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" l . K. B. Kronika" Nr. 32

Vietnamas prie Kinijos sienos pasiunti 5 divizijas,
Kinija — 15

Koplytėlei prie namų pasistatyti leidimą gali arba negali duoti tik ministrų taryba

Kapsukas (Marijampolė)
1978 kovo 15 Janina Buzaitė,
gyv. Kapsuke, Vaičaičio g. 3-2,
buvo iškviesta į Kapsuko KGB
skyrių, kur saugumo viršininkas
Vilkas su vienu iš savo pavaduo
tojų bandė išgauti, kokiu būdu
informacija apie /. Buzaitę kelis
kartus pateko į "LKB Kroniką".
Tardomoji taip pat buvo verčia
ma pasirašyti (saugumiečių pa
rašytą) raštą, kad "LKB Kroni
koje" paskelbta apie ją informa
cija esanti neteisinga. /. Buzaitė
patvirtino, kad saugumiečių pa
skaityta iš "LKB Kronikos" in
formacija esanti teisinga, bet ko
kiu būdu ji patekusi į Kroniką
—nežinanti. Tardymas užtruko
tris valandas.
Vasario mėn., /. Buzaitei esant
ligoninėje, "santechnikai" išplė
šė jos buto grindis, ieškodami
kurioje
vietoje
vandentiekio
vamzdžiuose "užšalęs vanduo",
nors kambaryje žydėjo gėlės. Ma
noma, kad tai buvo eilinė sau
gumiečių padaryta krata.
TeUlai
Religijų reikalų tarybos įgalio
tinis šitaip atsakė Telšių kated
ros vargoninkui Seduikiui į jo
pareiškimą (žr."LKB Kronika"
Nr. 31), kur buvo prašoma pa
galbos, kad nebūtų nugriautas

prie jo namo pastatytas koplyt
stulpis:
"Pranešame, kad rajono LDT
(Liaudies deputatų tarybos) vyk
domojo komiteto sprendimų pa
keitimas nėra mūsų įstaigos kompentencijoje. Reikalui esant, juos
gali pakeisti LTSR Ministrų Ta
ryba".

duoda ramybės. Todėl aš nega
Iru tylėti — turiu gintis.
"LKB Kronika" mano, kad de
kanui netinka būti bedievio pro
kuroro advokatu.

1977 birželio 17 M. Jurevičius
buvo iškviestas pas tardytoją A
Tručinską, kuris teiravosi, kodėl
Jurevičius
niekur nedirbąs. Papik
Šiauliai
Baziulis perskaitė oficialų perspė
1977 vasario 11 kun. A. Ylius jimą dėl parazitiško gyvenimo
buvo iškviestas į Šiaulių m. pro būdo ir vertė pasirašyti. Jurevi
kuratūrą. LTSR prokuroro padė čius pasirašyti atsisakė.
jėjas /. Bakučionis "atsakė" į ku
1977 liepos 19 Jurevičius vėl
nigo A. Yliaus pareiškimą, kuria buvo iškviestas pas tardytoją
me buvo reikalaujama jo šmeiži Tručinską. Iškviestasis buvo ba
kus patraukti baudžiamojon at ramas, kad palaikąs ryšį su už
sakomybėn. Prokuroro nuomone, sieniu, nes ten perdavęs apie sa
nesą pagrindo teisti knygų au- ve žinias. Milicijos ar saugumo
rorius, nes medžiaga imta iš kun. pareigūnas Milišauskas
piktai
A. Yliaus bylos.
kalbėjo: "Tave reikia teisti, todėl
Pokalbyje dalyvavo saugumie geriau eik dirbti. Tavo vidus su
tis Česnavičius ir Šiaulių dekanaspuvęs. Mažiau eik į bažnyčią ir
kun. L. Mazonavičius, kurį val neturėk reikalų su davatkomis'
džios, pareigūnai atsivedė, kad jis Po kelių dienų Jurevičius vėl
padėtų nuraminti kun. A. Ylių.
buvo milicijoje baramas, kodėl
— Paties dabar niekas nelie nedirbąs. O šis, kaip ir anksčiau,
čia. Esi priregistruotas. Sėdėtum reikalavo grąžinti į jo seną dar
sau ramiai ir dirbtum savo dar bovietę.
bą, — įkalbinėjo dekanas L. Ma- Milicijos pareigūnai, sužinoję,
ionaoičius.
kad Jurevičius dirba zakristijonu
— Kaip niekas neliečia? — Žarėnų bažnyčioje, rugpiūčio 29
nustebo kun. Ylius. — Yra net pareiškė, kad baudžiamoji byla
trys ateistinės propagandos kny nutraukta.
gos, išleistos po duoto man pa
Po to dar kelis kartus Jurevi
žado daugiau nebešmeižti. Jos čius buvo kviečiamas į miliciją,
savo naujais šmiežtais man ne bet atsisakė nuvykti.

E "Aušros" Nr. 10 (50)

karonėje kaimo kultūros namuo
se. Tik dėka šių reikalavimų pa
reigūnai šį kartą buvo nuolaidūs.
Vakaronė turėjo prasidėti 19
vai. Tačiau dėl šių trukdymų ji
prasidėjo tiktai 20 vai. Susirinko
daug žmonių. Daug buvo vaikų,
kuriuos svečiai iš Lietuvos apda
lino lietuviškomis knygelėmis.
Vakarones pradžioje
svečiai
Net ir lietuvių lliaudies dainoje matomas pavojus
norėjo parodyti spalvotas skaid
TSRS galybei
res su gražiais Lietuvos vaizdais,
tys išvažiavo pasitikti daininin tačiau salėje susėdę pareigūnai
10
kų, įsakydami drauge su jais va tai daryti uždraudė. įpusėjus šo
Žmogaus teisių garantijos
žiuoti Rimdžiūnų kaimo mokyto kiams ir dainoms, palydimoms
pavyzdys
jai lietuvei. Sutikę juos kelyje kanklių muzika, neprašytieji sve
čiai išsidangino.
Vilniaus jaunimas, susibūręs į begrįžtančius, parsivežė į Rim
Po vakaronės, kuri truko dvi
lietuvių liaudies dainos mylėtojų džiūnus ir pradėjo tardyti. Išsi
valandas,
vietos lietuviai taip pat
klubą, jau nebe pirmus metus aiškinę, kas šioje grupėje vyres
labai
nuoširdžiai
svečius priėmė
Valstybes Saugumo komiteto nis, pareikalavo iš jo paso. Po
savo namuose, juos apnakvyndiįvairiai persekiojamas (Net ir lie to paklausė:
no.
tuvių liaudies dainoje matomas — Jūs norite čia surengti kon
Kitą dieną — sekmadienį —
pavojus TSRS galybei ir saugu certą?
svečiai iš Lietuvos buvo numa
mui!).
—Mes atvažiavome ne kon
tę dar kartą susitikti klube su
1978.1.14 grupė šio klubo dai certuoti, o aplankyti savo drau
rimdžiūniečiais, tačiau po vaka
nininkių ir dainininkų išvyko į gų ir pažįstamų, drauge su jais
rykščio labai nemalonaus inci
artimas nuo Vilniaus Baltarusi- pasišokti, padainuoti.
dento rytą išvažiavo atgal į Vil
Pareigūnas pasakė, kad atvy nių.
Šis įvykis labai akivaizdžiai
"Dainuoti gedima, bet tik ru kusiems nevalia dalyvauti jokia
me susitikime. Tada svečių tar parodo, kaip Žmogaus teisėmis
siškai"
domas atstovas paklausė:
gali naudotis lietuviai, gyvenan
— Ar vakaronėje gali dalyvau tieji tiek Tarybų Baltarusijoje,
ti
tik
šio kaimo gyventojai? O tiek pačioje Tarybų Lietuvoje.
jos TSR vietas aplankyti Gervė
iš
kitur
atvykusiems draudžiama?
čių lietuviškoje saloje gyvenan
čius savo draugus ir pažįstamus. Pareigūnas, neturėdamas ką į
Rusas užkapojo
Trumpai sustoję Rimdžiūnų kai tai atsakyti, sutiko leisti vakaro
nėje
dalyvauti
ir
atvykusiems
iš
me ir sutarę vakare suruošti
du švedus turistus
bendrą vakaronę, išvyko pas ki Lietuvos.
—O ar bus galima mums dai
tame kaime gyvenančius lietu
nuoti
drauge su kaimo gyvento
Maskva.
— Prie
centrinio
vius.
mis?
Maskvos Intouristo viešbučio ru
Vakare jų laukė sugrįžtant į — Galima, — pagalvojęs at sas Aleksander Nažinski kirviu
Rimdžiūnus to kaimo gyventojai sakė čekistas, — tiktai rusiškai. užkapojo du vyresnio amžiaus
ir... KGB pareigūnas su savo pa Šio pokalbio metu didelis bū švedus turistus, o trečią sunkiai
galbininkais (kolūkio pirminin rys kaimo moterų ir vyrų prašė sužeidė. Jis buvo tuoj suimtas.
ku, vietinės valdžios ir partinės ir reikalavo valdžios pareigūnų Dar sakoma, kad Nažinski prieš
organizacijos atstovais ir k t ) . nepersekioti pas juos atvykusių porą valandų buvo nužudęs sa
Pastarieji, pritrūkę kantrybės, pa svečių ir leisti jiems dalyvauti va vo sesers sūnų.

Dainos mylėtojų
persekiojimas
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NefinociO četuvių liaudies

Vietnamo kariuomene
įžengė į Kambodiją
Bankokas. — Apie 60,000 Viet
namo kariu įžengė į Kambodiją,
"Papūgos snapą". Tai laikoma
didžiausia operacija per šešis mė
nesius. Hanojaus radijas sakė,
kad jų kariniai daliniai birželio
16-23 sunaikino du Kambodijos
batalionus. Jie buvo įsiveržę į
Vietnamo teritoriją. Batalionas
paprastai susideda iš 600-1,000
karių. Kambodiją apie tuos įvy
kius nieko nepranešė.
Kambodiją praėfusia savaitę
kaltino Hanojų, bandžiusi įvyk
dyti perversmą, nušalinti dabar
tinį Phnom Penh Težimą. Sako,
Hanojaus agentams padėjusi
Amerikos CIA.

ko darbas. Vietovė nežinoma.

Laikraštininkai
šaukiami į Maskvos
teismą
Maskva. — Du amerikiečiai
žurnalistai vakar rytą turėjo pri
sistatyti į Maskvos teismą. Craig
vVhitney iš "NYT" ir Harold
Piper iš "Baltimore Sun" pa
šaukti apklausinėjimui. Nežino
ma gerai, ko iš jų norės išgirs
ti, bet spėjama, kad prieš juos
iškėlė bylą sovietų televizijos ir
radijo vadovybė. Jie gali būti
kaltinami "šmeižtais", mat sua
bejojo gruzino, Helsinkio grupės
nario Zviad GamsacnuTda viešu,
•per televiziją prisipažinimu. Jis
visvien buvo nuteistas už "šmeiž
tus".

New Yorkas. — Ilgai trankąs
Kinijos ir Vietnamo ginčas pra
ėjusią savaitę dramatiškai pa
aštrėjo, rašo "Newsweek" (VU
3). Pabėgėlių problema yra •ant
raeilės svarbos. Svarbiausia, kad
Kinija įtaria, jog sovietai ir Viet
namas nori dominuoti pietryčių
Azijoje. Situacija pasidarė rimta.
Vienas Amerikos oficialus asmuo
sako, kad yra 50:50 galimybė ki
nų — (vietnamiečių susikirtimui,
panašiai kaip yra buvę su rusais
-kinais 1969 prie Ussuri upės.
Prasidėjo šį pavasarį, kai Viet
namas' nutarė panaikinti "kapi
talistinę veiklą", ūkinę sistemą
transformuoti pagal "socialisti
nį" stilių. Pagrindinis taikinys bu
vo 1.5 mil. Vietname gyvenan
čių kinų. Kai buvo paskelbta, jog
iš jų atimamas turtas ir verslai
ir jie siunčiami į tuščius, nedir
bamus laukus, pradėjo bėgti. Ki
nijos sieną peržengė daugiau ne
gu 133,000, kitus evakuotis Pe
kinas atsiuntė laivus.
Svarbesnė pykčio
priežastis
yra Hanojaus antikinietiška kam
panija dėl rėmimo Kambodijos.

Prie Kambodijos sienos Hanojus
sutraukė
12 divizijų,
apie
100,000 karių. Kitu atveju kariai
būtų dirbę naudingus darbus —
tiesę kelius, statę ligonines. Dar
apie 30,000 vietnamiečių karių
yra Laose. Kinija nujaučia, kad
Vietnamas nori sujungti visą In
dokiniją ir padaryti sovietų vasa
lu.

Moksline delegacija
į Kiniją

Neišeis iš Amerikos
ambasados

Washingtonas. — Liepos pir
momis dienomis į Kiniją išvyks
ta 14 mokslininkų delegacija. Jai
vadovaus dr. Frank Press, preziden
to Carterio mokslinis patarėjas.
Pekine pasiliks keturias dienas.

Maskva —Septyni rusų
minininkai Amerikos ambasados
patalpose sėdės tol, kol sovietai
leis jiems emigruoti ir paleis su
imtą jaunuolį. Jų buvo aštuoni,
kai atėjo prie ambasados. Septy
niems pavyko įsmukti, o aštun
tą milicija suėmė ir nusivedė.

Sueme keliolika
bretony

Kinija uždarė Vietnamo kon
sulatus Kantone, Nanninge ir
Kunminge, atšaukė ambasadorių
iš Hanojaus. Vietnamas prie Ki
nijos sienos pasiuntė penkias di
vizijas. Pekinas atsakė tuo pačiu
—pasiuntė prie Vietnamo pen
kiolika divizijų.
Carterio administracija susirū
pinusi, kad kuri nors pusė gali
nesusilaikyti ir įvykti nedidelio
masto susirėmimų. "Mes nenorė
tumėm, kad Kinija užvaldytų
Vietnamą, ir nemanome, kad
taip atsitiktų, bet jei Hanojus
tikrai nori parengti sovietams pa
lankią dirvą, tai sudarytų dide
lių problemų ir mums", sakė vie
nas Washingtono politikas.

Ambasada jų neišvarys, ieis
jiems pasilikti.

Paryžius. —Policija suėmė ke
Studentu riaušes
liolika Bretono autonomistų ir
juos tardo, nori sužinoti, kas pa
Meksikoje
dėjo bombą Versaly, nuo kurios
buvo sunaikintas Napoleono pa
veikslas ir pridaryta kitų nuosto
Matamoros, Meksika. — Apie
lių. Bretonai siekia autonomijos. 4,500 str.dentų sukėlėriaušes,po
liciją kaitindami brutalumu ir
Teikalavo
policijos vado Toro pa
Tito prieš Maskvą
šalinimo. Buvo apgulę kalėjimą,
Belgradas. — Jugoslavijos ko bet juos nuo ten atstūmė. Pas
munistų parJjos kongrese prezi kui nukentėjo miestas —sude
dentas Tito užtikrino šalies ne gino miesto rotušę, penkis ban
priklausomybę nuo užsienio įta kus, daug krautuvių. Trys stu
dentai buvo užmušti, devyni su
Jeigu laikraštininkai bus pri kos ir įspėjo Maskvą nemėginti
žeisti. Prireikė šauktis net kariuo
šį
kraštą
susigrąžinti
į
savo
or
pažinti kaltais, jie susilauks ar
menės dalinių.
P. Jemene ramu
ba piniginės bausmės, arbc kalė bitą.
jimo iki trejų metų. Kiekvienu at
Beirutas. — Pietų Jemene ra veju iš jų bus atimti kredencia Castro nori susitikti
Mažesnis deficitas
mu. Grumtynės dėl valdžios bai lai ir bus išvaryti.
su Carteriu
gėsi aiškia radikalaus elemento
Washirtgtonas. — Gegužės mė
Maskva. — Sovietai į erdvę iš
pergale. Valdančioji partija, na
nesio
prekybinis deficitas buvo
kėlė
du
kosmonautus,
rusą
IT
Havana,
—
Fidjl
Castro
sakė,
cionalinis - išlaisvinimo frontas,
tik
2.24
bil. dolerių, mažesnis
savo rankose turėjo Rytų Vokie lenką. Jie turės susijungti su erd kad jis norėtų susitikti su prezi
nei
būdavo
ankstesniais mėne
tijos ištreniruotą miliciją ir ka vių laboratorija Saliut 6, kur ne dentu Carteriu ir išlyginti visus
ro aviaciją, nužudyto prezidento seniai įsikūrė du kiti kosmonau nešk i'.ndumus, bet Carteris jo siais, tačiau per pirmuosius pen
kis mėnesius deficitas buvo 79
nekviečia.
Šalim Bobaya Ali pusėje buvo tai.
proc. didesnis nei pernai tuo pa
reguliarioji armija.
čiu metu.
Ali buvo taip pat promaskvinis marksistas, bet norėjo page
New Delhi. — Oficialių įstai
rinti santykius su konservatyviai
gų žiniomis, Indijoje šių metų
siais kaimynais, šiaurės Jemenu
pradžioje buvo 625 milijonai gy
ir Saudi Arabija, ir priešinosi ka
ventojų.
riuomenės siuntimui į Etiopiją
prieš eritrėjiečius. Iš Adeno ra
dijo buvo pranešta, kad jis buvo
sušaudytas "už didžiausius nu
KALENDORIUS
sikaltimus prieš liaudį".
Birželio 29: Petras ir Paulius,
Mantigirdas,
Gedrime.
Tel Aviv. —Reaguodamas į
Birželio 30: Teobaldas. Emili
Amerikos ir Egipto kritiką, Izra
ja, Skaldąs, Novilė.
elio premjeras Begin paneigė,
kad jo kabinetas būtų atmetęs
Saulė teka 5:19, leidžias 8:29.
Egipto taikos planą. Sako at
ORAS
mesti negalėjęs, nes tokio plano
oficialiai ir nebuvo pateikta, iki
Dalinai
saulėta, karšta ir
šiol jis negavęs.
Angolos partizanų užpultas kubiečių sunkvežimis
drėgna, apie 90 laipsnių.
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KVIEČIAME Į SEIMĄ
65-sis Lietuvos vyčių semias
įvyks Syracuse viešbutyje, rugpiūčio 16 — 20 dienomis. Tai bus
pirmasis seimas Syracuse mieste,
kuriame 140-ji vyčių kuopa susi
organizavo tik prieš trejus metus.
Neturime lietuviškos bažny
čios, nei lietuvio kunigo, net nei
rietuvių klubo. Esame tik mažas
būrelis lietuvių, su didele lietu
viška dvasia. Centro valdyba mus
arčiau pažino balandžio 8 d., ir
taip jai patikome, kad vėl atvyko
birželio 10 d. mus praminė "vai
šingąja kuopa".
Tai yra pavyzdys to, kas lau
kia jūsų, mieli vyčiai, 1978 me
tų seime, Syracuse mieste. Visas
pastangas dedame suorganizuoti

Detroito mergaičių cnoras su dirigentu muz. S. Stilių. Cboras dalyvauja Dainų šventėj Kanadoj. Nuotr. J. Gaižučio

gera ir nebrangų seimą.
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nių nesaugo. Juos grąžina tik ii
dieniais nuo 830 iki 12:00.
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bimų kainos prisiunčiamos gavus
830 — 12.-00.
prašymą.

Laukia jūsų golfo turnyras tre
čiadienį, ekskursija autobusu, ir
laimėjimų banketas su daino
mis. Ketvirtadienį bus linksmas
vakaras, su karnavalo nuotaika ir
sklindančiomis dainomis. Penk
tadienį bus kultūrinis vakaras ir
ŠILAINĖS PAVASARIO
pučiui, kuris tikrai geriausias iš
Jubiliatas Antanas Sukauskas
šampano pobūvis. Šeštadienį ruo
PASIRODYMAI
visų; Vidui Neverauskaui, kuris savo žodyje padėkojo svečiams už
šiame didįjį banketą ir šokius, o
DR, K. G. BALUKAS
Užbaigiant šių metu pasiro keliom repeticijom Rimą pavada atsilankymą.
sekmadienį bus mišios katedroje
Akušerija ir moterų ligos
vo.
Mūsų
tėvams,
kurie
sudaro
A.Gr.
dymus, Šilainė šoko trijuose fes
Ginekologijas Chirurgija.
ir priešpiečiai.
mūsų
ištikimiausią
rėmėjų
sąra
tivaliuose — kiekvienas iš jų skir
6449
So. Pulaski Rd. (Crawford
NAUJAS
TĖVŲ
KOMITETAS
šą, ir Detroito visuomenei, kuri
Jums reikia permainos gyveni tingas nuo kitų.
Medical Building) Tel. LU 5-6446
mus remia visokiais būdais.
LB Žiburio -lituanistinės mo
me. Atvykite į Syracuse. Iki pasi
Birželio 3 d. buvom pakviesti
Kristina Veselkaitė kyklos visuotiniame tėvų susirin Jei, neatsiliepia skambint 374-8004
matymo.
vokiečių festivalin — Wyandotte.
Priima ligonius pasai susitarimą.
kime buvo išrinktas 1978-79 m.
Prieš du metus šokom tam pa
Pranas Petrauskas,
POSĖDŽIAVO LIETUVIU
naujas tėvų komitetas: Antanas
DR. V L BLAŽYS
čiam festivalyj, bet kai pernai
KAMBARIO
KOMITETAS
Grigaitis
—
pirm.,
Audronė
Mc
PLAUČIŲ
IR VIDAUS LIGOS
seimo rengimo komiteto pirm. mūsų nebuvo, rengėjos mums aiš
Marąuette Medical CenteDonald
(Tamulionytė)
—
vicekino, kad svečiai teiravosi "Ar
įrengtame W S U lietuvių kam
6132 So. Kedzie Avenae.
šiandien šoks tie fetuviai?" Šiais baryje, kambario įrengimo ko pirm., Danguolė Bielskienė — • a i : pirmad.. antrad ir ketvirtad.
sekr., Sigitas Žebraitis —ržd., Re
6 iki 7:30 vai. vakaro.
metais priėmimas buvo pui mitetas, birželio 9 d. posėdžiavo
Seštad. nuo 1 iki S vai.
CHORO GEGUŽINĖ
Bermudos uosto mokestį. Visi
gina Gilvydienė — parengimų
kus. Daugybė žmonių, tikrai gera ir vietoje aptarė kambariui dar
Pagal susi-carima.
CHICAGOJE
kambariai yra gražūs, nes turi
vadovė, Onutė Sabaliūnienė, Vy
Ofiso telef. \VA 3-2670.
publika; o mes šokom gyvai \ numatytus atlikti darbus. Po aplangelį į okeaną. Kainoje įskaito
tas Radzevičius, vadovai talkinin
Rezid. tel. WAlbrook 5-3048.
ir linksmai. Po pasirodymo, bu- tarimų komiteto pirm. Jurgis Mikai.
Birželio 10 d.Chicagoje vyčių mas pilnas išlaikymas, visas aptar
TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233
vom pavaišinti vokiškais valgiais kaila papasakojo įspūdžius iš įchoras suruošė gegužinę choristų navimas ir įdomesnių vietų lan
ir gėrimais. Viena rengėja vado-' vykusio birželio 8 d. rumunų
BAISIOJO BIRŽELIO
DR. PETER T. BRAZIS
kelionės išlaidams padengti vyks kymas Bermudoje. Kviečiami visi
vei Galinai Gobienei pabrėžė — Į kambario atidarymo iškilmių, kuMINĖJIMAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tant į dainų šventę Toronte. Tą lietuviai, ypatingai vyčiai, drauge
'Esu mačius visokių grupių šokė riose jis ir vicepirmininkas Jur
2484 VFest 71st Street
patį vakarą ir tam pačiam tikslui su savaisiais praleisti malonias po
(Žinia ir komentaras)
jų, bet niekad nemačiau tokių pui gis Baublys dalyvavo. Iškilmės
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt.
Jaunimo centre vyko jungtinis ilsio atostogas, nes bus išvargę po
vai. popiet, treč. ir šežt.
kių kaip jūsų".
buvusios kuklios ir jose dalyvavo
Detroito Baltijos tautų komite 1:00 - 5:00 tik
jaunimo chorų pasirodymas. Ja metinio suvažiavimo. Reikia ne
susitarus.
tas (The Baltic Nations Commitme dalyvavo ir jaunųjų vyčių vėliau liepos 15 d. sumokėti pilną
Birželio 16 d. mum teko daly apie 60 žmonių.
tee of Detroit, Inc.) baisiojo bir Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS
choras, vadovaujamas muz. F. kainą. Kadangi vietų skaičius ri vauti "Michigan Council of the
Po posėdžio lietuvių kambary
želio
minėjimą surengė mūsiš
Strolios
Jie atvyko į gegužinę botas, reikia tuojau kreiptis į mi- Arts" didžiajam festivaly, kuria je padaryta komiteto nuotrauka
GALVOS IR STUBURO LIGOS
kiam
Dievo
Apvaizdos
.parapijos
nčtą
įstaigą.
Telefonas
(201)
vėliau.
me dalyvavo visos meno sritys: ir apžiūrėti kitų etninių grupių
2858 West 63rd Street
nuo piešimo iki dramos, nuo dai įrengti kambariai: rumunų, pran kultūros centre birželio 18. Ka
Užmiršti negalima, kaip gra 899 —5300.
Chicago, Dlinois 60629
navimo iki šokių. Mūsų pasirody cūzų, graikų, ukrainiečių ir kiti. dangi šįmet komitetui vadovauja
žiai virtuvėje dirbo P. BaškauskieTeL _ 476-3409
estai, tai k minėjimo rengimas
mas buvo Fordo auditorijoj, su
nė IT jos dukrelė Birutė Pumpu
LIEPOS 4 DIENOS
Valandos pagal susitarimą
buvo jų rankose, o lietuviai stip
kitomis tautybėmis. Visą progra
tienė. Kaip tvarkingai buvo viską
GEGUŽINĖ CHICAGOJE
ATŠVENTĖ VEDYBINĘ
riai talkino.
mą filmavo televizijos 56 stotis.
sudėjusios. įėjęs tik pasiėmei lėkš
Dr. Ant. Rudoko kabinetą pereme
SUKAKTI
Iškilmingai sunešus tautines
Jie
prieš
kelias
dienas
skambino
te, ir P. Baškauskienė pridėjo
Kaip ir kasmet, bus ji vyčių na
DR. EDMUND L CIARA
Bronė ir Antanas Sukauskai vėliavas, invokacinę maldą kal
ją pilną. O dukrelė lakstė kaip me ir sodyboje. Jos ruošai šiemet G. Gobienei, norėdami informa
OPTOMETRISTAS
drugelis, maloniai patarnauda vadovauja Vincas Samoška. 12 cijos apie Šilainę, apie lietu birželio 17 d. Bronze Wheel sve bėjo estų ev. liuteronų kongrega
2709 West 51st Street
ma. Salėje per choristų rankas vai. per pietus atsidarys durys į vius. Jie pažadėjo mūsų pasirody tainėje, surengta, atšventė 40 cijos kunigas dr. Mihkel Soovik.
Tel. — GR 6-2400
metų
vedybinę
sukaktį,
kurią
su
JAV
himną
sugiedojo
Astra
Kalėjo gražus atvirukas, kuriame kiek salę, ir tuojau pradės veikti vir mą rodyti, jei ne tą savaitgalį, tai
Vai.: pagal susitarimą: pirmad. Ir
rengė
jų
vaikai.
Maldą
prieš
val
ninš
(sopranas).
Atidaromąją
kai
ketv. 1-4 ir 7-9: antrad. ir p e n k t
vienas pasirašė. Jis bus įteiktas Bi tuvė, ims kvepėti dešros, kugelis, būtinai ateityj. Pranešėjas to va
10-4; ŠeStad. 10-3 vai.
gį
sukalbėjo
Šv.
Antano
parapijos
bą
pasakė
k-to
sekretorius
Raikaro
buvo
Foster
Braun
is
WIID,
rutei, kad prisimintų čikagiškius, kopūstai ir kiti skanumynai. Tą
kai jau i u s išvykusi į medicinos dieną valgykite pietus pas vyčius. kuris irgi pravedė pasirodymus, kleobonas kun. Kazimieras Simai mond Tralla. Programos vadovė Ofis. teL 73*4477; Rez. 246-2839
tis. Programą piavedė Jonas Kriš Tiia Somer su publika supažindi
mokyklą Floridoje.
Šokiai prasidės 3 vai. Jiems gros kai šokom Cobo Hali, gegužės
čiūnas.
Sukaktuvininkus žodžiu no įvairias etnines grupes atsto
DR. L DECKYS
Prie atsigaivinimų smarkiai su Wally Tenclinger orkestras. Tru 13 d. Jis G. Gobienei pareiškė —
GYDYTOJA IR CHIRURGE
"Jūsų šokėjai tikrai ypatingo ta sveikino sūnaus* adv. Rimo žmo vaujančius svečius. Tai buvo baltkosi 4 vyrai, pasikeisdami. J. putį vėliau bus šokių konkursas.
Specialybe — >ervu Ir
nos
mamytė.
Stasys
Šimoliūnas
gudžių,
kroatų,
lenkų,
latvių,
če
Laurinaitis ir K Vidžius pre to
Emocines ligos.
Vincas prašo vyčius
padėti, lento žmonės."
sveikino savo ir kai kurių svečių kų atstovai. Į programą neįrašy
darbo yra įpratę, nes yra salės pri bent vieną valandą pasidarbuoti
CRAWFORD MEDICAL RLDG.
Paskutinis, prieš vasaros atosto vardu ir įteikė antrajai povestu tas netikėtas svečias kun. Kazi
žiūrėtojai. S. Čepas.ir J. Aukščiū- gegužinės metu. Savanoriai yra
6440 So. Pulaski Road
gas, pasirodymas buvo Belleville vinei kelionei piniginę dovaną. mieras Pugevičius papasakojo anas jiems padėjo.
prašomi užsiregistruoti pas klemieste, Braškių festivalyj birže Dar sveikino Jūrų Šaulių "Švytu
DR. A. B. GLEVECKAS
Laimės šulinys buvo turtingas mensą Vidžių vyčių salėje. ( T ) .
(Nukelta į 5 psl.)
lio IS d. Po pasirodymo buvom rio" kuopos pirm. Alfas Šukys, SuGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ir davė nemažą pelr>-. Sesutės
pakviesti į Geidžių puikų dvarą, kausko brolis iš Toronto Augusti
TeL — BE 3-5893
Brlhavičiūtės platino laimėjimų
I TORONTĄ!
netoli Belleville. Jie mus gražiai nas, žurnalistų sk. pirm. Stasys
bilietus. Platino juos ir jaunesnės
Specialybe
Akių ligos
priėmė ir atgaivino prieš kelio Garliauskas ir sūnus adv. Rimas
Stasys
Čepas
ir
Jonas
Aukščiūnarės ir pati pirmininkė E. Ra3867 West 103rd Street
Sakis. Sugiedota Ilgiausių metų. Vonių, virtuves sinkų ir vandens
nas, kurie organizuoja kelionę iš nę namo.
gers.
Valandos
pagal susitarimą
Baigiant, šokėjų vardu - norė Sukauskai išaugino ir išmokino šildytuvų specialistai. Virtuves ir
Šokiams grojo šaunus orkestras, Chicagos į dainų šventę Toron
čiau padėkoti ir pasveikinti visus, gražią šeimą. Zigmas inžinierius, vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
Ofiso tel. — PR 8-2220
susidedąs iš jaunų žmonių. Sa te, dar kartą primena, kad auto
plytelės. Glass blocks.
Sinkos
Rimas
advokatas,
Zita
gailestin
kurie
prisidėjo
prie
mūsų
veiklos:
lė nebuvo perpildyta, tad vietos busas nuo vyčiu salės, 2455 West
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga DR. JANINA JAKšEVIčIUS
47th Street, išvyksta šį penkta vadovei Gal. Gobienei, kuri, ti ga sesuo, o Marytė vienos bend lite kreiptis r. JO 7 iki 8 vai. ryto
kur suktis buvo daug.
JOK 6 A
kimės, niekad nepavargs mus mo rovės sekretorė. Puotoje dalyva arba po 5 vai. vakaro.
Kelionės į dainų šventę organi dienį, t. y. rytoj 8 valandą va
VAIKŲ
LIGOS
kyti, akordeonistui Rhnant. Kas- vo apie 70 svečivj.
SERAFINAS — 636-2960
zatoriai, S. Čepas ir J. Auksciū- kare, ir prašo visus kurie vyčių
2656 West 6Srd Street
Pirmad.. antrad., ketvirtad. ir penkt.
nas, rš širdies dėkoja lietuviams, autobusu važiuoja, nesivėlu^tt.
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai.
kurie atvyko į tą gegužinę. Dė Gali ateiti su pakilia nuotaika,
vak. šeStad. nuo I iki 4 vai.
nes
kelionė
bus
linksma.
E.
P.
koja už padėjimą choristams į
Ofs. PO 7-6000
Rez. OA 3-7278
Torontą nuvykti. Ir tikisi ten su MEDICINIŠKOS PASKAITOS
tisais pasimatyti.
DR. A. JENKINS
Liepos 17,18 ir 19 dienomis vy
J0IR US AND FULFIU A DREAM THAT WILL HAYE
E. Pakalniškienė
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
čių salėje, Chicagoje, vyks medi
ENDLESS
MEM0RIES
ciniškos paskaitos apie tai, kaip
8844 West 63rd Street
VYČIŲ EKSKURSIJA
padėti žmogui, kai ištinka širdies
DEPARTTNG DATES
NIGFTTS IN EACH CITY
Valandos pagal susitarimą
smūgis,
kol
greitoji
pagalba
gali
Lietuvos Vyčių ruošiama eks
- S1.074.0C
Vflntns 5, DruskiiarVal S,
Jury 28 to
U
Rez. — 327-1965
kursija šią vasarą į Šventąją Žemę atvažiuoti su deguoniu. Paskaitas
Mo9cow s, Lcndngrad 3
skaitys
vyčių
cnoro
vicepirmi
buvo atidėta iki to laiko, kada Vi
DR. K. A. IUCAS
Vilnius 5, Druskininkai 3,
Augost U to SepC 1
- S!,074.0C
durio Rytuose
nebebus nera ninkė, medicinos studentė, Biru
Moscow 3, Lpniftgrad S
DERMATOLOGIJA
mumų ir bus saugu ten vykti. tė Pumputienė. Paskaitų pradžia
CHIRURGIJA
VBnhK 5, Moacow 2
Sept 15 to Sept 23
$841.11
Tačiau Pleasant Travel Service, 6:30 vakare. Visi lietuviai kvie
1002 No. Westem Avenue
416 Richmond Ave., Point Plea čiami pasinaudoti svarbiomis ir
Sept 22 to Sept I I
2
Ofiso tel. 489-4441
sant Beach, N. J., norėdama pa naudingomis žiniomis. Įėjimas
Valandos
pagal gnsitailmą.
Sept. 28 to Oct. 7
*••
5?M8.W.
tenkinti tuos vyčius ir kitus lie laisvas.
įstaigos Ir boto teL 652-1381
E. P.
tuvius, kurie buvo užsirašę tai
~•
*W9.U"»
OCL U » 0 c L 21
DR. FERD. VYT. KAUNAS
kelionei ir norėtų su savaisiais
praleisti atostogas, nusprendė su
BENDROJI MEDICINA
BE SKIEPŲ NEPRIIMS
- Sl,04».M
VUnhffl 5, W;
Dec 22 tt Janu S
ruošti vienos savaitės ekskursiją
1467 8o.49tk Ooort, Cicero. 111.
LentngradS,
Ne tik Chicagos miesto, bet
—nuo šeštadienio iki šeštadie
Kasdien 10-12 ir 4-7
Išskyrus tre/. ir iestad
nio — olandų laivu SS Statendam ir katalikų bei liuteronų mokyk
Afnfldays
to Kanas and a aatf day trlp » Trakai lt tadoded.
į Bermudos salą. Datos: nuo rug los nepriims vaikų rudenį, jei jie
pjūčio 26 d. fki rugsėjo 2 d. Tai bus nebus įskiepyti.
Dabar veikia
JONAS ADOMĖNAS
TRANS INTERNATIONAL TOURS LTD.
bene pirmoji organizuota lietuvių 75 vietos, kur vaikai nemoka
Tour Manager
535 Flfth Avenoe
ekskursija laivu į Bermudą!
mai skiepijami. Turi įsiskiepyti
New York, N. Y. 18017
Kaina dviem žmonėm kamba nuo tymų, poiijo. difterito, te213—687-7257
ryje, 625 dol. asmeniui, įskaitant tano. rubelos.

P L U M B I NG

f

COME TO LITHUANIA IN 1978

•

TeL ofiso ir bato: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
144S So. 50tb Ave., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak..
išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet.

TeL REttance 5-1811

DR. WALER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas)
8925 VYest 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 .
vai. vak.
Treč. Ir Seštad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURG8
KCDIKIV IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL Bl'LLDI.VG
715* South Vfestern Avenae.
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto
iki i vai. popiet

Ofs. tel. RE 7-1168, rez. 239-2919
Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West Tlst Street
71-os ir Campbell Ave. kamp.
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir •
penktad 3 iki 7 v. p. p. Tik susitariu.

OPTICAL

STUDIO

•r. VIOLETA KAROSArre
7051 So. Waabtenaw — Ttt 778-87M
Pritaikomi akiniai pagal gydytojų
receptus.
Didelis akinių r i m ų pasirinkimas.
Vai.: pirm., antr., penkt 10-5:80.
Ketv. 1-8 v. vak. Sėst. 10-4 v. p. p.
Trečiadieniais uždaryta.

Telef. — 282- 4356

DR. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS — CHTRURC.IJA
Ofisai:
111 NO. WABASH AVE.
4200 NO. CENTRAL AVE.
Valandos pagal susitarimą..

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviška!)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akintas tt
"Contact lenses"

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLfiS m
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W, 63rd Street
Vai. antrad. nuo 1-4 popiet
ir ketv. nuo 5-7 vakare
Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS
Adresas 4255 W. 6Srd Street
Ofiso telef. R E 5-4410
Rezidencijos telef. GR 6-0617

Ofiso vai.: pirmad. ir ketvirtad.
nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet
Ofiso tel. H E 1-2123. Narni) OI 8-«l»5

DR. Y. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street
Vai. : pirm., antrad., ketv. ir penktad
2- 6 ir 6-7 — ii anksto susitarus.

TeL ofiso PR 04446

F. C. WmSKUMS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3107 West Tlst Street
Valandos: 1-6 vai. popiet.
Treč. ir Seitad. pagal susitarimą.

, Ofs. teL 686-3166; jmmą 381-377?

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6284 So. Narragansett Aveeae
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt
2-7; jettsrnVnlits pagal susitarimu

Perskaitę "Draugą", duokite jį kitiems.
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Upe jimas ii ĮtUmimai

AR DAR YRA VILTIES

Vaizduote, vizijos ir tikrovė
Politiniai klausimai nėra painūs, jei pajėgiama suprasti jų visumą

ŠIANDIENINĖ SOVIETŲ SĄJUNGA

\

Tautybes ir nusiminimas

K. BARONAS
Neseniai išėjo angliškai A. jums atrodo padėties sušvelnėji
GEDIMINAS.GALVA
Mano veikalo leidėjas patarė
i rią pavadinkime kapitalu. Saky yakarų
Vokietijos
žurna morai daugiau pasako už pačią
Solženicyno knyga "The Gulag mu, atlydžiu, Sov. Sąjungoje yra
pavartyti
brc'io
Ernesto
laiškų
kime,
kad
pramonės
įmonės
kals
las
"Bunte"
išspausdino
platų
dr. statistiką.
Archipelago" trečiasis tomas. Ry totalitarizmo stiprinimas".
Dar vieną svarbų klausimą pa
šūsnis,
kuriose
daug,
labai
daug
ginklus
dieną
ir
naktį,
nesigaiA
Mertes
straipsnį
apie
S.
S-gą.
išlikti ir tuo tikslu paruošti nau
šium su tuo amerikiečių spaudo
*
politinių samprotavimų, rašy jus kadru?. •"a?rk>m; vykios sri gailint žmonių prakaito ir net Autorius yra dirbęs V. Vokietijos liečia dr. A Mertes — būtent jau
je buvo gana daug užsiminta atų būsimuoju laiku. Tie sampro- tims".
gyvybių, žiauriau negu Egipto pasiuntinybėje Maskvoje ir laiko nimo, kuris daugumoje visiškai
Kaip
žinoma
Solženicyno
kadpie pavergtuosius. Dar ir dabar
vimai
yra
ypač
įdomūs,
praslin
ba
patvirtino
teigimą,
kad
žmo
Ilgametis, kelių dešimčių me faraonai statant piramides. Vaka mas vienu geriausiu S. S-gos ži nesidomi komunistine ideologija.
tebespausdinamos recenzijos, bet
kus
kelioms
dešimtims
metų
nės
nemėgsta
klausytis
teisybės.
tų, planas man kėlė abejonės, riečiai nenori ir bijo karo. Jie novų Vakarų Vokietijoje. Jis taip Jam lankant Maskvos knygynus
ypač Solženicyną vėl pradėjo
kai mes nepajėgiame savo visuo siekia užtikrintos taikos, parem pat yra krikščionių demokratų — (vokietis gerai moka rusų kalbą)
linksniuoti, ryšium su jo įspėji Juk patys didžiausieji pasaulio re nuo jų .pareiškimo. .
formuotojai
baigė
savo
gyveni
Bavarijos
kaime
gyvendamas,
meninėje veikloje sukurti net tos veiksminga ginklų priežiū (DV) partijos atstovu Bundesta jis buvo nustebintas labai mažu
mu Vakarams.
mą ant kryžiaus ar su nuodų tau daržoves augindamas ir tolimoje trumpalaikių,
susidomėjimu ideologinėmis kny
kelerių
metų, ra. Sakykime, kad Sovietai prita ge.
Daugelis amerikiečių laikraš
ria
vakariečių
siūlymui.
Ar
ma
re rankoj. 2monės nemėgsta jo Madagaskaro saloje jis bandė gairių. Kelių dešimčių
mėty
Autorius, pradėdamas gana gomis. Tuo tarpu, gamtos, techni
čių įvairiai komentavo ir tebekokių bauginimų ir todėl be jau spręsti tarptautinius politikos planus, be pataisų; aš vadinau nai, kad vakariečiai nersis iš kai platų ir gausiai iliustruotą straips kos ir literatūros skyriai buvo per
mentuoja Nobelio premijos lau
minėtų nepasitenkinusių Solženi klausimus tik savo gaiva, net įSStm vaizduotės padariniu, ku lio išlaisvinti pavergtas tautas?
nį, pažymi, kad S. S-goje yra 257 pildyti jaunimu.
reato kalbą."Gnicago Tribūne"
JAV piktinsis kitų tautų užgro
cyno kalba buvo ir prez. Carte- lėkštas žinias teturėdamas apie ris jau nebeatitinka tikrovės.
mil. gyventojų, tačiau rusų
kolumnistas Jack Fulier rašo, kad
Pirmi komunizmo metai atro
bimu, gal kalbės apie jų apsis
rio žmona, teigdama, kad nėra pasaulinių įvykių raidą.
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viliojamieji, pilni laisvės,
Vaizduotė ir planas
prendimą, žmogaus teises ir t- t
ženklų, kad Amerika yra prara
•Kai pokario metais ypač išei
ti kipšo. Kolumnistas teigia, kad
čios
tautos
jos
ribose
—
Kremliui
randant atsakymą į žmogaus gy
dusi savo dvasines jėgas. Ji nėra viai svajojo apie vienintelę išeitį Netrukus sulaukiau 1955.VIII. Įsivaizduokime Sovietų geležinės
Amerika puikiai žino pavojus, ji
yra
kiečiausiu
riešutu,
nors
va
venimo
tikslą. Tačiau šiandieną,
sumaterialėjusi, priešingai, jos — pasaulinį karą, jo nuomonė 29 laišką, liečianti vaizduotę, il užtvaros pravėrimą ir savo gyven
nėra akla, ji neužsimerkia prieš
dovaujančias
pozicijas
užima
gry
daugumas
gyventojų į komuniz
žmonės yra pilni noro padėti ki 1946 m. buvo ryški: III pasauli gamečius planus' fr visuomeninį tojų gerovės pakėlimą. Tuo me
velnią, ji suprantą, kas yra pavo
ni
rusai.
Tiesa,
kitų
tautybių
atsto
mą žiūri visai kitom akim, kadan
tiems. Tie visi Solženicyno kal nis karas nekils.
pakitimą pasaulyje: "Rungtynės tu atsiras tūkstančių tūkstančiai vams taip pat buvo duotos aukš
jus. Bet dalis amerikiečių spau
gi jis nieko neduoda vidiniam
bos neigimai rodo du dalykus,
1947. X. 4, jis rašė man: "Pa tarp skirtingų santvarkų plėsis vakariečių, kurie garbins Sovie tos vietos, kaip pvz. ukrainie
dos pripažino, kad Solženi
žmogaus
gyvenimui. To pradeda
kad žmonėms nepatinka jo prie saulinis karas nekils, nes vieni jo ir pagilės. Bet tai nereiškia, kad tus, ypač kai prekybos santykia
cyno įspėjimas yra svaibus, kad
čiui
Chruščiovui
bei
armėnui
Mima j ieškoti tikėjime Tad nenuos
kaištai, o antra, kad daugelis Sol nenori, kilį jam nepasiruošę. įvyks III pasaulinis karas. Apsi vimas plėsis ir bent kiek sumažės
tikrai einama prie katastroros,
ženicyno nesuprato, nes jis kal Ginkluojasi? Turi ginkluotis, kad ginklavimą įrikiavus į tam tikrus pavergtų tautų fizinis naikini kojanui. Tačiau patys rusai pri tabu, kad beveik 60 milj. tikin
nes tiek moraline, tiek politine
bėjo iŠ esmės apie Vakarus, ku negundytų priešininko kišti no rėmus, padidės varžybos ūkio ir mas. Jei mes susigyvensime su pažįsta ir jaučia, kad visose jų pa čiųjų priėmė krikštą. Tai žino
prasme mažėja Vakarų pasaulio,
vergtose tautose randamas stip
rie nuolaidžiauja Maskvai.
sį ne į savo daržą. Ilgainiui išryš socialinės santvarkos srityje. Var šiais vaizdiniais, ar galhnas jų rus pasipriešinimas, didelė nea krašto vyriausybė, įžiūrėdama ti
paskendusio gėrybėse, atsparu
kėjime pavojų savo valdymo sis
įgyvendinimas kad ir dešimtme
mas. Vienas tokių yra "The Ari
Tų nuolaidžiavimų yra labai kės tų dviejų pasaulių (JAV ir gani kraštai jau siekia pragy čio planu?".
pykanta rusicizmul
temai.
zona Republic", kolumnistas Bu- daug, juos (visi mato ir apie juos Sovietų) įtakos sričių sienos, ku venimo lygį pakelti ir vakarietiš
Čia pateikiau kai kurias ištrau Pirmoje vietoje autorius stato
Negali būti kalbos — sako vo
chanan, išspausdinęs straipsnį kalba ne tik aukštieji pasaulio ar rios gal taip dažnai nesikeis kaip kąjį (JAV) pasiekti. Neišvengia
kas
Ernesto laiškų, rašytų se ukrainiečius, kur ypatingai pro- kietis, kad Sov. Sąjunga yra dide
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turės
keistis
santvarkose
pi
su
lenkais.
Jų
pastovumas
abejo
"Solženicynas kalba tik tiesą".
Amerikos asmenys, bet kalba
niau, kaip prieš dvidešimtmetį.
*
daugelis, kas stebi įvykius, kurie tinas. Tų pasaulių sandarumas liečio ir visuomenės santykiavi Skaitytojui telieka pasidaryti iš vakarietiškos nuotaikos jaučia lė karinė jėga. Pilnai supranta
mas su valstybe. Turės pasikeisti
bus nepastovus".
mos jų šventovėse. Vokietis ma ma, kadangi kariuomenė jai rei
Solženicynas pabrėžė, kad Va nesiklosto Vakarų naudai. Todėl
vadas.
ir
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santykiai
tarp
no, kad pražydėjęs 1968 m. pava kalinga ne tik apsigynimui ar ki
•Po
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pasiekėme
to
karai pavargo, kad jie neteko drą ta prasme Solženicynas yra tei
skirtingų
santvarkų
ir
net
pačių
saris Čekoslovakijoje buvo numal tų valstybių užpuolimui, bet taip
kį
tašką.
sos, kad jų vadai rodo sava dvasi sus, žmonės yra pamišę besąly
santvarkų
sandara.
Tai
ilgas,
šintas
raudonosios armijos bi pat laikymui griežtoj kontrolėj
LANKYTOJAI DOMISI
Svarbief i klausiniai
nį išsekimą. Solženicynas primi giniai taikai, žmonės bijo bet ko
sunkus
ir
reikalaujantis
geros
PLĖŠRIAISIAIS ŽVĖRDUš jant, kad laisvės simptomai nepa visų tautybių. Kitaip ir negali bū
nė, kad Vakarų žmonės suintere kios aukos ar atsakomybės, žmo
Kai
Kinijos
revoliucija
dar
nevaizduotės
sukurtas
kelias,
bet
jis
sireikštų kaimyninėje Ukrainoje.
suoti vis daugiau laimėti materi nės rūpinasi tik materija, nors su
Vakarų Berlyno zoologijos Taip pat, prie neramių tautybių ti, nes kiekvienas laisvės žiburys
galimas.
Jei
toks
vaizduotės
su
buvo
baigta,
1949.
V.
8
laiške
jis
satelitiniuose kraštuose greitai
alinių gėrybių, nebeturi jokių tuo daugelis amerikiečių, tarp jų
man rašė: "Man įdomi tautinio kurtas kelias yra galimas, ar sodo administracija įvykdė lan autorius priskiria turkų kilmės gali persimesti į A S-gos tautybių
ir
prez.
Carterio
žmona
Rosaidealų ir noro už juos kovoti. Esą,
apklausimą, paaiškėjo, centrinės Azijos respublikas, ypa
komunizmo mintis, komunisti nevertėtų palavinti savo vaizduo kytojų
tarpą bei jos respublikas — Pa
Vakarai yra nuolat pasiruošę lynn, nesutinka.
kad
žmonės
labiausiai domisi tingai Azerbeidžaną.
nių valstybių suverenumo pro tę ir sukurti ilgametį mūsų veik
baltijį, Ukrainą, Gudiją ir t t
nuolaidoms, jie tariamai nori
Solženicynas ne kartą yra iš blema. Galimas dalykas, kad tau los planą? Juk tokį planą turint plėšriaisiais žvėrimis — tigrais,
laimėti laiko, kas nieko kito ne sireiškęs, kad žmonės nenori jo
tinis komunizmas gali tapti rim būtų geriau, negu be plano, kaip liūtais, vilkais, hienomis ir ki Tačiau dr. A Merkės nuomo
reiškia, kaip išdavyste. Ir blo klausyti, kad pasaulis apkurto,
tais. Antroje vietoje — bež ne, ypatingą ir didžiausią prob
tu stabdžiu Maskvos imperializ iki šio meto vertėmės".
GYVCNC GBUMTYNfcS
giausia, kad Rytuose žmogus, kad žmonėms nemalonu girdėti
džionės, lokiai, ruoniai, dram lemą Kremliui duoda trys Fabal-1
mui".
D£L NAMŲ
Ža:'dimas vaizduote
kenčiąs žiaurią priespaudą, yra apie kitų kančias ir apie pačių
bliai, o trečioje — paukščiai, ži tijo respublikos —Lietuva, Lat-Į
Tų
ipat
metų
K.
22
laiške
dvasiškai stipresnis, nes "priespau nepajėgumą. Daugeliui nemalo
Daugelis gyvūnų užsnma gyTame pat laiške jis tęsia: "Grįž rafos, raganosiai, antilopės. Pa vija ir Estija, kurių tautos yra va
da išugdė dvasiškai stipresnius nu girdėti nei apie Vakarų sute pastebi: "Vakarų Europos ir JAV
karų
kultūros,
katalikų
ir
evan-.
teritorijas, kurio*
v
e
n
t į ~ ssn
vyravimas Azijoje baigėsi. Kini tu prie rusų ir mūsų. įsivaizduo prastai į pirmą vietą keliamos
žmones.
mas, nei apie Sibiro koncentraci ja turės pergyventi ilgą netvar kime, kad Kremliaus viešpačiai, beždžionės. Didelis susidomė- j ? e l i k l * tikėjimo. Tad neapykanta jiems reikalingos kaip žmogui
Pirmasis Ameriką šoko ginti jos stovyklų kadmių kančias. Bet kos, suiručių ir riaušių metą".
pradėję nuo nulio, vienos kartos jimas plėšrūnais ai&lrinąrnag tuo, rusams ten yra labai didelė, ka gyvenamieji namai Jie karštai
poetas Archibi.Id McLeish, teig su tuo negalima sutikti. Jei jau
metu
sukurs plieninį valstybės kad šis skyrius neseniai buvo dangi tų tautų tikėjimas yra per gyvenvietes gina nuo savo gen
1954. VHI. 9 rašė: "Aš vis no
damas, kad Solženicynas nesu Vakaraį ir žengia sutemų link,
riu tikėti, kad JAV politikai susi aparatą, sunkiąją pramonę, ku- rekonstruotas.
MSk. sekiojamas, taip pat daugumoje tainių ar svetimų įsibrovėlių.
pranta demokratinių tradicijų, tai vakarietis žmogus dar domisi
pras veikti savo metu, kol dar ne
teikiant pirmumą rusams — ko Kartais tos teritorijos labai ma
nes Amerika tebėra sveika ir <fo- ir Sibiru ir kančiomis, ką liudija
vėlu".
žos — plotelis apie lizdą, urvą
lonistams.
lerantišktrmas nereiška pralai paties Solženicyno išpirktų kny
Praslinkus metams, 1955. VIII.
Be abejo, autorius neaplenkia ar olą, o kartais — net kelių
mėjimų. "The Christian Science gų dešimtys milijonų.
16 kdške nurodė: "Sovietai pakei
taip pat dar dviejų tautybių — dešimčių kilometrų. Kai kurie
Monitor" vedamajame pabrėžė,
*
tė pareiškimų formą, bet esmė
vokiečių ir žydų pažymėdamas, reiškia teisę į nuosavą vietą
kad, jei Solženicynas autobusu
liko ta pati. Jie tebesiekia viešpa
Trečiajame'
"Gulag
Archipela
kad Sov. Sąjungos pase atžymi erdvėje tik poravimosi sezono
pervažiuotu visą Ameriką, ma
tavimo pasaulyje (Pax Sovietica)
go"
tome
Solženicynas
iškelia
ir
ma taip pat ir tautybė. Didelis metu, kiti tol, kol užaugina pa
žiau rastų moralinio nuosmukio,
ir stengiasi neužleisti vakarie
drąsa
tu,
kurie
nepasidavė
kotautybių skaičius verčia Kremlių likuonis, treti — apskritus me
negu jis skelbia.
munistiniaim režimui, kurie prie čiams bet kurios srities, kuri juos
jas valdyti geležine ranka, lygiai tus, o, pavyzdžiui, žiogas —
Tačiau atsiranda nemaža to šinosi. Juos ir kitus laisvėje tebe sustiprintų".
kaip ir tvarkant ekonominius ir vienai dienai, rytoj jis jau kitur
kių, kurie sutinka su Solženicy gyvenančius, bet besipriečinan1955. VHI. il6 laiške, aptaręs pa
socialinius reikalus. Tačiau į smuikuos.
nu dėl jo įspėjimų, ir tenka prisi čius komunistinei tironijai ir tu
saulinį politikos susiklostymą, da
Driežai, gindami savo namus,
Maskvos kalbas — pralenkti va
minti dar anksčiau jo padarytus rėjo galvoje Solženicynas, kalbė
ro išvadą: "įžengsime į šaltojo
karų pasaulį — niekas jau retai kandžiojasi, taip, kaip Gapriekaištus Vakarams. Tada Sol damas Harvarde ir iškeldamas
karo atoslūgio metą, derybų už
netiki. To priežastimi yra labai lapagos salų Ramiajame van
ženicynas teigė: "Vakarai stovi Sov. Rusijos žmonių dvasiną pra
mezgimą pagerinti ūkio, kultū
sunki, nelanksti politinė siste denyne driežai iguanos. Dau
ant bedugnės krašto. Toji pražū našumą. Bet kitų nuomone, rei
ros Ir kitų sričių santykiams.
ma.
Apie šią ūkinę problemą pa giausia pasistumdo susirėmę, ir
tis kuriama jų pačių Tankomis. kia turėti kiek vilties. Net ir tre
Derybos bus daromos neliečiant
kalbama uždarame šeimos rately silpnesnysis pasitraukia uodegą
Sovietų Sąjungos ūkis yra tokio čiasis T h e Gulag Archipelago"
esminiu nesutarimo priežasčių.
je. Daug yrą humoro, kaip pav. pabrukęs.
je karo paruoštyje, kad net ir tomas taip pat gerai perkamas,
Mums tenka peržiūrėti savo veik
klausiant!
"pilieti, ar tikslu būtų,
Žvėrių karaliai liūtai gyvena
tuo atveju, jei visi politbiuro na rekomenduojamas gerų žurnalų
los tolimesnes gaires, priemones
jeigu
Kanada
ir
JAV
taptų
socia
gaujomis,
kurias sudaro vienas
riai vienigai nutartų nepradėti ir susilaukia gerų vertinanti. Sol
ir veiklos būdus, nepasimesti
listinėms
valstybėms?
Atsaky
ar
keli
patinai
ir keliolika pa
karo, jie vis tiek nebeturėtų gali ženicyno žodis nėra tik apkurtu
klausimėliuose, nepražūti gin JAV Valdybės sekretorius Cyrus Vance surengto priėmimo Valstybės de mas: "principiniai taip, tačiau telių su vaikais. Gaujos vadas
mybių jo sustabdyti. Karui iš siam ir į sutemas išeinančiam pa
čuose. Planas turi siekti bent du partamente proga sveikinasi su Lietuvos atstovu dr. S. Bačkiu ir O. Bač- kas mums tuomet pristatytų ja- jėga įrodo savo teisę į užsiimtą
vengti reikėtų milžiniškų pastan sauliui. "New York Times
kieoe, kuriuos jiems pristato arnbasariorius Rodcvrell, protokolo šefo pa
dešimtmečius. Juk mums reikia vaduotojas. Dešinėje — vateL sekr. žmona.
jus? Vokietis rašo, kad tokie hu teritoriją.
ju»
gų pervesti dabartinį karo ūkį į Books Review" pranašauja: "Nie
taikos ūkį". Toliau Solženicynas kas, kuris perkaitys šios knygos
teigė: "Vakarai atidavė ne tiktai krauju aptaškytus puslapius, ne
Austė žbilgčiojo j brolį, į svečią; jos judesiuose ir Vis ta pati tema: jauniausios sesers gyvenimas, jos
keturis, penkis ar šešis kraštus, galės likti tas pats — skaityti
žvilgsny radosi kiek netikrumo savim...
būdas, rūpestis jos ateitim...
^W/
m/ į
bet visas savo pasaulines pozici laikraščius, klausytis politinių ir
Abiejų plaukai buvo lygiai keistai pašiaušti. Ar
Pati Austė dar nebuvo grįžusi, nors draugai atsis
jas. Vakarai viską atidavė taip visuomeninių įvykių su tuo pačiu
tik ne Genės talentigom rankom puošėsi? Nes Austė veikino ant šaligatvio jau po pirmos. Lėlytė miegojo
noriai ir rūpestingai ir tuo būdu paprastumu. Tai yra knyga, kuri
buvo fuose dalykuose negabi.
ir miegojo.
tiek daug prisidėjo prie jėgos ir paliks randą kiekvieno skaičiu
— Tai — kur? — Almis valdėsi, bet kramtė lū
ALĖ
BOTA
tironijos stiprinimo, kad Sov. Są siojo sieloje".
pas ir gniaužė rankas.
Toksai gamtos šiltumas, tokia ramybė gali užsupt,
junga visai negalvoja apie taikos
Austė
į
svečią:
gali savo glėby nesugrąžinamai nusinešt. Eini ir eini,
Romanas
metodus".
Gausūs Solženicyno kalbos ko
.
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— Ponas, ačiū labai, kad atėjot. Ir. tikrai, labai žemės gyvybe apžavėtas, minčių sūpynėmis sūpuoja
Nieko per daug negalima bū mentarai, gerj jo knygų apie Si
— AS nežinau, Gene... — Austė sakė netvirtu ačiū už dovanėlę. Tikrai graži! Gaila, kad aš buvau mas. Priešais mane — krūmas, išsiliejęs pilkšvai bal
tų prieštarauti prieš tą teigimą, birą vertinimai ir milijoniniai balsu. — Almiui jau atsibodo saugot Lėlytę- Ir sve susitarus... Almi, įsipilkit dar kavos, yra sausainių... tų žiedelių kekėm; jo gyvybės kraujas trykšta ža
nes faktai Afrikoje pativirtina jos tiražai rodo, kad Vakarų pa čias čia...
Jos ėjo į duris. Vargūnas atsistojo atsisveikinti. liais lapais ir sakomis. Akys griebia gamtos vaizdus:
Solženicyno žodžiusl įvairūs teis saulis dar nėra nei aklas, nei
—
Ką?
What
is
this?
Bet Genė, nei Austė neištiesė rankos; tik prie durų nuolat besikeičią ir vis tie patys. Tie vaizdai mane at
mai ir suhninėjimai Sov. Sąjun kurčias. Ir tai mums ir visiems
gaivina; jie mane ir užsupa nirvanoje...
"Neik", — norėjo sakyti Almis. Bet labai bijojo atsisukusi:
goje paliudija, kad Solženicy laisvę mylintiems suteikia šiek
ginčų
su
Auste
prie
svetimų
žmonių,
ypač
prie
Karolio.
— Bai!
Einu tolyn. Pasisuku staigiu kampu, žbilgsnį pa
nas buvo teisus, teigdamas apie tiek vilties.
Austė tylėdama susupo Lėlytę, pakėlė, priglaudė
—
Su
Dievu.
—
Atsakė
Karolis.
keldamas
į aukštus medžius, tai vėl įsmeigdamas į
Al.
B
Helsinkio konferenciją: "Tai, kas
prie peties ir nusinešė į įmegamąjį. Ten pervystė, pa
Almis ilgai tylėjo. Tik, anų žingsniams nuaidėjus, amžinai gyvą žolę, gają ir taip savim tikrą, — tik sa
davė pieno bonkutę.
slogi tyla atrodė nebepakeliama. Abu iš karto pradėjo vaitgaliais kartais apkarpomą, apdailinamą. Išdidžiai
VIENUOLIJŲ PASKIRTIS Eucharistijai įkvepia kiekvieną
Genė nustyplino paskui ją ir ilgai kažką jai kažką sakyt, ir abu vėl nutilo. Po minutės Almis, gi stovi subrendę ir jau seneliai medžiai. Pavyzdžiu jiems
mūsų gyvenimo žingsnį", — pa šnibždėjo.
liai atsikvėpęs, prašneko:
ramumo ir pastoviai dangun iškeltų rankų. Vienas —
"Pirmoji mūsų vienuolijos žymi motina Teresė, — "ir ska
Almis su Karoliu siurbčiojo kavą ir įsitraukė į lite
— Zinai, Karoli, tur būt, kai kurių žmonių gyveni pabalusiu liemeniu, kaip Lietuvos beržas. Skraidą
paskirtis yra ne tiek socialinė tina mus kiekviename kenčian ratūrines kalbas.
mus lyg prakeikimas lydi... Iš pradžių, rodos, viskas motorai plėšia padangės tylą; medžio šakelės raibu
tarnyba, kiek dvasinis apašta čiame žmoguje matyti patį
Už keliolikos minučių iš miegamojo pasirodė Aus buvo gerai. Austelė — toks gražus kūdikis! Kaip da liuoja sidabru, tartum tą triukšmą mėgindamos su
lavimas". — šiais žodžiais gar Kristų. Mes esame pasauktos tė ir Genė. Dabar Almi& mintyse kvailino save, kodėl b a r Lėlytė, gal dar gražesnė. O paskui... Mokykloj bu gauti ir nuraminti. — U— hū! — Toli nusitęsia
sioji misijonierė motina Teresė vykdyti dvigubo pobūdžio misi anksčiau su Vargūnu neišėjo pasivaikščiot. Gal tada vo siausta, nors gerai mokėsi. Tiesa, kartais pasidary paukščio daina. Triliuoja įvairias daineles maži, ne
iš Kalkutos nurodo savo ben ją: kovoti prieš rnaterialinį Austė būtų niekur nėjusi, gal nebūtų išdrįsus Lėlytę davo tyli, net per tyli, o kartais iškrėsdavo kokį pokš matomi paukšteliai.
dradarbėms jos įsteigtos seserų skurdą ir suteikti dvasinę pa palikti vieną. Nors... Ji kartais ir tai išdrįsta: palieka tą, kad visai šeimai susidarydavo rūpestis. O jau čia,
Nesąmoningai vėl pasisuku staigiu kampu, eida
raštelį, šaldytuve bonkutę ir... pašvilpk tu jai!
— vienuolių kongregacijos veik
Amerikoj,
staiga
pradėjo
nemėgti
mokyklos,
simuliuo
mas
apmąstau savo knygą, jos kritiką jos likimą. Kas
guodą tiems, kurie yra žmonių
los uždavinį. Pinigais galima
Almis jau spėjo, jau bijojo atspėti; taip ir atsitiko. ti, rūkyti...
t
a
knygelė
prieš pasaulį, prieš reiklų skaitytoją prieš
įsigyti materialinių gėrybių ir bendruomenės užmiršti ir ap Austė buvo užsidėjus geresnę suknelę, pasidažiusi.
Vargūnas kantriai jo klausėsi ir išsėdėjo iki vi vis reiklesnį kritiką? Bet ji man brangi, mane rašant
patenkinti medžiaginius porei leisti. Meilės stoka dažnai la Genei rankose smilko gal jau kelinta cigaretė (Almis durnakčio. Kartais jis pratardavo:
neramino, ir dabar neramina kai jau po pasaulį klai
kius, bet tiktai meilė pasiekia biau kankina žmogų už mate pastebėjo, kad jos pirštų galai parudavę...); jos vei
— Bet kad ji tokia graži!..
džioja
de buvo atšiauri išraiška (ir ką jūs man padarysit!)
žmogaus širdies gelmes, "Meilė rialinį skardą".
Almis niekaip neišsivadavo lyg iš užburto rato.
(Bus daugiau)
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Siaurės Europoje ge
DRAUGAS, ketvirtadienis. 1978 m. birželio mėn. 29 d Suopiui ir Vladui RusinaviSui. nMUk.
riausiai
Išsilaikęs viduramžių
įlinkime greito pasveikimo.
architektūros
paminklas yra
P.L.DIENOS
Visbio mūras
3 km ilgio ir
Į PL Dienas Toronte organi su 44 bokštais.
zuotai vyksta Hamiltono A. V.
Gamtininku susipažino su
parapijos choras, vad. muz. A.
tuo jūs nepasiekiate jokių re
Karlo
sala (paukščiai ir orchi
Toronto, Ont.
Paulionio ir Hamiltono LSK Ko
zultatų. Jūsų problemos neturi
dėjos),
su Lumelando požemi
vas sportininkai. Kadangi Toron
būti
užmirštos
ir
padėtos
į
LIETUVIAMS PALANKUS
tas yra tik 40 mylių nuo Ha niais koridoriais ir su "Hoburšalt".
AS
miltono,
tad
visose iškilmė g o s seniu" — salos pietų gale
PASKIRTAS ARKIVYSKUPU
se, ypatingai sporto žaidynėse ir — žmogaus pavidalo uola. Eks
8. m. birželio mėn. Toronto
Dainų šventėje žiūrovais-klausy- kursantai apžiūrėjo vietoves,
ir apylinkių arkivyskupo parei
tojais bus beveik pusė Hamiltono kur latvių pabėgėliai 1944—1945
gas pradėjo eiti naujai paskir
m. išlipo j krantą.
. lietuvių kolonijos.
tasis E. G. Cartaris. Jis bus
Per pasaulinę latvių dainų
VAJUS
dvasiškasis ganytojas vieno mi
šventę Gotlando saloje, Baltijos
lijono katalikų. Iki šiol jis bu
Nežiūrint vasaros atoctogų ir jūroje,
kongreso
ir dainos
vo
Londono, Ont., vyskupu.
didelių karščių, tpiniginė rinklia šventės dalyviai prisiartins ar
Plačių pažiūrų ir pasižymįs ob- J
va Tautos fondui vyksta labai čiausiai prie Latvijos, tik
už
jektyvumu. aukšto išsilavinimo
sėkmingai. Šiemet numatoma pa
150
km
antroje
jūros
pusėje
vyskupas Londone buvo gerbia
siekti 4 tūkst. dol. sumą.
y r a Latvija.
A. I .
mas ne vien katalikų, bet visų į
GEGUŽINĖ
tikybų žmonių, net ir netikin-!
čiųjų. Kanadiečių laikraščiai
Hamiltono šaulių ir ateitinin
teigia, kad dviejų metų laiko
kų rengta bendra gegužinė suD I N E 8 I 0
tarpyje jis greičiausiai bus pa
j traukė į "Giedraičio" šaudyklą
keltas j kardinolus. Su vysk.
per 200 hamiltoniečių. Vakare,
E.
G. Carteriu atsisveikinti j
prie laužo buvo ir trumpa prog
V1Z1TJHIŲ KORTELIŲ
Londono šv. Petro bazilikon pri
ramėlė. Sekančią gegužinę liepos
nEIKALU
sirinko per 1,000 žmonių.
16 d. Padvalskio ūkyje rengia Ha
Vysk. E. G. Carteris
miltono SLA 72 kp.
Naujasis arkivyskupas yra
K. Baronas
vienas iš nedaugelio kanadie
Hamilton,
Ont,
Vizitinių kortelių naudojimas yra
čių, gerai susipažinusių su lie
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
tuvių problemomis. Jis yra jas
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
SUSIRGO KELIONĖJE
LATVIŲ INŽINIERIŲ
realiai įvertinęs, į jas įsigilinęs.
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles.
Hamiltono dienraštis
"The
SUVAŽIAVIMAS
Vienos Vasario šešioliktosios
proga pasakytoje kalboje jis Spectator" pranešė, kad Stepas
Kreipkitės į "Draugo" adminis
Latvių
inžinierių
sąjunga
pakaltino kanadiečius,
kurie Paulauskas iš vakarinės Kanados
traciją
visais panaSiais reikalais.
tremtyje (LIA) V-ąjį LTZ (lat
esą tiek apakinti materializmo, j Albertos prov. gautomis Kana
vių techninių žinių) kongresą Būsite patenkinti mūsų patarnavi
kad nematą šiame gyvenime • dos užsienių reikalų ministerijos
suruošė Švedijoje, Visbio mieste, mu.
daug svarbesnių vertybių, visai • žiniomis yra susirgęs širdies li
Gotlando saloje, tai yra prieš
nesigiliną į kitų tautų proble gą ir bent 40 dienų turės praleis
pasaulinę latvių dainų šventę.
mas ir nesistengia joms padėti. ti Minsko ligoninėje.
i
Žymesnėse
Gotlando salos
Pirmą sykį teko girdėti tokio
IEŠKO PIRKTI
St. Paulauskas, gimęs Lietuvoj
bažnyčiose
architektai skaitė
pobūdžio kalbą iš kanadiečio
ir yra vykęs į Vilnių pasimaty
savo paskaitas. Gotlando salo
lupų. Savo kalbos pabaigoje
mui su savo giminėm. Laikraš
PUKŠIU SENUS LAIKRODŽIUS
je yra 92 viduramžių, laikų baž
vyskupas lietuviams davė įsidė
tis pažymi, kad Vilniaus miestas
Mokama
aukščiausia kaina už visų
nyčių su j ų vertinga architek
mėtiną patarimą: "Nenustoki
randasi į vakarus nuo Minsko.
rusių
sieninius
ar stalinius laikro
tūra. Meistrai iš Gotlando sa
te belstis į pasaulio sąžinę ir
džius.
Privatus
kolekcionierius.
SERGA
los yra pastatę Latvijoje, Ikškiklebenti reikiamų įstaigų du
Skambint 6S&-11M
ris, nors jums ir atrodo, kad
Operacijos padarytos Broniui lėje, pirmą bažnyčią dar 1190

KANADOS ŽINIOS

Iiitixxticing a new Standard rate
tnatgivesyou...
1/4 of 1% moretnaii any
baiikrertificate
l/4dl%morethan
cuĮTentUS-TTeasury

THE $10,000
MONEY-MARKET
CERTIFIGATE
VVe're ofaering you a new
Standard rate on a new Standard Federal
Account—the $10.000 Money-Market
Certificate. It's a short-term. high-yield account
that offers you an even better invėstment
potential than U.S. Treasury Bills! In fact.
you'll realize % of 1% higher interest—and
your interest will be compounded daily That's
more than any bank certificate or current U.S.
Treasury Bill pays!
Here'a how it work*. Starting June 1
deposit $10.000. for six months*. in a
Money-Market Certificate Account. Your
account will eam the šame interest rate as that
vveek's 6-month U.S. Treasury Bill pha S* of
1% more! And. this rate is guaranteed for the
full six months. (New c:ertificate rates based
on current weekly Treasury rates set each
Monday.)

8\ Cenrtc* Accountsmnmunuams $1.000— 8 yeare

I 845%

7\% Cemfcate Accounts^nmum terms $1 000—6y«rs

817N annu* yatd

' 7Vfc Certificate Accounts-numur- tems $1.000—4 years

• 90% jnno* yrak)

6**% Certfncate Accounts-r»nrmurr terms J* 000— 2"} y

70t%

6V>% Cartfcare Accounts"nomom temts SI 000—1 ytar

681%

l *»<•% Ceriftote Accounts-nuttmum turms $1 000— 3 menes
9 M Ojssooc* Savngs

»*

iiar.
k

539%

mmtM+mHfmmm

n»

8-year* B% Certificate Accounts
new artilabie. too. Our newest fixed-interest
account that gives you the highest-rate of
retum on your initial deposit. $1.000
minimum required—compounds your interest
to 8.45% annualry. Actualiy doubles. your
money in 8 years and 6V2 months—that s
real earning power! V
Stop by and x.^.
talk to a Standard Federal'*'-.
Savings r ounselor today. Leam
how you can make the most in / \ >
today's money market.
^ų
Come under our wing.

We care what happens to you.

y<ttO Oesed on iterest (coTtooundso dili*)
acojrnutMRl tor ore yeer
"A Krfi-flMBM nfcnat pertrfty s f-rjured
*c earty «n*hoi*Mf o* MvSSSMINMi

CLASSIFIED
R E A L

E S T A T £

SS irflaeramuiuo. 6 kamb. mūr. re
zidencija. Pilnas valgomasis. 3 mieg.
2 mas. garažas. $45,000.
58 ir Massasoit. 2 ar 3 miegamų
mūro rezidencija, {rengtas rūsys. 2
maS. garažas. $54,500.
67 Ir Kedzie. 4 miegamų mūrinis.
Įrengtas rūsys. Centr. saldymas. 2
mas. garažas. $46,000.
46 ir Tahnsn. 2-jų butų medinis. 3
mieg. apačioj, 2 mieg. viršuj. Labai
gerai išlaikytas. Tik $26,500.
66 kr Rockweu 3-jų butų, 2 aukšt.
mūras. Atskiros Šilumos. 2 rrai. ga
ražas, $45,000.
46 Ir Sacramento. Naujesnis iy2
aukšto mūras. Tinka giminingom šei
mom. 3 mieg. 1-me aukšte, 2 mieg.
2-rame. $69,900.
64 ir Homan. 20 metų senumo. 2-jų
butų mūrinis. 5 ir 4 kamb. Platus lo
tas. $74,900.

GUiDE

* E A L E S T A T £

MAINTEIIAINOE PE5S0M
MARQUETITE PAKK
25 metų $ kamb. mūr. (Georgian).
Platus sklypas. Gazu šildymas su
centr. vėsintuvu. Garažas. Prašo
$34,900.
Geras mvestavimai. 3-jų aukštų
mūr. Modemus ofisas (įstaigos nuo
mininkas surinka pasirašyti sutartį)
ir 2 butai — 6 ir 5 kamb. Žema kaina.
BUTU NUOMAVIMAS
Namų pirkimas — Pardavimas
Valdymai
Draudimai — Income Taz
Notariaua —Vertimai

BELL REALTY
J.
BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Ave. — 778-2233

Jei galvojate
PARDUOT, NUOMOT AR
ATDRAUST
jūsų nuosavybe, prašome kreiptis į

Budraitis Reaity Co.
4243 W. 63rd Street
Tai. — 767-0600
M I S C E L L A . V EO L S
luillllllllilllllllllllllllllllllllllllllillllllllll

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir Paprastos. Radijai
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Pardavimas ir Taisymas

MIGLINAS

TV

2346 W. 69th St, tel. 776-1486
HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIII
10% — 20% — SO% pigiau mokėsite
o i apdrauda a o o ugnies ir automo
bilio pas mus.

FRANK

ZAP0LIS

S208H W M 9Sth Street
Chicago. mtnois
Telef. GA 4-8484

HELP WANTED — VYBA1

in
Good benefttB.
Contact Frank Cook 352-7600

WEST STJBŪRBAN YMCA
SI E. Ogden Avenue
La Grange, Illinois

TRUCK MECHANIC
Mušt have Jcnowled«e & exp«rieac«
in wirin« A electrical end of truck
repatr. Apply:

5114 So. Pulaski
TVJ. _ 785-6000

DIESEL
(Full Time — B&ys)

SET-UP MEM
Parduodamas biznis — Wasaga
(Midnrgiit — 8 aunu)
Beach, Ont., Canada. Krautuvė —
Openings available for Journey2 sklypai; 3 vasarnamiai — 3 skly
pai. Netoli ežero prie kelio. Gerai men and Apprentices.
investavimas.
Good aalaries, full company benefits.
Good location and pleasant
Informacijos Chicagoje —
atmosphere.
teksf. (812) — 776-4025;
,
Toronte teief. (416) — 584-8112
BARRY TRAKSP0RT C0.
(Main Office)
2 batai, t metu senumo. 2 po 5
15 Spmnkig Wheel Drlve
kamb. (3 mieg.). 51-ma už Kedzie..
mNSDAUEJ , ILLINOIS
Tik $82,500.00.
Phone — 238-5386
Marinis. 2 butai. Naujai atremon
tuoti. Vieną tuoj galima užimti.
Brighton Parke.
72-ra ir Campbefl. 1% aukšto nau HELP WANTED — MOTEBY8
jesnis mūr. namas. 3 mieg. (rengtas
liet. restoranui reikalinga
rūsys. Labai švarus. $65,000.00.
52-ra ir Rutherford. Liuksus 5%
Virtuves darbininke
kamb. (3 mieg.). 10 metų mūr.
H E A L T H Y
F O O D
"rancn-. $69,500.00.
R E S T A U R A N T
10V4 akrą temis netoli Burlington,
Wis. Maudytis ir žuvauti labai arti.
3236 So. Halsted Street
$25,000.00.
TeL 326-2724
48 b- Kottn. 8 kamb. med. namas.
Maži taksai. Daug vietos. $38,500.00. SEWING MACH1NE OPEfiS.
J. O. Penney Oustom Drapery
Š I M A I T I S REALTY
Workroom
Insurance — Income Tax
Now have permanant full time poai-

Z951 W. 63rd St, 436-7878

Rimtas Namu
Pardavimas

immiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiimiiiHiiiiiiiiiiiiiiii

SIUNTINIAI f LIETUVĄ
Ir kitas krtštus

tlona available for sevrlna* machine
operatore. Ezperieaeed or wUl tralu.
A P P L T I N PERSON*
4 1 1 Oarpenter St., W h e e l m g , HL
Phone — 541-9400
An Eoual Oportututy Emplorer M/T
•

CLERK TYPIST

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave.
5 kamb., 3-jų mie
Skokie firm needs individua1 with
Chioago, m. 606S2, telef. 927-5980 gamų, 20 metų mūro namas ir gara
MnnwmBauminiiiiiiiiiimniniiiniiimi žas. Arti Kool Aid. Graži g-ve, geri ! aceurate typing skills 50 WPM. Workj ing knowledge of general ledger ex>
iiiniiiiiiiiiiiiiiiiimiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii kaimynai. $29,700.00.
Lietuvių mėgiamoj gamtoj, netoli ! perienoe, several years experience with
nuo Chicagos, prie ežero didelis na i accounts receivable, subsidiary ledger
ir 3 akrai žemes. Daug kitų prie i work. Mušt be neat and well organKILIMUS m BALDUS mas
statų, svarus oras, aplinka ir namas jized.
Pha— IMI ir vaškuojame
tinka pastoviam gyvenimui. $45,000. CALL MR. REISCVO 965-3170
visų rūšių grindis.
Modernus IS metą mūro namas.
J. BUBNYS — Tel. BE 7-5168 2 butai ir profesionalui liuksus ofisui
Bfortgage-Bfcnfcing SECKETABT
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiinuiiiiiii patalpos. Daug priedų. Manųuette Par
ke. Anksta kokybe. $50,000.00.
Loop location
SECRETART for
4 vienetų šatras ir garažas. Mar- appraiaal Dept. Shortband. Mnat be
fiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiifiininiiii
excell typist & likę detali. Pleasant
ųuette Parke. Naujas gazu Šildymas. atmosphere,
excellent beneflts.
Legai or Real Estate exper. Heipful,
Našle atiduoda už $38,800.
Grafos pktas sklypas b? garažas but not n«
Marųuette Parke. Vertingas pirkėjui.
Phone BEveriy 781-8811

VALOME

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

Apdraustas perkraustymas
{•airių atstumų

Valdis Real Estate

Tei. 876-1882 arba 876-5996

262S W«t 7lti Street

imiimiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii
iiHiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiii!
PACRAGE EXPKESS

MARIJA

Tel. 737-7200 ar 737-8534

AGE>"CT

NORETKIENĖ

ISNXOMOJAMA — FOR KĘST

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
T4*b*i paceadaajamoa geros r&iles
prekes. M»tfWaa Ii Enropoa saadelln.
MOS W. M St., Chlca«o. EO. «0«29
TEL.
— WA &-37S7

iiiiiiniHiiiiiiniiniiiiiiiiiiniiiiiHiiiiiiinn:

Išnuom. miegamas ~kamb. vyrui
ar moteriai mažoj šeimoj. Galimybė
naudotis virtuve. Marąuette Parke.
Skambint 125-8711

VYRAI

Ot MOTEBYS

RESTAURA.VT

CafeterLa Manager
Imm.edia.te opporturvlty for a persoa
with solid food aervice or caieteria
expertence. Supervisory
backgTOund
preferred Good aalary, full be ne fl ta
and ezcellent growth piotentiai.
CAJLL SSS-4444, Ext. ĮSI

Chiago OTiare Marriott Hotei
8535 W. Higgtns Road
CWago. Illiaois 60631

lianom. <**«****• botas su dviem
miegamaisiais. Savaitėms ar visam Eoual Opportuntty Employer M./F
sezonui. Mll-A Berrlen Road. Union
ŠERĖNAS perkrauato baidus ir Pier, Micbigan. TeL IK — MM875
kitus daiktu*. Ir ii toli miesto lei
For prominent ctetering company
dimai ir pilna apdrauda.
PARDAVIMU!
serving fashionable clientele. PoTet — WA 5-8068
sitions in our kitehen and in the
fliliiimimiiimiiiiimiimiMiiiiiiiiiiimiii
Parduodarra nauji moteriški tau field. Ezcellent potential with a
growth company. Mušt read and
įimniiimiiiiiiiiiiniminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! tiški rūbai. 150 dolerių.
speak fluent English. Piease call
Ivairh) prekių pasirlnklmaa nebeaaSkambant 847-5840
T1lllilIlllllllllllIII1IlfIIII*1IIIIIfll1IlfIlllllltl

M O V I N G

C H E F S

«1*1

A mAaa

MUHKOO.

9 3

OOSMOS P.\RCEL6 XXPR1B6

SIUNTIMAI [ LIETUVA

5 - 6 3 1 6

Apsimoka skalbtis dien. DRAUGE,
nes Jis placiansisl •kaitomas UePerskaitė "Draugą"
tuvb) dienraštis, gi skelbimų kai
Telef.: Mft.9?)? — 3M-SS30
yra rlslems prietnamos
jį kitiems pasiskaityti
Vytsjntas Valsaitsas
&
4>
^
(IIIIlIlIlIIIIIMlIlftIIflIIIlIMlIllllllllllllMllllf
SSSS g. Haleted St., Ohicago, HL SSSM
»50l W. 6tth 8t., Chksa«o. m. SSSSf

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiinii^iimimv

Ė
STANDARD FEDER Al. SjAVSNGS
J

J

AfMti o.-t S4MSM J

Mo»n«OmD«-4-9? Arcr>#-Av«wiv^ Chc*go Iiimcrs90e32 847 1140
Ot«c« 6141 Arcne*"*. 1 f n u e a t AuV'-v Cwc»QO H'nort^OTiS* 767-CTOO
25S! * < t n S»n»«« Ch-cr-go H-r-o* «0tU2 S23-1083

JF

—

M. A, i I M K U S
NOTARY F U B U C
TJfOOKE TAZ SERVICE

4259 So. Maplewood, tel. 254-7456
Taip pat daromi VERTIMAI.
GIMINIŲ HkTletlmat. pildomi
PUJETTBftS PRASTMAI Ir
kitokia blankai.

HELP

duoldta

W A N T E D — MALĖ

į'iiiiiiHiiiHiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiimiiiiiiniiiiiiiiHiiiiimiiiiiiiiiiimiimmiiiiiiHi^

|

SHEET METAL CABINET MAKER

f

s 2 opentegs. Mušt have ceperience m making metai csfclnets to
= NEMA specifkBDons.
=
CALL 225-7500 For Appokniment

nmimniiimiiiiiiuiiiiiiiiiiniiiiMiiiiiHiiii ?iiiiiiiiHHiiimi!iiuiiiimii!iiiimiiuiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiMiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiiu««7

Biznienams ape ; moka skelbtis
dienraštyje •Drauge".

Perskaitė "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt.

•

1

•-
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Istorijos muziejuj pravesti Šiaudi
nukų kursai Muziejaus vadovy
bės buvo pripažinti kaip labiau
siai pasisekę, įdomiausi kursai.
Todėl ir vėl kreipėsi į S. Kaunelienę prašydami kursus suorga
nizuoti, nes pernai daugelis no
rinčių apie kursus per vėlai suži
nojo. Šiemet lietuviškų šiaudinu
kų kursus ir vėl praves Antanina
Jonynienė spalio 15 d. Istorijos
muziejuje.
S.K.
LIETUvTU BICENTENIAL
PARODOS ATGARSIAI

Detroite Dievo Apvaizdos parapijos bczare susitikę: ini. Algis Zaparackas, teis. Walter P. Cynaris ir dr. Vyt. Majauskas Nuotr. J. Urbono

DETROITO ŽINIOS
(Atkelta iš 2 psL)

Nedaugelį baisiojo birželio mi
nėjimų tesu praleidęs ir beveik
visus šen bei ten aprašinėjau.
Kiek toliau vis klaikiau. Ar ne lai
kas birželį palikti antaninėms,
joninėms, ipetrinėms? Visa tai
liaudis .ramiausiai sau ir šven
čia jokių graudinimų ir prakeiki
mų nepaisydami (esu ir pats aps
čiai liaudžiai prigrūmojęs, ją pra
keikęs). Ar nenukelti baisiojo
birželio, sakysim, į Vėlines? O gal
jungti su Tautos švente rugsėjy?
Ar gal stipriau sovietų barbarų
žiaurumus akcentuoti Vasario še
šioliktosios proga? Jeigu gi būti
nai norima pačiame biržeh ame
rikiečių publikos dėmesį atkreipti,
tai gal geriausias būdas — «viešos demonstracijos. Ne tuščiame
vidurmiesty, mūsiškiam Kennedy skvere, bet prie įvažiavimų į
didžiuosius paplūaimius, prie ap
sipirkimo malFq vartų, šiokiadie
niais prie įėjimų į didžiąsias įstai
gas.bei fabrikus. IT tai turėtų at
likti visų pirma jaitnimas. Sa
vųjų ja;,fmam5 padilginti, sąži
nėms ps^adinti, ir toliau lieka
patikimiausia priemonė —spau
d a Ji dar dažnas ir vasarą paskrtp.
Alfonsas Nakas

1S76 m. rudenį Detroito Tarp
tautiniame Institute Lietuvių Bicentenial k-teto suruoštoji paro
da ne tik buvo labai sėkminga,
bet ir dabar beveik po dvejų metų
kitataučių nuolat prisimenama.
Ypatingai parodą išgarsino "Det
roito Free
Press" dienrašty
straipsnis apie pačią parodą, o
ypač apie Lietuvos auksą gintarą.
Net ir po ilgesnio laiko kitataučiai
telefonu kreipiasi pas to k-teto
vicepirmininkę, prašydami me
džiagos apie gintarą, apie lietu
vių tautodailę ar vieną kitą jįems
labiausiai patikusį eksponatą.
Daugelis jų iš kitų miestų. Dauglis apgailestavo, kad labai -trum
pai galėjo paroda pasigrožėti, nes
iš toliau atvažiavę nežinojo, kad
salėj pobūvis.
Ypatingo dėmesio parodė dr.
Rice, kuri net studiją apie ginta
rą ruošia. Su savo vyru atvykusi
į pono Sragausko namus, ji klau
sinėjo apie legendas surištas su
gintaru ir kitas smulkmenas, ku
rių ji niekur kitur negalėjo rasti.
Jos vyras nufotografavo ir įdomesniuosius S. Kaunelienės pa
puošalus. Aprūpinta literatūra ji
pradėjo ruošti savo studiją.
Medžiagos apie gintarą ji pra
šė ir sovietų pasiuntinybėj Washingtone. Ji teiravosi ar nuva
žiavusi į Lietuvą galėtų aplan
kyti Palangos gintaro muziejų.
Atsakymas buvo neigiamas, nors
ji yra amerikietė ir važiuotų ras
ti medžiagos studijai.
S.K.

pie pabaltiečių delegacijos susiti
kimą su JAV prezidentu ir vice
prezidentu biiželio 13 d. Baltuo
siuose rūmuose. Algirdo Ambroses pristatytas kalbėjo Michi ga
no valstijos legislatūros narys iš
6l-mo distrikto. Melvin L. Larsen. Jaunuolė Ilse Stūris, akompa
nuojama Laila Upite, violončele
atliko W.H. Sąuire "Tarantellą".
Algis Zaparackas perskaitė Michigano gubernatoriaus prokla
maciją. Arvydui Šepečiui akom
panuojant, Asta Šepetytė fleita pa
grojo Quoantz'o "Concerto", G Marjor ir Pessart'o "Andalouse".
Panelė Kersti Kionka perskaitė
Detroito mero, o Juris Ožols
Southfieldo mero proklamacijas.
Astra Kalninš padainavo latviu
liaudies dainą "Mažins biju neredzėju", J. Vitols 'Tek saulite tecėdama" ir A. Jurjans'o "Tėvijas
lugam", (jos akompaniatorė —
ta pati Laila Upite). Vėl progra
moje neįrašytas Michigano vals
tijos senatorius ir kandidatas į
JAV senatą Anthony Dererinski
pirma perskaitė Michigano val
PARODĖLĖ
džios proklamacijas, o po tarė sa
vo žodį. Po Tiia Šomer atlikto re
Nuo birželio 16 d. Tarptauti
zoliucijų skaitymo ir publikos
nio
Instituto tautybių salės vitri
KURSAI
(pritarimo, sekė visu trijų tau
nos pasipuošė puošniom nuotatų himnai (estų solo giedojo RaiPernai prieš, Kalėdas Detroito! kų sukniom, vedybinėm nuotraumond TTalla, latvių — Astra Ka'
rrinš, lietuvių —Danutė Petre- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiinimiiiiiiiiimiiiiiiniHiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii
nienė). Užtrukęs tik 93 minutes
PER JAV LB EAST CH1CA<?0S. LND., APYLINKES VALDYBĄ
(12:30 - 14:03 vai.) minėjinas
AUKOJUSIŲ PASAULIO LIETUVIŲ DIENOMS KANADOJE
baigėsi vėliavų išnešimu.
PAREMTI SĄRAŠAS:
$100.00 Dr. R. Ginčauskas. Po $50.00 Po $5.00 S. BaJeckaitdenė, R. BalecDr. V. V. Urba, rašytojas P. V. Vai kaitis,, V. Baleckaitis, G. Brazaitis, S.
lionis. Po $30.00 V. Damašius ir viena Holiušiene, A. čiakas, J. Jasaitis, J.
ponia, prašiusi pavardes neskelbti. Po Kazragys, V. Kazragys, J. Lapinskas,
$25.00 P. Bingelis, M. Ginčauskas. V. J. Liubinas, A. Petraitis, P. Petraus
Makieįus, J. Neverauskas. Po $20.00 kas, J. Skudra, A. Smilgius, M. SteiJ. Mikeliūnas, A. Žilėnas. Po $15.00 kūniene. E. Steponaitienė. Po $2.00
Dr. J. Tautvilą, J. Kraučeliūnas. Po
* Valeika.
$1.00 C. Budrys, M. Stankiene.
Po *10.00 J. Bacevičius, J. CerekaviViso $716.00.
čius, V. Damašienė. A. Degutis, A
Lietuvių Fondai per LB E. ChicaEidėnas, X. Jasaitis, Dr. P. Jaras, S.
Ind.. apyl. valdybą aukojo: Dr,
Kiršinąs, A KriauCeJulnas, J. Morkų- R o l a n d a s Ginčauskas $25.00, R. Honas, A MoHejus, J. Pečiulis, B. Pū liuia $20.00, A. KraučeHūnas $15.00,
ras,
Z. Stankus, B. TrumpauskJeng, Po $10.00 V. Damašius, J. Valeika. Po
V.* Valavičius, K. V. Valeikai, A. Vi- $500 J*. Bacevičius, A Skudra, V.
lutis, A. Vinikas, S. Žukauskas ir Valavičius, A Vinikas. Viso $100.00.
Antra, po salę besidairydamas, viena šeima, prasiusi pavardes ne
GINČAUSKAS,
vaM. pirm.
mačiau tik Viduramžių ir senių vei skelbti.
dus. Jaunuolių nebėra nė vėlia ini!lIIIll1IIIIII1111MIIlIIII1lllll1lllllllllIlllllllUlllIlflIIIIIIUIHII«IIIIl!l1lllllllllilllliIiilI
voms n«& — su jomis žygiuoja
uniformuoti ir be uniformų sens
telėję kariuomenių veteranai bei
šauVai. Jaunuoliai atliko tik dalį
meninės programos. Jų skaičius
mirus Lietuvoje, žmoną BRONĘ, dukrą DALIA, sūnus
—vienos rankos pirštų.
ALGIMANTĄ, DAUMANTĄ, ARVYDĄ ir jų šeimas
Turbūt gerai supratau, kodėl
nuoširdžiai užjaučiame.
meninė programa tarp akademiš
Aleksandra Gylienė
kai dailių, bet migdančiai šaltų
Marija Rimkienė
kalvų ir rezoliucijų. Jei ne Ilze
Raimondas Rimkas
Stūris, jei ne mūsų talentingoji
Asta Šepetytė ir jos broliukas Ar
Antanas ir Aldona Mineigai
vydas, gal iš 150 tik 50 iki galo
H t a Zvirzdienė
tepasiliktų.
Paulhis ir Birutė Gyliai
Valdžios atstovų kalbos... Pir
masis ramino, guodė, linkėjo iš
tverti. Antrasis guodė, ramino,
keikė valstybės departamentą ir
rusus. Aiškino, kokių Washingtone nereikia ir kokių reikia. Baig
damas šūktelėjo, jog jo paties
VVashingtone būtinai reikia ir di
džiuoju taku pasileido durų link,
ranka mojuodamas į kairę ir į de
šinę. Ogi puMika plojo, plojo.
BumtUai
Ogi mačiau porą moterų stojan
tis ji pagerbti. Turiu kandidato į
IAV senatą kalbos tekstą. Didžiai
Klimavičius
•
Ksimokslinusio vyro puikūs prieš
rinkimiai pažadai. Tik ir jis, ir
Paflcauskai
publika užsimiršo, kad ne laiku,
ne vietoje jie pasakyti.
Rodos, preciziškai surašau visxą, net ir tai, kas atlikta \.t spaus
dintos programos rri^ Viskas
praėjo sklandžiai ir sparčiai. Tai
ko gi daugiau benorai? Lukterkite minutėlę
Visų pirma, m i n ^ o dalyvių
jokiu būdu nebuvc daugiau kaip
150 (šimtas penkasdešimt). Po
50 kiekvienai tauybei! Iš kelių de
šimčių tūkstančH, taigi. Bet 300,
nė tris kartus jo 300 reikalo la
bai nepataisyti, nes vistiek teda
lyvautų vos kili procentai.

A. T A. J O N U I D l K I N I U I

Mylimam broliui minis,

seserį JULIJA 5AMNSKIENE su seimą ir

kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame.
fanMri

•hąU

kom ir vedybų papročių aprašy pat gražiai- savo vitrinas išpuošti.' DRAUGAS, ketvirtadienia 1978 m. birželio mėn. 29 d.
mais. Detroito Lietuvių Kultūros
Birželio 15 Detroit News bu
klubas įruošė du langus. Viena
vo nuotrauka su penkių tautybių
me Vilijos Baukytės — Sužiedėvestuviniais rūbais: armėnė, galienės puošni, Toronte Aldonos
PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
nietė, lietuvaitė, bulgarė ir turke.
Vaitonienės išausta stfknia pa
Nors turkės vestuvinė suknelė
puoštas manekenas, jaunųjų Su
buvo iš sultono rūmų, atausta auk
žiedėliu vedybinės nuotraukos,
su ir tikrai puiki, bet Laura AlkeGrandinėlės šokėjų, šokančių rezvičiūtė, modeliavusi Vilijos Suginėlę, keturios padidintos nuo
žiedelienės suknelę, su gintaro
• . A.
traukos, kraičio skrynia ir kitos
karūna ant galvos ir baltų ramu
smulkmenos. Vilija ant galvos dė
nių puokšte pavergė News fotog
vėjo puošnią gintaro karūną, to
rafo širdį, jis negalėjo nuo jos
dėl ir am manekeno galvos už
Jau suėjo penkeri metai, kai aš netekau savo brangaus vyro.
akių nuleisti
dėta gintaro kaorūna.
Mirė 1973 m. liepos 1 dieną.
Paroda galima aplankyti kas
Antrame lange svočia, papuoš
Nors laikas tęsiasi, bet aš jo niekados negalėsiu užmiršti. Lai
dien ; ki 9 vai. vakaro. Penkta
ta p. Stašienės gražiu tautiniu
gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.
dieniais iki 4:30 p.p. Dėl savait
kostiumu su nuometu ir Kupiš
Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos liepos 1 d., 7 vai. ry
galio valandų teirautis Tarptau
kėnų vestuvių nuotraukos. Ir vėl
to
Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje ir T. Marijonų
tiniam Institute.
kraičio skrynios ir dalis kraičio.
koplyčioje 7 vai. ryto.
Kitos tautybės stengėsi taip
S. Kaunelienė
Maloniai prašau grrnines ir pažįstamus dalyvauti šiose pamal
dose kr kartu pasimelsti už a. a. Stasio Ciniko sielą.

STASYS CINIKAS

Pasilieka skausmo prislėgta žmona SOFIJA

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
•

A.

4

A.

m

GEDIMINAS J. STONČIUS

EUDEIKIS

Jau suėjo treji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė ii mūsų
tarpo mylimą sūnų ir tėvelį, kurio netekome 1975 m. birželio 30 d.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti.
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos liepos 1 d. 6 vai. .ryto
švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje ir įvairiuose vienuo
lynuose.
.i

i •

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a.
a. Gediminą J. Stončių savo maJdbse,

T R Y S M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS .
4 3 3 0 - 3 4 S o . California A v e n u e
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

Nuliūdę: Motinėle, duktė su šeima, sūnus, sesuo su šeima ir
brolis Vytautas

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h Hermitage A v e n u e
Telefonas — YArds 7-1741-2
-

A. t A. JUOZUI NAMIKUI mirus,

Mažeika & Evans

VYTAUTUI ir ALEI NAMIKAMS ii jų SEIMAI ir
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia
Chicagos Skaittitaki Ir SkautininkiiĮ

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN A VE.

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta

A. t A. JUOZUI NAMIKUI miros,
jo žmoną SOFIJĄ, abu ŠONUS su Šeimomis, gimi
naitį KUN. I0NJĮ VELUTĮ ii kirus artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Tel. 737-8600
Tel. 7 3 7 - 8 6 0 1

Dr. Antanas ir Ona fcarikai
Juozas Saladžfo

PETKUS
TĖVAS iR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Brangiai motinai ,

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

A. f A.

VANDAI PILĖNIENEI miros,

-

sūnui inž. VITUI PILEH0UI. marčiai GRAŽINAI
ir vaikaičiams gilią užuojautą reiškiame.

2 5 3 3 W e s t 71 St., C h i c a g o
1 4 1 0 S o . 5 0 t h Av., C i c e r o
Tel. 476-2345
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Zoja ir Vincas Dallydes

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Husų labai brangiam

A. t 1 GEDIMINUI RUKŠĖNUI
mirus, jo žmoną JANINĄ giliame liūdesy širdin
gai užjaučiame.
Kunigunda ir Kazys Gudinai
ir krikšto dukra Jushria

A.f A.
JUOZUI ZAUKAI amžinybėn iškeliavus,
liūdesyje likusioms dukroms BIRUTEI MARCINCZYK.
ALVYRAI BARTUSEVICIENEI ir S U J V U A I SALUCKIENEI bei jų šeimoms tariame paguodos žodį ir reiškia
me nuoširdžią užuojautą.
Antaną* tr Aleksandra Lingiai
HOM Jablonskienė
Algto ir UucHa Tlrval
Kęstutis ir Aurelija Kriaučiūnai
Amanas ir Regina Lingiai
Juozas, Eugenija, Danguole b*
Remigijus Paierūnai
Arūnas ir EDeo Paierūnai

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 SO. LITUAMCA AVE.

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SUNOS
2314VV. 23rdPLACE
2424 VV. 60th STREET
11029 Southvvest Highway, Palos Hills, III.

Tel. Vlrainia 7-6672
Tel. REpublic 7-1213
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANIKA AVE.

Tel. YArds 7-1138-79

POVILAS J . RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1440 SO. SOth A ve.. CICERO, ILL.

Tel. OLympk 2-1003

^f^y*..*.?"

'*--^:*:^r-<^r~^^

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. birželio mėn. 29 d.

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE

resmanus. JI suiminėjama, tar
doma ir gąsdinama, bet neatlaidžiai gina savo reikalavimus.
Jau ketveri metai sukako,
Muz. Aloyzas Jurgutis su
kai okup. Lietuvoje likusi Mari didele specialaus komiteto tal
ja Jurgutienė ir dukrelė Daina ka išvystė nepaprastai didelę
"IŠSIGANDO P E L f t S "
veda atkaklią kovą su Sovietų akciją už žmonos išgelbėjimą.
"Chicago Sun-Times" kolumsąjungos
galiūnu Brežnevu, Apie Marijos Jurgutienės ir
X l i e t Valstiečiu liaudinin nistas Mike Royko tokia antreikalaudama jas išleisti į JAV dukrelės Dainos bylą rašė di
ku s-gos Chicagos kuopa liepos; rašte parašė straipsnį, stebėdapas savo vyrą ir tėvą muz. Alo dieji JAV laikraščiai, rašė ir
4 dieną 12 vai. rengia tradicinę masis, kodėl dėl saujelės vadiyzą Jurgutį, kuris yra pasi teberašo dažnai ir plačiai. Ra
išvyką - gegužinę Faustinos ir j namų nacių keliamas
toks
traukęs į laisvuosius Vakarus šė Canados, Australijos ir Eu
Mečio Mackevičių
sodyboje. triukšmas. Publika laukia sen Besirūpinant M. Jurgutienės išlaisvinimu, pasitarimas Margučio patalpose Chicagoje. IS kairės: muz. Aloyzas ir gyvena Chicagoje.
ropos spauda. Dėjo pastangas
Jurgutis, adv Povilas Žumbakis, Petras Petrulis, Jurgis Janusaitis, kun. Ansas Tratos, M. Marcinkienė, dr. An
sacijų ir laikraštininkai, TV j a s tanas
Visi bičiuliai laukiami.
Marijos
Jurgutienės
ir
jos
Razma, Anatolijus Siutas ir dr. Petras Kinelius.
Nuotrauka Vyt Jasinevičiaus
jas išlaisvinti senatoriai ir kondukros Dainos byla nėra vien gresmanai. Visi įrodinėjo Hel
X Dail. Teofilis Petraitis dėl iš niekų išpučia.
tik šeimos reikalas. Tai byla, sinkio nutarimų vykdymo reika
širdies negalavimo birželio 25
ATPIGINS PASKOLAS
d. buvo paguldytas Šv. Kry
liudijanti, kaip Sovietų sąjun lingumą. Kai kas net ir iš mū
žiaus ligoninėje dr. J. Starkaus į Meras Bilandic pasiūlė sudagoje yra elgiamasi su žmonė siškių tais nutarimais džiau
ir dr. De Silva priežiūroje. Ii- ryti 100 mil. dolerių
fondą,
mis, kurie nenori paklusti ko giasi, deja, šie
nutarimai
gonio padėtis gana kritiška, parduodant bonus, ir tą. fondą
munistiniam režimui.
netaikomi net paprasčiausiai
!
bet pamažu taisosi
panaudoti papigintoms paskoPasaulio gėdai surašyti nuo moteriškei ir jaunametei mer
biai
išstatė.
Pasibaigus
pamalbuvo
ir
26
m.
amžiaus
Ričardas
OIDŽ. BRITANIJOJ
x Marąuette Parko lietuvių l o m s žmonėms, norintiems įsidoms jis pats vėliavas įdavė Shakalis - Šakalys. Iškilmėse statai apie respektavimą žmo- gaitei
namų savininkų draugijos vai- gyti namus ar kurią nejudomą
Ekumeninės pamaldos kar- atitinkamiems jų nešėjams, jau- j dalyvavo jo tėvai Edvardas ir! S a u s t e l s l u ką reiškia Helsin
Specialus komitetas Marijai
dybos nepaprastas posėdis bu- nuosavybę. Paskolos būtų su j tu lietuvių, latvių ir estų buvo j ^^^
p ^ &ų pamaldų suor- į Stefanija Gendviliūtė Šakaliai, kio aktai, Belgrado pasitari ir dukrai Danai gelbėti taip pat
vo birželio 27 d. Balfo patalpo-: 8 x palūkanų. k » i d a b a r ima suorganizuotos šeštadienį, bir- ganizavimo prisidėjo jaunasis ! seserys Kristina ir Dorothy, mai? Kas juos vykdo ir re daug padėjo šioje byloje
iš
se
Buvo nutarta daryti sku- daugiau kai 10^r. Tuo reikalu | z e u o 17 d. 12 vai. Londono mie- Aleksas Vilčinskas, "Europos i žmona Christina, dėdė kun. Pet- spektuoja? Tai tuščios kalbos, kelti ir mūsų tautos tragediją.
bių žygių ir kreiptis į atitinka- penktadienį šaukiamas specia- j s t o centre, Šv. Martyno epiško-; i ie tuvio" redaktoriaus sūnus.
į ras šakalys, Brocktono liet. šv. nuolankus nusileidimas imperia Ypatingai daug pastangų pa
lus
listams, besistengiantiems vis dėjo pats muz. Aloyzas Jur
mus valdžios pareigūnus, kad
miesto tarybos posėdis,
, palų bažnyčioje, esančioje visiš
(V. Bgd,). ! Kazimiero p-jos klebonas, kudaugiau ir daugiau pavergti gutis ir
kai greta Britų meno galerijos.
jokių
maršavimų Marąuette 1
FARODŲ SAUGUMAS
komiteto advokatas
— Susitikimas su r a š y t Alg. | ris koncelebravo šv. Mišias gra
Parke ir apylinkėje nevyktų.
Pamaldose dalyvavo apie porą L a n d s b e r g i u įvyko birželio 10 j duantams, ir giminėms. Pagrin- tautų.
Povilas žumbakis.
x 50 choristų "Tėviškės" liet. '
^
^
^
^
^
^
šimtų pabaltiečių, kurių tarpe d > L i e t u * u namuose. Susitikti ' dinę kalbą pasakė Alabamos
Birželio 21 d. Margutyje bu
Marijos Jurgutienės byla —
evangelikų liuteronų parapijos ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^
nemažai lietuvių. Pamokslą pa- ^ Landsbergiais ir pasiklausy- i universiteto kancleris Joseph F. tai tik vienas iš ryškiausių pa vo susirinkęs komitetas posėchoro dalyvių, vadovaujamų ^ ^ ^ . ^ ° ^ n t \ ^ ^
sakė latvis jėzuitas P. Cirsis, t i r a š y t o j o ^
^
b u ^ i v o l k e r , DD.S. Ph, D.
ttčar- vyzdžių, kaip yra naikinamas i džio, kur adv. P. Žumbakis ir
rigento J. Lampsačio, šį savait- ^ r o a u 1 _ r u m ^ , *
atioarysimos i š r y š k i n a a m a s barbarizmą, vyk-j 5 ^ ^ ^ ^ ^ ^
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gražia tvora ir pastatyks kuk
Chicago, m. 60629, telef. (312) dimas bus sekmadienį, liepos 2 j paėmė 200 dol. ir pareikalavo' — Naujas Betuvis dantų gy Valiuliai baigė akademinius duotoja — Feliciją Urbonienę. lus paminklas su įrašu. "Per
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Latvijos laisvės kovo
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Gifts International parduotuvėd. atšventė Argentinos tautinę tojų kapai arti vieškelio net p»
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pas susirinkimui pirmininkauti "Guardia del Mar" iš Mar del sarį Palmių kaulai, panaikinus
X NAMAMS PIRKTI PA
pakvietė B. Sakalą sekretoriau Platos ir visos Berisso mieste paminklą, iš kapų buvo iškasti
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pranešimų aiškėjo, jos. Gražiai šioje eisenoje pa Kūdupės kapinėse, kad tų lais
namais nuošimčiais.
. kad "T. žiburiai" iš prenume sirodė "Mindaugo" draugija su vės kovotojų vieta nebūtų taip
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laikyti,
jei negautų aukų, ne
7022
S.
Campbell
A
ve..
Chicago,
VI 7-7747
(sk.)
viškų šokių grupėm. "Mindau ir patys kovotojai užmiršti.
rengtų spaudos baliaus bei lo
m. 60629.
(pr.).
(A. T.).
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pusmetinis narių susirinkimas
— Nevadovauji, smogdamas
dinimo ir pašto patarnavimų pa su valdžios pareigūnais
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Jonas M-ulokas
branginimas, nusiskųsta labai
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Disku
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rė mokytoja Vai. Bukauskaitė puolis, ne vadovavimas.
sijose siūlyta organizuoti To de Persico paminėjo savo gim
vaišes.
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(pr.).
prenumeratoriai galėtų patys mokyklos mokiniai ir valdyba Advokatas J0RA5 GIBAITIS
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dieną būtent, antradienį. Išreik, tuoj pas PajTTRĄ ir užeik! tais viršeliais. 116 pusi. Išleista
kino.
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— INTERNATIONAL MEAT Melbourne, Australijoje. Kaina su Birutei Vilutienei Purdue universitetas su ypatingu žymeniu jteike biologijos reikšta viltis, kad po padarytų
TeL _ 776-3599
bakalauro diplomą. Po diplomo įteikimo iškilmių diplomantė su savo Jeima., žygių pašte laikraščio pristaty— Bronė Gobšytė - Grigaitie
MARKET. Medžioklinės dešre persiuntimu $4.30.
Chicago, ITlinoU 60639
_-«_,t_u.«.*./»-i.-_ «»,<»»&<, nė gražiai paminėjo savo 70 m.
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DRAL'OAS Iš kairės: Stasys KirSinas (brolis), Emilija Čiakienė, adv. Vidmantas Vilu-'' m_„,,
as
P^numeratoriam pagerės. amžiaus sukaktį. Br. Grigaitie Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak,
dešros ir t. t. 2913 Weat 63rd 4545 West 6Srd St.. Ctocago, fll tis, Birutė Ciakaitė-Vilutienė, Edmundai Vilutis, etanas Ciakas ir adv.
Elzbieta VSutienė. Šeimos galva - Antanas Vilutis tuo metu buvo Hgunkiė-, Pasitraukus sekr. F . Urbome- nė yra "Mindaugo" dr-jos narė
Seštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
S t . Chicago, IBL Tel. 436-4337. <J0«29.
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