischer su vyru
Thomas, Donald Russell su žmona Elizabeth ir Richard Russell
su žmona Barbara, 10 proanūkų, sūnėnai, dukterėčios ir kiti
giminės, draugai ir pažįstami.
Velionė buvo sesuo mirusių: kun. Joseph Cuzausko, buv,
klebono Šv. Baltramiejaus parap. Waukegan, III., Domicėlės
Kavacikaa ir Onos SungailaPriklausė Altoriaus ir Rožančiaus dr-jai ir šv. Pranciškaus
Seserų rėmėjų draugijai.
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Eva.ns koplyčioje, 6845 S. Western Avė. Laidotuvės įvyks penktad., rugp. 16 d. iš koplyčios
10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą.
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Dukterys, žentai, marti, anūkai ir proanūkai.

y .aid direkt. Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600.

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. f A. Antanina Stankevičienė
Gyv. 1207 — 140 Street VVest
East Chicago, Indiana

Mirė 1969 m. rugp. 17 d., sulaukusi 88 metų amžiaus.
Gimusi Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 17 metų.
Buvo palaidota Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse Chicagoje.

Laidotuvių . Direktoriai

6848

TRYS MODERNIŠKOS

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
MAŠINOMS

Tebūna Tau lengva Šio krašto žemelė.

Nuliūdę lieka — Dukterys, sūnūs, marti, žentai, anūkai,
proanūkai ir kiti giminės.

VIETA

REpubUc 7-8601

REpublic 7-8600

EUDEIKIS
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F DAIMID
LaIdotuvIū D IrektorI»’
TRYS

MODERNIOS

KOPLYČIOJ

<330 South Gallfornnia Avenue
Telefonai: LA 3-0440 b LA 3 9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas YArds 7-1741

Žmogaus gyvenimas pranyksta, kaip į krantą nublokštas
bangos tekštelėjimas,
Kaip naktį nykus garsas miško glūdumoje.
Taip pranyko ir velionės Antaninos gyvenimas.
Pranyko gyvenimas, bet nepranyko atsiminimas,
Liūdnas jos mirties atsiminimas.

Brangi Motina, nors Jau penkeri metai praslinko, bet mes Tavo
kapą dažnai lankome ir prisiminimui puošiame gėlėmis. Lai Gai
lestingas Dievas suteikia Tau amžiną ramybę.
1974 m. rugp. 17 d., 5 vai. popiet, Sv. Pranciškaus bažnyčioje,
3905 Flr St., East Chicago, Indiana, už jos sielą bus atnašautos
šv. Mišios.
Visus gimines, draugus ir pažįstamus prašome prisiminti a. a.
Antaniną Stankevičienę savo maldose.

SOUTH VVESTERN AVENUE

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
— TĖVAS

IR

SONUS —

TRYS MODERN1ŪKO8 KOPLYČIOS

2533 West 7lst St_ _ _ Telef. GRovehiil 6-2345-4
1410 S. 50th Avė., Cicero
T0wnhaii 3-2108-09
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Zigmas Stankus,

Hammond, Indiana

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių
A.

MARIUS ŠNEKUTIS

Nuliūdę: Tėvai ir sesuo.

Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans. TeL RE 7-8600

Direktorių

Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PHILLIPS

A.

Gyveno 6651 S. Talman Avenue, Chicago, Illinois.
Po tragiškos nelaimės ežere, Muskegon, Michigan, mirė 1974 m.
rugpiūčio 13 d., 6:20 vaL vak., sulaukęs 16 m. amžiaus.
Gimė Chicagoje, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime tėvai Jonas ir Eugenia (Albaitytė),
sesuo Irene ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas bus pašarvotas ketv. 6 vai. vak. Mažeikos - Evans kop
lyčioje, 6845 S. Westem Avenue, Chicago.
Laidotuvės įvyks šeštad., rugp. 17 d., iš koplyčios 9 vai. ryto
bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje
jvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Laidotuvių

8807

S. LITUANICA AVĖ.

TeL YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SONOS
2814 W. 28rd PLACE
TeL VIrgnia 7-6672
2424 W. 60th STREET
TeL REpubUc 7-1218
11028 Southwest Hlghway, Palos HUls, BU.
Tel. 074-4410
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MOKYTOJŲ IR JAUNIMO STUDIJŲ
SAVAITE - STOVYKLA

X Dr. Petras Kisielius, Atei
tininkų federacijos vadas, yra
pasižadėjęs dalyvauti ateitinin
Rugpiūčio 10 d. Dainavoje davė PLB pirmininko Br. Nai
kų sendraugių stovykloje Kenmokytojų ir jaunimo pedagogi nio sveikinimus, Jonas Kaunas
nebunkporte ir kalbėti federaci
nė studijų savaitė prasidėjo pa sveikino mokytojų sąjungos var
jos valdybos veiklą liečiančiais
maldomis, tėvas J. Vaišnys, SJ, du. Stovyklos atidarymas pra
klausimais.
Viena sendraugių
atnašavo šv. Mišias ir pasakė dėtas Tautos himnu. Po iškil
stovykla jau yra buvusi Daina
mingo posėdžio vyko dr. Maskpritaikintą pamokslą.
Po pamaldų įvyko studijų sa vyčio paskaita apie ČiurlionĮ.
X Vysk. Vincentas Brizgys, voje.
X Sporto Šventė Jaunimui
vaitės atidaiymas. Studijų sto Paskaita paįvairinta skaidrėmis.
kuris dalyvavo Kanados lietuvių
vyklai vadovauti pakviesta mo Po paskaitos vyko gyvos disku
dienose Winnipege ir paskui ruošiama rugsėjo 1 d. A. b* A.
kyt. Valentina Černiauskienė iš sijos.
kurį laiką ilsėjosi, jau yra su Grinių ūkyje, Lemonte. Bus
Detroito, lituanistinės mokyklos
Rytojaus dieną stovykla pra
grįžęs į Chicagą ir vėl rūpinasi krepšinio ir tinklinio rungtynės,
įvairumų, o vakare
vedėja.
dėta' pamaldomis ir vėliavų pa
lietuviška veikla. Artimiausiu daugybė
Ji pristatė stovyklautojams kėlimu. Po pusryčių vyko dr.
metu vysk. V. Brizgys vyks į laužas su programa. Lemonto
stovyklos štabą: programų ve Antano Klimo paskaita — žo
New Yorką dalyvauti Kunigų sporto klubas “Aras” maloniai
dėjus, skyrių vadovus ir paskai džių daryba ir mokyt. K. M. PaVienybės seime ir Religinės šal kviečia visus šioje šventėje da
lyvauti.
tininkus,
visus pakvietė į gar reštytės paskaita — Lituanisti
pos direktorių posėdyje.
X Amerikos Lietuvių Tary
bės prezidiumą, švietimo Tary nė mokykla — mokytojų ir mo
x Amerikos lietuvių kongre
bos pirmininkas St. Rudys pa kinių akimis. Abi paskaitos bu
se, kuris bus rugsėjo 28-29 die bos centro valdybos posėdis įvyko
rugpiūčio
9
d.,
dalyvau

sakė
studijų savaitės atidary vo labai įdomios, gausus sto
nomis Pick-Congress viešbutyje^
jant
visiems
valdybos
nariams,
mo
kalbą,
linkėjo vadovybei ir vyklautojų skaičius
Dr.
K.
Bobelis,
Altos
pirmininkas,
po
spaudos
konferencijos,
kurioje
padarė
pranešimą
apie
antikomunisti

paskaitas skaitys prof. dr. B.
dalyvavo
dviem
Chicagos
skyriaus
atsto

nį
kongresą
Taivane
ir
apie
būsimą
lietuvių
kongresą
Chicagoje.
Iš
kairės:
Vyt.
Kasniūnas,
dr.
K.
Bobelis,
stovyklautojams
giedrios nuo diskusijose.
Kasias apie žmogaus teises So
Nuotr. V. Noreikos taikos ir sėkmingai siekti užsi
vietų Sąjungoje, prof. M. Che- vams ir techniškiems darbinin dr. L. Kriaučeliūnąs, P. Petrutis ir inž. A. Rudis.
Po pietų įvyko P. Maldeikio
kams.
Pirm.
dr.
K.
Bobelis
pa

brėžtų uždavinių. Pasidžiaugė paskaita — Lituanistinis moky
rif Bassiouni, De Paul un-to
gausiu jaunimo dalyvių skaičiu mas ir tautinio sąmoningumo
tarptautinės teisės dėstytojas, darė pranešimą apie antikomu
nistinį
kongresą
ir
apie
Altos
mi. Į stovyklą suvažiavo 190 ugdymas. Paskaita aktuali, su
apie Lietuvos teises į laisvę ir
stovyklautojų.
išeivių veiklą, Algis Rukšėnas rengiamą lietuvių kongresą rug
kėlė įdomias diskusijas ir gy
Du trečdaliai jaunimo, jau- vumą.
apie jaunąją lietuvių inteligen sėjo 28-29 dienomis. Taip pat
painformavo apie
Australijos
nesnios kartos mokytojai ir stu
tiją ir laisvinimo darbą.
Vakare įvyko
susipažinimo
linka, paplūdymiais ir geru oru. vauja BLB valdybos pirm. A. dentai. Jaunimo tarpe didelis
vyriausybės
pripažinimą
Pabal
J. A. VALSTYBĖSE
X Kun. Jonas Skrodenis,
vakaras
ir
linksmavakaris.
Visi keturi broliai yra pilni są Sliesoraitis, talkina J. Lukoše ryžtas ir entuziazmas, pas se
Kankakee, BĮ., vietinės parapi tijo okupacijos ir žygius, kurie
— “The Sentinel - Record”, mojaus, įdomių pasakojimų, vai
Stovykla turi tautinių šokių
vičius, St. Vancevičius ir A. nimą jaučiasi pavargimas, jau
per
skyrius
daromi
prieš
tokį
jos klebonas, pereitą sekmadie
Hot
Springse,
Ark.
leidžiamas
grupę,
kuriai vadovauja moky
šingi ir nuoširdūs. Vakarais day Trūbienė, Rio koncertą ruošia Į daug kas neatvyko, bet jų vienį, rugpiūčio 11 d., paminėjo neteisėtą Australijos veiksmą.
gerai
informuotas
laikraštis,
tojos:
Jadvyga
Matulaitienė ir
toniškiai lietuviai turėjo progą E. Petraitis ir A. Gaulia.
x Vladas Veselauskas, buvęs
tas užėmė jaunimas.
savo kunigystės trisdešimties
liepos 31 ir rugp. 11 d. laidose su svečiais iš Kenoshos paben
Galina
Guobienė.
Turi savo cho
— Kun. Juozas Šeškevičius
Be to sveikinimo kalbas pasa
metų sukaktį. Iškilmėse dalyva Argentinoje žurnalistas ir re paskelbė ilgą ir įdomų savo ben
rą,
kuriam
vadovauja
muzikas
rugpiūčio 4 d. tapo naujuoju kė: PLB garbės pirmininkas S.
vo Jolieto vysk. Romeo Blan- daktorius, dabar jau porą de dradarbės Melinda Gassa\vay drauti.
Stasys
Sližys.
Stovykla
tęsis
— Skautų-čių Atlanto rajono Vila Zelinos Šv. Juozapo parapi Barzdukas, stovyklos kapelio
chette, daug kunigų ir pilna šimčių metų gyvenąs JAV-bėse, rašinį “Theacher recalls years
ligi rugpiūčio 18 d.
bažnyčia parapiečių. Vakare sa-1 i&čjč8 pensijon, rugpiūčio 15 d. in Siberia”, kuriame labai įspū stovykla ruošiama rugp. 24-rug- jos klebonu. Įvesdinimo apei nas tėvas J. Vaišnys, SJ, Svei
J. Kaunas
Įėję buvo jubiliatui surengta išvyko kelių mėnesių kelionei dingai aprašė Stefanijos Rūkie- sėjo 2 dienomis Lake of įsiės, goms vadovavo regioninis vika kino
savo vardu ir per
ras
kun.
Francisco
Vieira.
Su

po
Centro
ir
Pietų
Ameriką.
Jis
Scout
Reservation,
North
Stopagerbimo vakarienė.
nės 1941 m. ištremtos į Sibirą,
x Jaunimo centro dvigubas žada pasiekti net Čilę ir Argen ir kitų lietuvių tremtinių kan nington, Conn., valstijoje. Sto mos pamoksle kun. Šeškevičius
oktetas, vadovaujamas
muz. tiną, galutines Pietų Amerikos čias, pateikta daug medžiagos vyklai duotas Šventaragio var kvietė lietuvius pateikti savo
das. Vadovas: Alf. Samušis, siūlymus ir mintis, prisidėti
Fausto Strolios, Akademinio valstybes.
apie Sovietų kolektyvines farx
Andrius
Butkūnas
iš
St
Myk.
Manomaitis, Regina Pet- prie ateities veiklos ir pastora
Skautų sąjūdžio jubiliejinėje
mas, vargingą ir skurdų jų žmo
Charles
III.,
įstojo
nariu
Lietu

rutienė,
Antanina Bulotienė, ir cijos planavimo. Kun. Šeškevi
stovykloje, Dainavoje, rugsėjo
nių gyvenimą.
čius buvo parapijos vikaru prieš
viškos
knygos
kluban.
eilė
kitų
skautų vadovų.
1 d. atliks vakarinę meninę pro
Lietuviams šie dalykai žino
X
Helen
Ratkus,
Miami
Beach12 metų, prieš pradėdamas dirb
gramą.
mi, tačiau daugelis amerikiečių
BRAZILIJOJ
ti
vyskupijos seminarijoje ir vė
Florida,
žinoma
lietuvių
visuo

x Prof. dr. Ina Užgirieuė,
tiktai iš šio rašinio patyrė tikrą
liau
užmiesčio pastoraciniame
menės
veikėja
ir
mūsų
dienraš

— Metinės Pabaltiečių paro
IVorcester, Mass., atnaujindama
teisybę apie sovietinį “rojų”.
institute.
čio
bendradarbė,
parėmė
savo
prenumeratą prisiuntė ir auką.
Laikraščio redaktoriai palankūs dos Sao Paule uždaryme daly
— Saleziečiai kun.
Pranas
dienraštį 10 dolerių auka. Nuo
Ačiū.
lietuviams ir jų problemoms. vavo daugiau kaip 2000 žmonių, Gavėnas ir kun. Stasys Šileika,
x Stasė Ulevičienė, žinoma širdžiai dėkojame
Rašinį redakcijai pristatė To žiūrėjusių “Nemuno” tautinių
trejus su puse metų dirbę para
x
Vytautas
ir
Aldona
Čepė

Argentinos lietuvių veikėja, yra
mas Dambrauskas. Kartu pa šokių ir klaususių Liet. Kat. pijoje, apsigyveno brazilų sale
iš Argentinos į Chicagą atvyku nai, nuoširdūs “Draugo” skaity skelbtos ir dvi didžiulės nuotrau Bendruomenės choro koncerto
si, kur lanko savo gimines, tojai, siųsdami prenumeratos kos: viena jų — priverčiamieji liepos 28 d. Per dešimtį dienų ziečių centre. Vyskupija padėko
draugus, pažįstamus, lietuviškas mokestį, pridėjo 8 dolerių auką darbai Sibire, kita — Tremtinė Sao Paulo Pabaltijo kom. ruoštą jo jiems už nuoširdų darbą, ku
įstaigas. Užsukusi į “Draugą”, savo dienraščiui stiprinti. Dėko Stefanija Rūkienė šiandien.
parodą aplankė apie 10,000 riam vadovavo jau kitur perkel “Nemuno” šokėjai pasirodo 2000 asmenų metinės pabaltiečių parodos
jame.
lankytojų, kurių 1005 savo pa tas kun. Martynas Gaidys ir tal uždaryme Sao Paulo centre liepos 28 d.
domėjosi mūsų spaudos darbu,
Nuotr. A. Saulaičio
X
Vincas
Iszauskas,
Balti

—
Dr.
Antanas
Butkus
spalio
spaustuvės įrengimais. Linkėjo
stabas yrašė knygon. Brazilijos kino kun. Hermanas Šulcas, šiuo
sėkmingo darbo ir paliko auką more, MD, aukojo 5 dolerius 20 d. Kultūros Židinyje Brook LB ruošė lietuvių skyrių, kuria metu esąs JAV-se.
lyne, N. Y. skaitys paskaitą apie me buvo gausu lietuvių meninin
— Dr. V. Kudirkos mokyklos
dienraščiui stiprinti. Dėkojame. Dėkojame.
x Justinas Skuodas, gyv. De širdies ligas ir jų priežastis. Pa kų kūrinių ir liaudies meno ra rūmai, Lietuvių sąjungos Bra
x Ona Pašilaitė, žinoma lab Kalb, IU., atnaujino prenume skaitą ruošia Amer. liet. tauti
dinių. Komiteto nariai buvo zilijoje būstinė, buvo pagrindi
darybės veikėja, buvo savo ar ratą ir pridėjo 5 dolerius. Ačiū. nės s-gos Richmonds Hilis sky
kpt. J. Čiuvinskas, St. Lukoše nai remontuoti, nes vandentie
timųjų nuoširdžiai pasveikinta.
rius.
buvo 3% pėdų vandens. Išgirdu
LIETUVIŲ OPERA PER
vičienė, V. Šukys, D. Šukytė. kiai ir kiti įrengimai nebuvo
X NAMAMS PIRKTI PA
si berniuko draugų šauksmą
VVFME
STOTĮ
— A. a. Stanislava Buniutė - Informaciniam lapeliui žinias keisti, nuo mokyklos pastaty
X Kazys Bartys, Elizabeth, SKOLOS duodamos mažais mė
atbėgo
Melissa Wolf, 14 m. At
N. J., mums prisiuntė prenume nesiniais įmokėjimais ir prieina Murofsky mirė ir buvo palaido apie Lietuvą paruošė S. Ara- mo prieš antrąjį karą.
Chicagos dailiųjų menų radi
sigulusi
ant grindinio, ji įstengė
ta iš Sv. Petro ir Povilo bažny dzenkaitė. Savaitės bėgyje va
ratos užsakymą ir didesnę au mais nuošimčiais.
— Marytė Aleknavičiūtė, iš jo stotis WFMT pranešė visai
čios Elizabeth, N. J.
ką. Dėkojame.
karinių programų metu kanklia- profesijos mokytoja, grįžo į Sao miesto spaudai, kad rugp. 18 d. pasiekti berniuką ir ištraukti.
Mutual Federal Savings 2212
Inž. Juozas Vaičjurgis, vo kun. J. Kidyko mokiniai, A. Paulo po mėnesio darbo kun. 3:30 vai. p. p. banga 98.7 FM Kanalizacija toje vietoje, 1436
x Aukų po 8 dolerius pri VVest Cermak Road. Telefonas rimčiau sunegalavo ir buvo ope
Petraitis ir J. Lukoševičius ro F. A. Bendoraičio indėnų misi bus duodama K. V. Banaičio W. Rocemont, Chicagoje, buvo
(sk.)
siuntė: Vytautas Mažeika, Juo VI 7-7747.
ruotas žinomoje Carney ligoni dė Lietuvos vaizdų skaidres.
joje, Rondonijos teritorijoje ne opera “Jūratė ir Kastytis”. Pa taisoma ir pasilikusi atvira, tik
zas ir Zita Petkevičiai, St. Skimedinis ožys buvo užstatytas.
nėje,
Bostone.
Po
operacijos
X Reikalinga raštinės tarnau
toli Bolivijos.
žymi, kad Banaitis buvo vienas
— “Žaliosios girelės” vaikų
ris, Mrs. M. Stoltengofas, Ado toja, mokanti rašyti mašinėle ir sveiksta namuose.
PRIGĖRĖ EŽERE
— Liet. Katalikų Bendruome žymiųjų lietuvių kompozitorių
mas Venckus. 2 dol. — Jurgis dirbti pilną laiką. Mutual Federal
—. Antaninai Beudorienei, gy žiemos stovyklos, jaunieji vado
ir kad operoj dainuoja keturi
Calumet Park paplūdimy pri
Jurėnas. Visiems nuoširdžiai dė Sav. & Loan B-vė,
venančiai Pennsylvanijoje, buvo vai, ruošdamiesi vasaros sto nės choras Vila Zelinos Jauni žymūs Lietuvių operos solistai.
kojame.
vykloms, pradėjo stovyklų va mo namuose rugpiūčio 4 suren
gėrė 37 m. vyras Richar Szuflipadaryta operacija, po kurios
2212 W. Cermak Rd.
Taip pat informuoja, kad Lietu ta. Paplūdimio sargai matė jį
gė
pietus
—
pupienę
bažnyčios
dovų
kursus
Jaunimo
namuose
Tel. 847-7747
(sk.) grįžo į namus ir sveiksta.
X Sv. Kazimiero parapijos
vių opera Chicagoje veikia nuo prieš einant į vandenį geriantį
vargonams taisyti.
— Broliai Bronius, Adolfas, Sao Paulo.
klubas rengia pikniką pas Jo
1956 m., pamini dirigentą Ku- degtinę.
— “Nemuno” tautinių šokių čiūną,
— “Aušros” dainininkių iš
nyną, Chesterton Indiana, rugp. PREZIDENTAS PIRMADIENĮ Alfonsas ir Antanas Jarai iš
solistus
Stankaitytę,
Kenoshos, Wisc., šiais metais Windsoro koncertas Sao Paule grupė, turinti apie 40 narių, yra Momkienę, Stempužienę, Barą.
20 MIL. BIBLIOTEKŲ
18 d., sekmad. Pradžia 1 vai.
KALBĖS CHICAGOJE
vasaros
atostogas
praleido
Daypakviesta
dalyvauti
Sao
Paulo
įvyks
seserų
pranciškiečių
salė

popiet. Visi kviečiami dalyvau
Palankiai aptaria Banaičio kū
Chicagos miesto bibliotekos
Prez. G. Fordas pirmadienį tona, Beach, Fla. Buvo apsisto je rugpiūčio 31, o Rio de Jane! srities Mokos metinėje šventė
ti(pr.)
rybą ir duoda operos turinio taryba patvirtino 1975 metų
Chicagoje pasakys kalbą užsie ję Viktorijos ir Adolfo Andru- ro koncertas rugsėjo 1. Paja je, užmiesčio “Persikų” šventėje
santrauką.
biudžetą, siekiantį 20.1 mil. do
X Už a, a. Emilijos Petraus nio karų veteranų suvažiavime ių motelyje ant pat Atlanto
mos skiriamos III PLJK ruoši ir pasirodyti dviejuose televizi
lerių. Didžiausia išaidų dalis —
kaitės sielą, 5 metų mirties su Conrad Hilton viešbuty.
tranto. Jie gėrėjosi gražia a“p- mui. Rengimo komitetui vado- jos kanaluose. Vienetui nuo jo SENUTĖ BAIGĖ MOKYKLĄ
tarnautojams
kaktį minint, šv. Mišios bus at
Chicagos gyventoja
Jesse pakėlimas algų
įkūrimo 1971 metais vadovauja
5%
dėl
pabrangusio
pragyvenašaujamos T. Jėzuitų koply
Malcolmson, gyvenanti 2111 S,
Jonas Lukoševičius.
čioje šeštad., rugp. 17 d, 8:30
Halsted, 72 metų amžiaus pa- n’mo- Tam reikės 12 mil. dolevai. ryto. Gimines, draugus ir
ARGENTINOJE
siekė savo ilgametę svajonę — ne
pažįstamus prašome prisiminti
gavo aukšt. mokyklos baigimo
23 VAIKŲ TĖVAS
— Argentinos Jaunimo kon
velionę savo maldose, (pr.)
diplomą.
greso būstinei vietą davė tėvai
Nathaniel Robinson, 49 m.,
X Phoenix, Arizona, parduo
marijonai Aušros Vartų parapi
PRASIDĖJO ŠIENLIGĖS
gyvenąs 4937 W. Lexington St.,
damas erdvus 5 kamb. namas
jos patalpose. Adresas: MendoSEZONAS
! Chicagoje, dirbdamas statyboje
gerame rajone. Perėmus esamą
za 2280, Avellaneda, Bs. As.,
Ore jau tiek atsirado šienligę per dvejus metus uždirbo 23,212
paskolą (mortgage) mė
Argentina. Tel. 208-5027. Būs sukeliančių dulkių, kad pradeda dol., bet per tą patį laiką jis
nesiniai mokėjimai būtų tik apie
tinės vedėjas — Viktoras Barz veikti tuos, kurie joms jautrūs, paėmė pašalpos iš valdžios šel111 dol. (įskaitant draudimo ir
džius.
pimo įstaigos taip pat didelę
DALEY NEVYKO Į MERŲ
nuosavybės mokesčius). Idealus
sumą.
Teismas jas įsakė šelpiKONFERENCIJĄ
URUGVAJUJ
pirkinys
pensininkams.
Dėl
Didžiųjų miestų merai trečia- lno
grąžinti 10,000 dol.
smulkesnių informacijų rašyki
— Urugvajaus Jaunimo kon dienį turėjo bendrą konferencineteisėtai
imtos pašalpos
te: Box 1763 Phoenix, Az.
greso komiteto pašto adresas ją su prez. Fordu Baltuosiuose
aiškinosi, kad turįs 23 vai
85001.
(sk.)
yra Casilla 2313, Cerro, Monte- rumuose, bet Chicagos meras ^us ’’
išlaikymas jam
video,
Uruguay, tel. 31-1674.
X Lietuvių Fondas. Julius Pleč
po operacijos dar nėra tiek pa-( ^au8 kainuojąs.
— Ruošdamiesi Jaunimo kon
kaitis, Australija, atsiuntė $800,
sveikęs, kad joje būtų galėjęs ILGIAU VEIKS ASESORIAUS
padidindamas savo įnašą iki $3,000.
gresui, Urugvajaus jaunimas
dalyvauti.
ĮSTAIGOS
LB East St. Louis Apylinkė atsiun
pradėjo leisti biuletenį “Krivu
tė $25., padidn. savo įnašą iki
MERGAITĖ IŠGELBĖJO
lę”, kurio pirmas numeris išėjo
Cook apskrities asesorius
$1,800. LB Detroito Apylinkė at
VAIKUTĮ
liepos 24 d. Tą patį vakarą J K
Cullerton pranešė, kad dabar,
siuntė $25, — padidino savo įn. iki
Trejų metų berniukas Timmy siunčiant mokesčių sąskaitas,
reikalais tarėsi savo tarpe ir su
$400- LF adresas: 2422 West Mar
ąuette Rd., Chicago, IL. 60629, teL Pabaltiečių dieną Sao Paulo mieste, Brazilijoje, vėliavų pakėlimas. Apie 350 lietuvių, latvių, estų ir jų kun. A. Saulaičių, atvykusiu iš Erjava£, bežaisdamas su kitais, jų įstaigos veiks ilgiau, net ir
925-6897.
(pr.) draugų dalyvavo ekumeniaėae pamaldose ir vaišėse.
Nuotr. A. Saulaičio Brazilijos.
įkrito į kanalizacijos angą, kur šeštadieniais nuo 9 iki 12 vaL
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